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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Χρυσούπολη,17-12-2020
Αρ. Πρωτ. : 14397

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Διεθνής Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου και του Νομικού Προσώπου ΕΥνεστία, με κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σχετικής μελέτης με αριθμό 5043/2020, προϋπολογισμού 462.000,00 ευρώ πλέον με Φ.Π.Α..
Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
(α) Φυσικά πρόσωπα, που ασκούν ατομική επιχείρηση, κάτοικοι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β) Νομικά πρόσωπα με έδρα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
γ) Ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Η έναρξη υποβολής των προσφορών είναι η επομένη της παρούσας περίληψης και λήγει στις 25-01-2021
10:00π.μ.. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά μετά το πέρας τεσσάρων εργάσιμων ημερών
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας του ΕΣΗΔΗΣ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών.(στάλθηκε στην Ε.Ε. στις 17-12-2020)
Οι ποσότητες των ειδών ανά ομάδα θα προκύψουν ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών
Προσώπων. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται ο προϋπολογισμός κάθε ομάδας.
Φορέας

CPV

Δήμος Νέστου
Δήμος Νέστου
Δήμος Νέστου
Δήμος Νέστου
Δήμος Νέστου
ΝΠΔΔ EΥνεστία
ΝΠΔΔ ΕΥνεστία
ΝΠΔΔ ΕΥνεστία
ΝΠΔΔ ΕΥνεστία
ΝΠΔΔ ΕΥνεστία
ΝΠΔΔ ΕΥνεστία

03333000-4
03220000-9
15810000-9
15100000-9
15000000-8
03333000-4
03220000-9
15810000-9
15100000-9
15000000-8
0331100-2

Περιγραφή
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)
Προμήθεια οπωρολαχανικών
Προμήθεια αρτοσκευασμάτων
Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου
Προμήθεια λοιπών τροφίμων
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)
Προμήθεια οπωρολαχανικών
Προμήθεια αρτοσκευασμάτων
Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου
Προμήθεια λοιπών τροφίμων
Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου
Σύνολο

Ποσό
Άνευ ΦΠΑ
50.000,00 €
30.000,00 €
40.000,00 €
50.000,00 €
80.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
80.000,00 €
12.000,00 €
462.000,00€

Τα υλικά θα παραδίδονται σύμφωνα με την μελέτη. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν
προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα. Δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν για μέρος των ειδών ενός
τμήματος. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για 24 μήνες.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2,0% της προϋπολογισθέντας δαπάνης Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς
είναι δώδεκα (12) μήνες. Η παρούσα προκήρυξη υποβλήθηκε για δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης
Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει α/α συστήματος 104171 στο ΕΣΗΔΗΣ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες στα γραφεία του Δήμου Νέστου, οδός Πρεμετής (τηλ. 25913.50186,188 Στεφανίδης Γεώργιος,
Μπούτος Ιωάννης), στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέστου (www.dimosnestou.gov.gr) καθώς και στη ιστοσελίδα
της Γενικής Γραμματείας Εμπορείου (http://www.eprocurement.gov.gr/) όπου είναι ανηρτημένη η σχετική
μελέτη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού.
Ο Δήμαρχος Νέστου

SAVVAS
Ψηφιακά
Μιχαηλίδηςυπογεγραμμένο
Σάββας
MICHAILIDIS
από SAVVAS
MICHAILIDIS
Ημερομηνία:
2020.12.17
15:06:51 EET
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Διακήρυξη για Συμβάσεις
Προμηθειών
με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία
ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ
Με τίτλο
«Προμήθεια Τροφίμων για το Δήμο Νέστου και το
Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥΝΕΣΤΙΑ»
Προϋπολογισμό: 462.000,00 πλέον ΦΠΑ
Αρ. Μελέτης 5026/03-07-2020 – 5043/01-12-2020
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1.

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΠΡΕΜΕΤΗΣ

Πόλη

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

Ταχυδρομικός Κωδικός

64200

1

Χώρα

Κωδικός ΝUTS

ΕΛΛΑΔΑ
2

Τηλέφωνο

2591350102

Φαξ

2591023700

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες

mail@dimosnestou.gov.gr
3

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

dimosnestou.gov.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

4

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι τόσο ο Δήμος Νέστου όσο και το Ν.Π.Δ.Δ και ανήκουν στους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης (Υποτομέας ΟΤΑ)
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.5
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Στοιχεία Επικοινωνίας 6
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.7
β)
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :
την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.dimosmestou.gov.gr

1
2
3

4
5

6
7

Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016
Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων
Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια,
δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η)
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται: «Η πρόσβαση στα
έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..»
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης8
Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α. :
Τον προϋπολογισμό του Δήμου Νέστου 2021-2022 κατ αναλογία και αναγκών:
Κ.Α. 10.6063.0002, 15.6063.0002, 20.6063.0002, 30.6063.0002, 35.6063.0002, 15.6684.0001
Τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία 2020-2021-2022 κατ αναλογία και αναγκών
Κ.Α. 70.6063, 70.6481.0001, 70.6481.0002, 70.6481.0003, 70.6481.0004, 70.6481.0005

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και το αντικείμενο του κάθε τμήματος είναι:
Τμήμα

Περιγραφή

1

Νωπό γάλα για τους υπαλλήλους του Δήμο Νέστου για τη κάλυψη
των υποχρεώσεων του Δήμου έναντι των υπαλλήλων που
εμπίπτουν στις διατάξεις περί Παροχή Γάλατος
Οπωρολαχανικά που θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Νέστου
Αρτοσκευάσματα που θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Νέστου
Είδη Κρεοπωλείου που θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Νέστου
Λοιπά Τρόφιμα που θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Νέστου
Νωπό γάλα για τους υπαλλήλους του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία για τη
κάλυψη των υποχρεώσεων του ΝΠΔΔ έναντι των υπαλλήλων που
εμπίπτουν στις διατάξεις περί Παροχή Γάλατος
Οπωρολαχανικά που θα καλύψει τις ανάγκες των δομών του ΝΠΔΔ
ΕΥνεστία
Αρτοσκευασμάτων που θα καλύψει τις ανάγκες των δομών του
ΝΠΔΔ ΕΥνεστία
Ειδών Κρεοπωλείου που θα καλύψει τις ανάγκες των δομών του
ΝΠΔΔ ΕΥνεστία
Λοιπών Τροφίμων που θα καλύψει τις ανάγκες των δομών του ΝΠΔΔ
ΕΥνεστία
Ειδών Ιχθυοπωλείου που θα καλύψει τις ανάγκες των δομών του
ΝΠΔΔ ΕΥνεστία

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισμός
(χωρίς ΦΠΑ)
50.000,00

30.000,00
40.000,00
50.000,00
80.000,00
30.000,00

30.000,00
30.000,00
30.000,00
80.000,00
12.000,00
462.000.00

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :
03333000-4 Νωπό αγελαδινό γάλα
15100000-9 Ζωικά προϊόντα
15810000-9 Αρτοσκευάσματα φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα
15300000-1 Φρούτα
03220000-9 Λαχανικά
8

Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ ν. 4412/2016
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15000000-8 Λοιπά Τρόφιμα
0331100-2 Είδη ιχθυοπωλείου
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Δύναται να λήξει πριν το
ανωτέρω χρονικό διάστημα εφόσον εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενό της.
Τυχόν αναθέσεις που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 μέχρι την
ανάδειξη ανάδοχου της παρούσας σύμβασης θα αφαιρεθούν από το αντίστοιχο τμήμα της παρούσας.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τεχνική Μελέτη της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο
βάσει 9 τιμής

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως10:
-

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

-

του ν. 4314/2014 (Α' 265) 11, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,

-

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

-

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

-

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

-

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

-

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,12

-

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

-

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

-

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών13

9
10

11
12

Άρθρο 86 ν.4412/2016.
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
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-

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

-

του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»14, της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά»
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς» 15.

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Η με αριθ. 41/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία

-

Το με ΑΔΑΜ 20REQ006182364 καταχωρημένο στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια
τροφίμων

-

Την με αρ. 93/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση

13

14

15

Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως
άνω απόφασης, έχει καταργηθεί από 01.01.2018, σύμφωνα με την παρ.. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση
δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της
παρ. 12 του άρθρου 379.
Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το
άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)
Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε έτος.
Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) & ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών είναι η αναγραμμένη στην περίληψη
διακήρυξης16
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr , την ημέρα και ώρα που αναγράφονται στην περίληψη

1.6 Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης17

Προκήρυξη18 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αναγράφεται στη περίληψη

Β.

στην

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 19

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 20.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.21: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό (αναγράφεται στην περίληψη)
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :

22 23 24 25

,

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)26

16

17

18

19

20
21
22

23

24

25

Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου
121 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019.
Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ.
άρθρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016.
Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του
Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)
Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την
ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε
περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη
βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης. Πρβλ. άρθρο 66 του ν. 4412/2016.
Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν.
Άρθρο 36 του ν. 4412/2016.
Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο
η
άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007 / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1 Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1
περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016 .
Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016.
Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την
31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016.
Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2Η ΕΚΔΟΣΗ 13/7/2018, στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες
Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.
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Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής

Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε
τμήματα, και η Αναθέτουσα Αρχή επιμερίζει τη δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση
την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης για ένα ή περισσότερα
τμήματα, η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει τη σχετική δαπάνη δημοσιεύσεων, που αφορά στα αντίστοιχα
τμήματα

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους27
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.

26

27

Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιστοσελίδα α.α.),
βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο : «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3
Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη
διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.
Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,28 είναι τα ακόλουθα:
1.
2.

η Προκήρυξη της Σύμβασης όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 29

3.

Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της

4.

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

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr30.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 6 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το αργότερο 4 ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –
διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από
εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο31. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

28

29
30

31

Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού,
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές
Για συμβάσεις άνω των ορίων
Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και
την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των
ενδιαφερομένων.
Πρβλ την Υπουργική Απόφαση με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ΦΕΚ Β΄1924/2017 (άρθρο 14)
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών 32.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.33
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188)34. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
35.
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
36
συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα37.
2.1.5 Εγγυήσεις38
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της

32
33

35
36

37
38

Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2 του ν. 4412/2016
Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική
έκδοση.
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων.
Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, , όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019.
Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου
43 του ν. 4605/2019.
Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 ΄
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παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)39, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 40, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
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.41
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή42 για την υποβολή προσφοράς43.

39
40
41

42

Πρβλ. άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018),
Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A.
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
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3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.44

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής45
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής46, ως κάτωθι
Τμήμα

Περιγραφή

1

Νωπό γάλα για τους υπαλλήλους του Δήμο Νέστου για τη κάλυψη
των υποχρεώσεων του Δήμου έναντι των υπαλλήλων που
εμπίπτουν στις διατάξεις περί Παροχή Γάλατος
Οπωρολαχανικά που θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Νέστου
Αρτοσκευάσματα που θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Νέστου
Είδη Κρεοπωλείου που θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Νέστου
Λοιπά Τρόφιμα που θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Νέστου
Νωπό γάλα για τους υπαλλήλους του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία για τη
κάλυψη των υποχρεώσεων του ΝΠΔΔ έναντι των υπαλλήλων που
εμπίπτουν στις διατάξεις περί Παροχή Γάλατος
Οπωρολαχανικά που θα καλύψει τις ανάγκες των δομών του ΝΠΔΔ
ΕΥνεστία
Αρτοσκευασμάτων που θα καλύψει τις ανάγκες των δομών του
ΝΠΔΔ ΕΥνεστία
Ειδών Κρεοπωλείου που θα καλύψει τις ανάγκες των δομών του
ΝΠΔΔ ΕΥνεστία
Λοιπών Τροφίμων που θα καλύψει τις ανάγκες των δομών του ΝΠΔΔ
ΕΥνεστία
Ειδών Ιχθυοπωλείου που θα καλύψει τις ανάγκες των δομών του
ΝΠΔΔ ΕΥνεστία

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

Προϋπολογισμός
(χωρίς ΦΠΑ)
50.000,00€

Ύψος Εγγυητικής
Συμμετοχής
1.000,00€

30.000,00€
40.000,00€
50.000,00€
80.000,00€
30.000,00€

600,00€
800,00€
1.000,00€
1.600,00€
600,00€

30.000,00€

600,00€

30.000,00€

600,00€

30.000,00€

600,00€

80.000,00€

1.600,00€

12.000,00€

240,00€

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/201647 μετά από αίτησή του οικονομικού φορέα.
43

44
45
46

47

Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις
οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016).
Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρθρου 72 του ν.4412/2016.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72
παρ. 1α ν. 4412/2016).
Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) ) και
την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52).
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2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει στις κάτωθι περιπτώσεις,
-

αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,

-

ή/και παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8

-

ή/και δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά

-

ή/και δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού48
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη49 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για

48
49

Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:
α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της
ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,
β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
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την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου50.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.51
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την

50

51

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
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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. 52

2.2.3.3 Κατ’ εξαίρεση μη αποκλεισμού δεν υφίσταται στο παρόν διαγωνισμό
2.2.3.4. Αποκλείεται53 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις54:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201655,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,56
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,

52
53

54

55

56

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής,
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ.
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5)
Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.
Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
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(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 57
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)58.
2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)59 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 60.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/201661.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής62
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας63
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

57

58

59
60
61
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Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.Επίσης,
πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24
Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.
Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση
σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]
Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η
επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.
Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη
διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα,
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική
πρόβλεψη στη διακήρυξη.
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016.
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού64
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια65
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται66 να διαθέτουν
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα67
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να διαθέτουν
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 68
Οι παρασκευάστριες εταιρείες οφείλουν να συμμορφώνονται με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ως κάτωθι

64
65

66
67
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Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016.
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται
στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για
τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα
οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος
εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
Όπως υποσημείωση ανωτέρω.
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.
Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των
ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα
μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να
εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την
Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόtητας:
ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και
ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική
ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν.
4412/2016).
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α) Σύστημα διαχείρισης ISO 14001 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή ισοδύναμο 69
και
β) Σύστημα διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000 ή ισοδύναμο 70
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν έχουν την
ιδιότητα «Παρασκευάστρια εταιρεία» δεν οφείλουν να συμμορφώνονται με Πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ενώ
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς71. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα, το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ 72 καταρτίζεται βάσει του
69
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Πρβλ άρθρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα
διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από
διαπιστευμένους οργανισμούς. Αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών
προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
Τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες και να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82
παρ.1 του ν. 4412/2016.
Πρβλ άρθρο 82 παρ. 2 ν. 4412/2016. Εάν οι Α.Α. απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από ανεξάρτητους
οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον
αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης
ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα
που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι Α.Α. αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς
εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη.
Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα
αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, οι Α.Α. αποδέχονται επίσης
άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός
φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου
συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται από τις Α.Α. πρέπει να έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 82 παρ.2 του ν. 4412/2016.
Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης .
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV
Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.
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τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.73
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών74
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα75 ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 76
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα77 78
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 79.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 )80.
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.481.
73
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Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που
προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το
Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό
(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο
επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό κείμενο του Εκτελεστικού
Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’).
Πρβλ. άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να
υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία
δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016 Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας
Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ)
έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016.
Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους
αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016.
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν82.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:


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



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών83. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.84
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβλή του85.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο 2.2.3.1,
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Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019.
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 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.
Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν.
4605/2019.
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β) για τις παραγράφους 2.2.3.286 και 2.2.3.487 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του88
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 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 Εσόδων89.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του90 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού91
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
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Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο,
μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού .
Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του ν.
4605/2019.
Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019.
Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.
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δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών 92, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, 93 καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι
γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται
από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 94.και
στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
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Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019.
Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.
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χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.95
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,96 εκτός αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν έγγραφα
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς δεν
υποχρεούνται να υποβάλουν έγγραφα 97
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν εφόσον
ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή του Νομικού Προσώπου98
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 99. 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.
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Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν.
4605/2019.
Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6.
Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται.
Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019.
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Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους100 που προβλέπονται από
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 101

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης102
Κριτήριο ανάθεσης103 της Σύμβασης104 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
μόνο βάσει τιμής105

100
101

102

103

104

105

Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό
μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του
άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).
Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής
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2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Δεν υφίσταται στη παρούσα σύμβαση

106

2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί107
Δεν υφίσταται στη παρούσα σύμβαση

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα της Διακήρυξης, για το
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα. Δύναται να υποβάλουν
προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα. Οι αναγραφόμενες ποσότητες του προϋπολογισμού είναι
ενδεικτικές.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 108
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής109.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».110
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής,
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής
106

107
108
109
110

Πρβλ άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016, (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 παρ. 1 περ. α του ν.
4608/2019), καθώς και 16 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 34 ν. 4412/2016 και Παράρτημα VI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016.
Για την έννοια των εναλλακτικών προσφορών (και αντιπροσφορών) βλέπε ΕΣ Κλιμ. 7 Πράξη 14/2012.
Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016.
Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ.
1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016).
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υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. 111
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.112
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα113, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf].
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλουν και τα οριζόμενα τεχνικά στοιχεία όπως αυτά ορίζονται
στο παράρτημα
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

111
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Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019.
Πρβλ. άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017.
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Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.114
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1
παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή,
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.115
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν116:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και
τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται sσύμφωνα με τις οδηγίες στο www.promitheus.gov.gr κατηγορία
Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ-eΤΕΥΔ (
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (εκτός εάν έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά)
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος της
114

116

Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019115 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται
σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή
περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος
υποβολής τους
115
Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα
να αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο
του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους
Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016
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Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
ως άνω Παράρτημα117 118.
Οι οικονομικοί φορείς δεν μπορούν να αναθέσουν τμήμα υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης,
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή του προϋπολογισμού
ή στην τιμή της περιφερειακής ενότητας Καβάλας για τα είδη που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13
του Ν. 3438/2006 στο επισυναπτόμενο έντυπο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί
ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική
φόρμα, 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 ως
άνω τιμή αναφοράς.
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική
οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το
αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος, που
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 119.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν.
4412/2016
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την
αναθέτουσα αρχή120 στη παρούσα διακήρυξη
και δ) υπάρχει ασυμφωνία του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ της υπηρεσίας από το Ηλεκτρονικό Έντυπο. Δεν
απορρίπτεται προσφορά στην οποία η ασυμφωνία οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις

117
118

120

Πρβλ άρθρο 94 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019.
Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.
119
Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016.
Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016

Σελίδα 29

20PROC007886679 2020-12-18
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών121
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.122

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών123
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,124
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές
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.
121
122
123
124

Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019.
Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών125
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού) 126,, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:




Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» μετά το πέρας των τεσσάρων εργάσιμων από την καταληκτική ημερομηνία έτσι
όπως προβλέπεται στη περίληψη
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου127.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών128.
125

126

127

Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16)
Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19.
Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να
έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”
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δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή129 προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. [Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή
εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της
Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την
αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω
ενιαία απόφαση]
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.130
[Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία
απόφαση]
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων131 («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.132
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά,
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.133

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου134

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 135 από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης136 και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
128
129
130
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Πρβλ. άρθρο 100. παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019.
μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.
Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
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.
Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.4608/2019.
Πρβλ. άρθρο 100 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 4, περ. β του άρθρου 33 του ν.4608/2019.
Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019.
Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017.
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δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους
και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών137. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν,
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών,
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές138
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.139
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά140 λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του141.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
137

138
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Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.
Πρβ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019.
Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του
ν. 4605/2019.
Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019.
Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3.
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω142 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του
διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15%143 στην περίπτωση
της μεγαλύτερης ποσότητας.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά144, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,
και γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 145. Η υπεύθυνη
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει
τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία δέκα (10) ημερών146 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
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Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016).
Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019.
Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού,
και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου
των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής
προσφυγής.
Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
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συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 147.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής148 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 παράλειψης149.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά150 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 πιστοποιητικών151
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.152
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.
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Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019.
Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
Πρβλ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019.
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• 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 διαδικασίας153
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.154
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.155
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 156. 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 α πόφαση
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 προσφυγής157. 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 διαφορετικά158.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
153

154
155

156
157
158

Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί
από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.
Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016.
Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019.
Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 159
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφετε στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001,
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του

159

Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.
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υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .160

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Δεν υφίσταται στη παρούσα σύμβαση
4.4.2. Δεν υφίσταται στη παρούσα σύμβαση
4.4.3. Δεν υφίσταται στη παρούσα σύμβαση
4.4.4. Δεν υφίσταται στη παρούσα σύμβαση

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της161
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/ 162 163

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης164
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
4.6.2 Η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως πριν την χρονική διάρκειά της εφόσον λήξει το οικονομικό
αντικείμενό της ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις διαδικασίες της παρούσας σύμβασης σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4412/2016

160
161
162

163

164

Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016
Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019
Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το
άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017.
Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον
πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ
Ν. 4412/2016).
βλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Λόγω του φυσικού
αντικειμένου της παρούσας σύμβασης και της τμηματικής παράδοσης των ειδών, ο ανωτέρω όρος
«συμβατικής αξίας» αναφέρεται στην αξία των τμηματικών παραδόσεων
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 165, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος166 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο167 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα

165
166
167

Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.
Άρθρο 203 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
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στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων168
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016169. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

168
169

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

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

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

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ.
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός
παραστεί και ο ανάδοχος.

επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 170 σύμφωνα με τα
και το Παράρτημα της παρούσας. Κατά την διαδικασία
και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

170

Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας
συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου
οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης,
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί
και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις
παραπάνω αρμοδιότητες”
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Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στους χρόνους των αντίστοιχων υπηρεσιών το αργότερο εντός 30 ημερών
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.171

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού
ελέγχου στο εξωτερικό
Τα έξοδα της ναύλωσης – ασφάλισης καθώς και του ποιοτικού ελέγχου βαρύνει τον ανάδοχο σύμφωνα με
τα άρθρα 210 έως 212 του ν. 4412/2016]

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και
3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
Δεν υποχρεούνται οι οικονομικοί φορείς να αποστείλουν δείγματα

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 172
Δεν υφίσταται εγγυημένη λειτουργία των ειδών (εκτός αυτών που αναφέρονται στο παράρτημα)
171

172

Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764),
η οποία δεν έχει καταργηθεί.
Άρθρο 215 του ν. 4412/2016
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Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την
αναθέτουσα αρχή173 προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής 174
Δεν υφίσταται ο όρος αυτός στη παρούσα σύμβαση εκτός από τα είδη εμπίπτουν στις διατάξεις του
άρθρου 13 του Ν. 3438/2006

6.8 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).175
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ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019.
Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.
Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο
ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).
Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της Διακήρυξης, τη
ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.8.3) ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε κάθε
περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού
πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΕΕΕΣ
Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής
υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα
ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική
ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το
περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF,
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML
αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας
eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους].

Σελίδα 45
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ
5043/01-12-2020
με ενσωματωμένη την 5026/03-07-2020

Ν. 4412/2016 – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
462.000,00€ (πλέον ΦΠΑ)

GEORGIOS
STEFANIDI
S
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με τη Μελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΤΗ 2021-2022», για το Δήμο Νέστου και για τον εποπτευόμενο φορέα Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία του Δήμου
Νέστου. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 462.000,00 ευρώ πλέον
Φ.Π.Α., και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό των ετών 2021 & 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία και του
Δήμου Νέστου.
Η προμήθεια γάλατος θα καλύψει τις υποχρέωσης του Δήμου και του ΝΠΔΔ Ευνεστία έναντι των
υπαλλήλων που εμπίπτουν στις διατάξεις περί Παροχή Γάλατος, ενώ η προμήθεια οπωρολαχανικών, ειδών
κρεοπωλείου, ειδών ιχθυοπωλείου, λοιπών τροφίμων και αρτοσκευασμάτων θα καλύψει τις ανάγκες τόσο
του Δήμου όσο και των Δομών του ΝΠΔΔ Ευνεστία, από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο έτη.
Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. οικονομικών ετών 2021/2022 του Δήμο Νέστου :
Κ.Α.
10.6063.0002, 15.6063.0002, 20.6063.0002,
30.6063.0002, 35.6063.0002,
15.6684.0001

Περιγραφή
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)
Τα τρόφιμα : Οπωρολαχανικά, Αρτοσκευασμάτων, Ειδών
Κρεοπωλείου, Λοιπών Τροφίμων

και τους κάτωθι Κ.Α. των προϋπολογισμών εξόδων Οικονομικών ετών 2021/2022 του Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΥνεστία Δήμου Νέστου.
Κ.Α.
30.6063
70.6481.0001
70.6481.0002
70.6481.0003
70.6481.0004
70.6481.0005

Περιγραφή
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)
Οπωρολαχανικά
Αρτοσκευάσματα
Είδη κρεοπωλείου
Λοιπά τρόφιμα
Είδη ιχθυοπωλείου

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από Ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό δημόσιο
διαγωνισμό και την κατάθεση ηλεκτρονικών προσφορών.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως εκφράζεται με το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά είδος α) για τα είδη που εμπίπτουν στις διατάξεις
του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του
είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης
τιμών Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης (ΠΕ Καβάλας), και β) για τα
υπόλοιπα είδη στην αναγραφόμενη τιμή του πίνακα προϋπολογισμού.
Το ποσοστό έκπτωσης θα δοθεί στο σύνολο των ειδών μίας ομάδας και όχι ξεχωριστά ανά είδος. Όταν
μεταξύ των ειδών μίας ομάδας υπάρχουν είδη τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.
3438/2006, τότε το ποσοστό έκπτωσης εφαρμόζεται στην τιμή του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης (ΠΕ Καβάλας) και όχι στον αναφερόμενο ποσό του προϋπολογισμού.
Χρυσούπολη, 01-12-2020
Ο Συντάξας

Μπούτος Ιωάννης

Θεωρήθηκε
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος
Προγραμματισμού, Οργάνωσης &
Πληροφορικής

Στεφανίδης Γιώργος

2

20PROC007886679 2020-12-18

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο της προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προμήθεια Τροφίμων για δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασηςκαι
συγκεκριμένα :
1. Γάλα για το Δήμο Νέστου
2. Οπωρολαχανικά για το Δήμο Νέστου
3. Αρτοσκευάσματα για το Δήμο Νέστου
4. Είδη Κρεοπωλείου (νωπά) για το Δήμο Νέστου
5. Λοιπά τρόφιμα για το Δήμο Νέστου
6. Γάλα για το ΝΠΔΔ ΕΥνεστία
7. Οπωρολαχανικά για το ΝΠΔΔ ΕΥνεστία
8. Αρτοσκευάσματα για το ΝΠΔΔ ΕΥνεστία
9. Είδη Κρεοπωλείου (νωπά) για το ΝΠΔΔ ΕΥνεστία
10. Λοιπά τρόφιμα για το ΝΠΔΔ ΕΥνεστία
11. Είδη ιχθυοπωλείου (νωπά) για το ΝΠΔΔ ΕΥνεστία

ΑΡΘΡΟ 2ο Διατάζεις που ισχύουν
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:
1. Της υπ.αριθμ.Ν.4412/2016 Υπ.Αποφ. «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων)
3. Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη)
4. Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/19.07.18) ‘’Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις
για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις’’
5. Το Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις")
6. Τον Ν. 3548/2007(ΦΕΚ Α'68/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
7. Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
8. Τον Ν. 2362/1995(Φ.Ε.Κ 247 τ. Α'/27-11-1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού , ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ
141/Α/17-8-2010) «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη» και τον 4270 ΦΕΚ Α΄143/28.6.2014
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(Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις)
9. Το Π.Δ. 80 ΦΕΚ Α΄ 145/5.8.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
10. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»
11. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
12. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
13. Την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων
του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις
14. Ν. 3526/07 (ΦΕΚ 24 Α/9-2-2007 – Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ-34 Β/23-2-07) «Παραγωγή και διάθεση
προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις»
15. Υγειονομική Διάταξη Υ1a/Γ.Π. OLK 76785/2017 – ΓΕΚ 3758/Β/2017
16. Κώδικας Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσης
17. Ισχύουσες Υγειονομικές & Κτηνιατρικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 3ο Συμβατικά τεύχη
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού
2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)
3. Ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου
4. Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 4ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η προμήθεια θα διενεργηθεί με διαδικασία διαγωνισμού, για ποσά άνω των ορίων, με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

ΑΡΘΡΟ 5ο Ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης - Σύμβαση
Στον προμηθευτή στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση
για υποβολή δικαιολογητικών όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016,όπως τροποποιήθηκε με την
Παρ.12 Άρθρο 43 ΝΟΜΟΣ 4605/2019 και γίνεται κατακύρωση σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.
4412/2016,όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13, Άρθρο 43 ΝΟΜΟΣ 4605/2019. Η σύμβαση καταρτίζεται
από τα Ν.Π.Δ.Δ. που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται με το Ν. 4412/2016.
Στο διαγωνισμό υποβάλλονται προσφορές για το σύνολο των ειδών ενός τμήματος ή περισσοτέρων του
ενός τμήματος. Απορρίπτεται προσφορά που είναι για μέρος ειδών ενός τμήματος ή ο οικονομικός φορέας
δίνει ποσοστό έκπτωσης ανά είδος ενός τμήματος.
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ΑΡΘΡΟ 6ο Τεχνικές Προδιαγραφές
Βασικός γνώμονας των προϊόντων που περιγράφονται στην Μελέτη είναι η άριστη ποιότητά τους. Τα
υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α' ποιότητας, να κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών, τις Αγορανομικές και Υγειονομικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 7ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την
υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5%
επί του συμβατικού ποσού χωρίς το ΦΠΑ και θα έχει καταληκτική ημερομηνία ένα μήνα μετά τη λήξη της
υπογραφείσας σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της
προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή (Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 8ο Χρόνος εγγύησης
Χρόνος εγγύησης δεν υφίσταται.

ΑΡΘΡΟ 9ο Έκπτωση του αναδόχου
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας ή τα
είδη αντιβαίνουν στους κανόνες υγιεινής και διασφάλισης της αρίστης ποιότητας τους κατά συρροή καθώς
πρόκειται για τρόφιμα που θα καταναλωθούν από παιδιά ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε
είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 σε
τελικό στάδιο και αρχικά να του επιβληθεί ποινική ρήτρα σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. Όλα τα υλικά θα
πρέπει να είναι αρίστης ποιότητος και συσκευασμένα ανάλογα χωρίς φθορές και όπως περιγράφεται
αναλυτικά.

ΑΡΘΡΟ 10ο Πλημμελής κατασκευή ή Ελαττωματικά προϊόντα
Εάν τα είδη που θα παραγγείλουν οι υπηρεσίες του Δήμου Νέστου / του Νομικού Προσώπου Ευνεστία,
κριθούν ακατάλληλα ή ελαττωματικά από την εκάστοτε οριζόμενη Επιτροπή Παραλαβής αυτών, ο
ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει αυτά άμεσα (εντός μιας ημέρας), μετά από την υπόδειξη των
μελών της Επιτροπής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αν η παράδοση των τροφίμων στην
Υπηρεσία δεν είναι τακτή και σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα ή τα παραδοθέντα τρόφιμα δεν πληρούν τις
τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου / Διοικητικού
Συμβουλίου, έπειτα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, να επιβληθεί στον προμηθευτή
πρόστιμο ίσο με το 2,5% της συμβατικής αξίας του ακατάλληλου τροφίμου, χωρίς Φ.Π.Α.. Πέραν τούτου,
μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου / Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής αξιολόγησης, να κηρυχθεί έκπτωτος.
Το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η Προμήθεια τροφίμων,
ανάδοχος που δεν θα παραδώσει τα είδη στον χρόνο και στον τόπο που αναγράφονται για κάθε τμήμα
στην παρούσα σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου / Διοικητικού
Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 11ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα
ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Νέστου / το Ν.Π.Δ.Δ.
Ευνεστία.
Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν και τα έξοδα δημοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ημέρα της
διενέργειας του διαγωνισμού.
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ΑΡΘΡΟ 12ο Παραλαβή Υλικών
Ο τόπος παράδοσης όλων των ειδών θα είναι εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νέστου και στις
δομές του Δήμου και του ΝΠΔΔ Ευνεστία.
Η Παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και
κατά το χρόνο που ορίζεται από την σύμβαση. Η συχνότητα των παραλαβών θα είναι
Α) Για τα είδη του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία :


Για όλα τα είδη (εκτός αυτά που αναφέρονται ρητά) τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα
ανάλογα με τις ανάγκες των παιδικών σταθμών εντός του ωραρίου του παιδικού σταθμού. Οι
ημέρες παράδοσης θα κοινοποιούνται στον ανάδοχο την προηγούμενη εβδομάδα.



Φρέσκο Γάλα: Η προμήθεια νωπού γάλατος μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον και εντός
ωραρίου της υπηρεσίας. Η ημέρα παράδοσης θα κοινοποιείται στον ανάδοχο την
προηγούμενη εβδομάδα κατά την εντολή παραγγελίας της ποσότητας σε γάλα με την
σύνταξη του Πίνακα Δικαιούχων



Τα είδη της κατηγορίας αρτοσκευάσματα, θα πρέπει να παραδίδονται καθημερινά (ημέρες
λειτουργίας των παιδικών σταθμών) από τις 07:00 π.μ. έως τις 08:30 π.μ. το αργότερο εκτός
εάν αναφέρεται διαφορετικά στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές

Β) Για τα είδη του Δήμου Νέστου:


Για όλα τα είδη (εκτός αυτά που αναφέρονται ρητά) τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα
ανάλογα τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής εντός του ωραρίου. Οι ημέρες παράδοσης θα
κοινοποιούνται στον ανάδοχο την προηγούμενη εβδομάδα.



Φρέσκο Γάλα: Μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον και εντός ωραρίου της υπηρεσίας. Η
ημέρα παράδοσης θα κοινοποιείται στον ανάδοχο την προηγούμενη εβδομάδα κατά την
εντολή παραγγελίας της ποσότητας σε γάλα με την σύνταξη του Πίνακα Δικαιούχων.



Τα είδη της κατηγορίας αρτοσκευάσματα, θα πρέπει να παραδίδονται καθημερινά (ημέρες
λειτουργίας) από τις 07:00 π.μ. έως τις 08:30 π.μ. το αργότερο εκτός εάν αναφέρεται
διαφορετικά στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα
από τον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Ως χρόνος σύμβασης ορίζεται το διάστημα από την υπογραφή
της σύμβασης έως και δύο έτη δυνάμενη να παραταθεί, τηρώντας τα προβλεπόμενα στο Ν.4412/2016, μέχρι
αναδείξεως νέου αναδόχου, χωρίς να έχει δικαίωμα ο ανάδοχος να αρνηθεί. Η υπηρεσία, τόσο του Δήμου
Νέστου όσο και του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία, δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό καθώς έχει και το δικαίωμα να τροποποιήσει τις
αναφερθείσες ποσότητες ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των δομών τους χωρίς παράλληλη
αύξηση του συνόλου του εκάστοτε τμήματος. Οι προαναφερόμενοι όροι δεν είναι δεσμευτικοί για την
υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις
ανάγκες της και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση.
Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με έξοδα του αναδόχου και θα διατίθενται στους χώρους διανομής, με
τα μέσα και τις συνθήκες που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
Τα προς προμήθεια τρόφιμα θα πρέπει να μην έχουν ξένες ύλες και προσμίξεις και ελαττώματα, να είναι
ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά επώνυμα και όχι άγνωστης προέλευσης με τυπωμένη την ημερομηνία
λήξεως (αναφέρεται και ειδικά στις περιγραφές των ειδών) στα είδη που προβλέπεται από την κείμενη
Νομοθεσία. Τα οπωρολαχανικά και τα κηπευτικά πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα και διατηρημένα χωρίς
την προσθήκη επικίνδυνων συντηρητικών ουσιών. Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να
πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας περί συσκευασίας των τροφίμων καθώς και τις
απαιτήσεις έτσι όπως αναφέρονται στην παρούσα μελέτη.
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ΑΡΘΡΟ 13ο Τιμή και υπολογισμός έκπτωσης Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως εκφράζεται με το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά είδος
α) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών Τμήματος
Εμπορίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΠΕ Καβάλας), για τα είδη που εμπίπτουν
στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, ή
β) στη αναγραφόμενη τιμή επί του πίνακα του Προϋπολογισμού για τα λοιπά είδη
εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές από την επιτροπή αξιολόγησης.
Το ποσοστό έκπτωσης θα δοθεί στο σύνολο των ειδών μίας ομάδας και όχι ξεχωριστά ανά είδος. Όταν
μεταξύ των ειδών μίας ομάδας υπάρχουν είδη τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.
3438/2006, τότε το ποσοστό έκπτωσης εφαρμόζεται στην τιμή του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης (ΠΕ Καβάλας).

ΑΡΘΡΟ 14ο Πληρωμή Αναδόχου
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών και με την
έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων.

Άρθρο 15ο Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Προσφορά


για το τμήμα Παστεριωμένο αγελαδινό Γάλα για το ΝΠΔΔ ΕΥΝΕΣΤΙΑ θα συνοδεύεται
από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει την παρασκευάστρια εταιρία καθώς ότι θα
παραδώσει ψυγείο / ψυγεία ικανού μεγέθους για την αποθήκευση των παραδοθέντων ειδών
για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης. Επιπλέον σε περίπτωση βλάβης του ψυγείου /
ψυγεία θα πρέπει να τα αντικαταστήσει με άλλα άμεσα (εντός πέντε ήμερων) - επί ποινή
αποκλεισμού



για το τμήμα ΛΟΙΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΥΝΕΣΤΙΑ) θα συνοδεύεται από τον αντίστοιχο πίνακα
ειδών (Επισυνάπτεται) καθώς και αναγραφή του τμήματος «Λοιπά Τρόφιμα για το ΝΠΔΔ
ΕΥνεστία» - επί ποινή αποκλεισμού



για το τμήμα ΚΡΕΩΠΟΛΕΙΟΥ (ΕΥΝΕΣΤΙΑ) θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην
οποία θα δηλώνει το / τα σφαγεία (για όλα τα είδη) καθώς και αναγραφή του τμήματος
«Είδη Κρεωπολείου για το ΝΠΔΔ ΕΥνεστία» - επί ποινή αποκλεισμού



για το τμήμα ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (ΕΥΝΕΣΤΙΑ) θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση
στην οποία θα δηλώνει τους προμηθευτές και τους παρασκευαστές καθώς και αναγραφή του
τμήματος «ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ για το ΝΠΔΔ ΕΥνεστία»- επί ποινή αποκλεισμού



για το τμήμα Παστεριωμένο αγελαδινό Γάλα για το Δήμο θα συνοδεύεται από υπεύθυνη
δήλωση στην οποία θα δηλώνει την παρασκευάστρια εταιρία καθώς ότι θα παραδώσει
ψυγείο / ψυγεία ικανού μεγέθους για την αποθήκευση των παραδοθέντων ειδών για όλο το
χρονικό διάστημα της σύμβασης. Επιπλέον σε περίπτωση βλάβης του ψυγείου / ψυγεία θα
πρέπει να τα αντικαταστήσει με άλλα άμεσα (εντός πέντε ήμερων) - επί ποινή αποκλεισμού



για το τμήμα ΛΟΙΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ) θα συνοδεύεται από τον αντίστοιχο
πίνακα ειδών (Επισυνάπτεται - επί ποινή αποκλεισμού),
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για το τμήμα ΚΡΕΩΠΟΛΕΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ) θα συνοδεύεται από υπεύθυνη
δήλωση στην οποία δηλώνει το / τα σφαγεία καθώς και το τμήμα «Είδη Κρεωπολείου για το
Δήμο Νέστου» - επί ποινή αποκλεισμού



για το τμήμα ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ) θα συνοδεύεται από υπεύθυνη
δήλωση στην οποία θα δηλώνει τους προμηθευτές και τους παρασκευαστές καθώς και
αναγραφή του τμήματος «ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ για το Δήμο Νέστου»- επί ποινή
αποκλεισμού


Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει τα κάτωθι:


αποδέχεται όλους τους όρους της διακήρυξης ανεπιφύλακτα. Δεν δύναται το δικαίωμα να
αρνηθεί παράταση της σύμβασης ως προς την χρονική διάρκειά της είτε ως προς την αύξηση
του οικονομικού αντικειμένου, εφόσον τηρηθούν από την αναθέτουσα αρχή όλα τα
προβλεπόμενα του Ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μην πράξη ως
εκ τούτο



θα παραδίδει τα είδη σύμφωνα με τη διακήρυξη και ύστερα από τις υποδείξεις των αρμόδιων
υπηρεσιών. Ανάδοχος δύο ή περισσοτέρων τμημάτων θα παραδίδει τα είδη διαφορετικών
τμημάτων σε διαφορετική χρονική στιγμή.

Μετά από μη συμμόρφωση του αναδόχου με τυχών υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών κηρύσσεται
έκπτωτος μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου / Διοικητικού Συμβουλίου.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι δυσνόητες, σε σχέση με τις
τεχνικές προδιαγραφές σε λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές
με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3438/2006: Το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 41 του
π.δ. 173/1990 και στο άρθρο 42 της υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών, καθώς και έλαια, οπωροκηπευτικά, κατεψυγμένα
λαχανικά, κρέατα, και αλιεύματα (νωπά και κατεψυγμένα), υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο
είδος, μέση τιμή της περιοχής. Η έκδοση δελτίου πιστοποίησης τιμών διενεργούνται από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40−42 (1)
του π.δ. 173/1990 (ΦΕΚ 62 Α΄) και του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄).

Παστεριωμένο αγελαδινό Γάλα (Δήμο Νέστου και ΝΠΔΔ Ευνεστία)
Οι ποσότητες του προς προμήθεια προϊόντος, θα καθοριστούν με βάση τις τότε ισχύουσες καταστάσεις
δικαιούχων, όπως αυτές θα έχουν τότε προκύψει σύμφωνα και με τη σχετική κρίση της ιατρού εργασίας για
κάθε εβδομάδα εργασίας.
Τεχνική Περιγραφή
Το γάλα να είναι φρέσκο αγελαδινό, παστεριωμένο και ομογενοποιημένο, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις του Ν. 4254/2014 (Κεφάλαιο Α΄, υποπαράγραφος ΣΤ8). Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που
περιλαμβάνει έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7ο C για 15 sec
ή ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς
χρόνου και θερμοκρασίας για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος. Να έχει λευκό χρώμα, άοσμο, να
μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες και συντηρητικά τύπου Ε και να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση
στη δοκιμασία φωσματάσης και θετική αντίδραση στη δοκιμασία υπεροξειδάσης. Αμέσως μετά την
παστερίωση, να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν, σε θερμοκρασία που δεν θα υπερβαίνει τους 6ο C. Να
περιέχει λίπος 3,5% και τουλάχιστον 2,9% πρωτεΐνες, να είναι σε συσκευασία του 1 λίτρου, χάρτινη ή
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γυάλινη ή πλαστική, κατάλληλη για τρόφιμα, με καπάκι, για ευκολία στη χρήση, και να έχει ημερομηνία
λήξης έως 7 ημέρες.
Θα πρέπει να είναι επώνυμο, ευρέως διαδεδομένο στην ελληνική αγορά, αναγνωρισμένο από το ευρύ
καταναλωτικό κοινό. Να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες και συντηρητικά. Η συσκευασία του
γάλακτος πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής. Δεν πρέπει να απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο
γάλα, που θα ήταν δυνατό να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει τη σύσταση του
γάλακτος. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις «παστεριωμένο γάλα», η ημερομηνία
παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία
συντήρησής του. Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι ελλειποβαρείς, χτυπημένες κ.λπ. Το προϊόν να
παράγεται σε βιομηχανία που εφαρμόζει το σύστημα HACCP (σύστημα της υγιεινής τροφίμων) και να
κατέχει σχετικό πιστοποιητικό ποιότητας (δύναται να ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες). Η μεταφορά του
θα γίνεται με αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά. Ο ανάδοχος
εγγυάται ότι κατά τη μεταφορά του προϊόντος στα σημεία που θα ορίσει ο Δήμος / ΝΠΔΔ Ευνεστία δεν θα
υπάρχει αλλοίωση του προϊόντος.

Οπωρολαχανικά (Δήμο Νέστου και ΝΠΔΔ Ευνεστία)
Τα υπό προμήθεια νωπά οπωρολαχανικά θα πρέπει να είναι Α΄ κατηγορίας, πρόσφατης συλλογής,
ακέραια, υγιή, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες, χωρίς μώλωπες,
αλλοιώσεις και ζημιές από παγετό και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές της κατηγορίας. Να
είναι καθαρά και απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να μην
εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
Κώδικα τροφίμων και ποτών. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να
καταναλωθούν. Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων,
ανεξάρτητα ποικιλίας. Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο. Να είναι όσο το
δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα λαχανικά χωρίς μαραμένα φύλλα. Η
μεταφορά των οπωρολαχανικών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα.
Η μονάδα κοστολόγησης για κάθε είδος αναγράφεται στον πίνακα του Προϋπολογισμού
Αγγούρια
Άνηθος
Αχλάδια Fetel
Αχλάδια Pakams
Αχλάδια κρυστάλλια
Βερίκοκα
Βανίλιες
Καρότα
Καρπούζια
Κεράσια
Κολοκυθάκια
Κουνουπίδι
Κρεμμυδάκια φρέσκα
Κρεμμύδια ξερά
Λάχανο
Λεμόνια
Μαϊντανός
Μανταρίνια–
Κλημεντίνες
Μαρούλια

Για το ΝΠΔΔ ΕΥνεστία
Φρέσκα, ζουμερά. Το μήκος θα διακυμαίνεται από 25cm έως 35cm.
Φρέσκος, αρίστης ποιότητας, ώριμος και πράσινος, απαλλαγμένος από άλλα φυτά, δέμα περίπου
450γρ
Φρέσκα, αρίστης ποιότητας, ζουμερά, γλυκά, μετρίου μεγέθους
Φρέσκα, αρίστης ποιότητας, ζουμερά, γλυκά, μετρίου μεγέθους
Φρέσκα, αρίστης ποιότητας, ζουμερά, γλυκά, μετρίου μεγέθους
Φρέσκα άριστης ποιότητας ζουμερά και γλυκά μετρίου μεγέθους
Φρέσκα άριστης ποιότητας ζουμερά και γλυκά μετρίου μεγέθους
Φρέσκα και καθαρά από ξένες ύλες
Φρέσκα, ώριμα, γλυκά, μετρίου μεγέθους, θα παραδίδονται σε τεμάχια ανάλογα με τις ανάγκες που
θα προκύψουν
Φρέσκο ώριμα, άριστης ποιότητας
Φρέσκα, ζουμερά, μετρίου μεγέθους
Φρέσκο, αρίστης ποιότητας χρώματος λευκού με πράσινα φύλλα, θα παραδίδονται σε τεμάχια
ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν
Φρέσκα, αρίστης ποιότητας, 6 τεμαχίων το ματσάκι
Μετρίου μεγέθους, χωρίς φύτρες, η συσκευασία να μην περιέχει ξένες ύλες όπως π.χ. χώμα, πέτρες
Φρέσκο, σκληρό και χρώματος άσπρο, θα παραδίδονται σε τεμάχια ανάλογα με τις ανάγκες που θα
προκύψουν
Φρέσκα άριστης ποιότητας ζουμερά και γλυκά μετρίου μεγέθους
Φρέσκος, αρίστης ποιότητας, ώριμος και πράσινος, απαλλαγμένος από άλλα φυτά, δέμα περίπου
100γρ
Φρέσκα άριστης ποιότητας ζουμερά και γλυκά μετρίου μεγέθους
Φρέσκα, αρίστης ποιότητας, πράσινο, κατάλληλο για επιτραπέζια κατανάλωση
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Μελιτζάνες φλάσκες
Μελιτζάνες κόκκινες
Μήλα Γκόλντεν
Μήλα Στάρκιν φρέσκα
Μήλα Γκράννυ Σμίθ
Μπανάνες
Μπρόκολο
Νεκταρίνια
Ντομάτες
Παντζάρια
Πατάτες
Πεπόνια
Πιπεριές
πράσινες
γεμιστές
Πιπεριές Φλωρίνης
Πιπεριές ψιλές
Πορτοκάλια
Πορτοκάλια Βαλένσια
Πράσα
Ροδάκινα
Σέλινο
Σκόρδα
Σπανάκι
Σταφύλια σουλτανίνα
Φασολάκια
(Μπαρμπούνι/ Ζαργάνα)
Φράουλες

Αγγούρια
Άνηθος
Αχλάδια κρυστάλλια
Καρότα
Κολοκυθάκια
Κουνουπίδι
Κρεμμυδάκια φρέσκα (6
τεμ)
Κρεμμύδια ξερά
Λάχανο
Λεμόνια
Μαϊντανός
Μανταρίνια–
Κλημεντίνες
Μαρούλια
Μελιτζάνες φλάσκες
Μήλα Στάρκιν φρέσκα
Μπανάνες
Μπρόκολο

Για το ΝΠΔΔ ΕΥνεστία
Φρέσκιες, αρίστης ποιότητας
Φρέσκιες, αρίστης ποιότητας
Φρέσκα, αρίστης ποιότητας, ζουμερά, γλυκά, μετρίου μεγέθους
Φρέσκα, αρίστης ποιότητας, ζουμερά, γλυκά, μετρίου μεγέθους
Φρέσκα, αρίστης ποιότητας, ζουμερά, γλυκά, μετρίου μεγέθους
Φρέσκες, αρίστης ποιότητας, ώριμες, γλυκές, κανονικού μεγέθους
Φρέσκο, αρίστης ποιότητας χρώματος πράσινου, θα παραδίδονται σε τεμάχια ανάλογα με τις
ανάγκες που θα προκύψουν
Φρέσκα άριστης ποιότητας ζουμερά και γλυκά μετρίου μεγέθους
Φρέσκιες, ώριμες, μετρίου μεγέθους, κατάλληλες για επιτραπέζια κατανάλωση, άριστης ποιότητας
Φρέσκο, αρίστης ποιότητας χρώματος κόκκινο με ζωηρά πράσινα φύλλα, οι βολβοί καθαρισμένες
από ξένες ύλες - Φύλλωμα με βολβούς
Μετρίου μεγέθους, χωρίς φύτρες, η συσκευασία να μην περιέχει ξένες ύλες όπως π.χ. χώμα, πέτρες
Φρέσκα, ώριμα, γλυκά, μετρίου μεγέθους, θα παραδίδονται σε τεμάχια ανάλογα με τις ανάγκες που
θα προκύψουν
Φρέσκες, άριστης ποιότητας, μετρίου μεγέθους, τραγανές
Φρέσκες άριστης ποιότητας μετρίου μεγέθους τραγανές
Φρέσκιες, γλυκές, άριστης ποιότητας μετρίου μεγέθους τραγανές – συσκευασία 1 κιλού
Φρέσκα, αρίστης ποιότητας, γλυκά, ζουμερά, χωρίς σπόρους, ψιλόφλουδα, μέτριου μεγέθους για
επιτραπέζια κατανάλωση
Φρέσκα, αρίστης ποιότητας, γλυκά, ζουμερά, χωρίς σπόρους, ψιλόφλουδα, μέτριου μεγέθους για
επιτραπέζια κατανάλωση
Φρέσκο ώριμο και φύλλο πράσινο άριστης ποιότητας
Φρέσκα άριστης ποιότητας ζουμερά και γλυκά μετρίου μεγέθους
Φρέσκος, ώριμος και πράσινος - Φύλλωμα με βολβό
Δίχως φύτρες, ξένες ύλες, αρίστης ποιότητας
Φρέσκο πράσινο, ώριμο και πράσινο, άριστης ποιότητας
Φρέσκα άριστης ποιότητας, συσκευασία 1 κιλού
Φρέσκα, αρίστης ποιότητας, πράσινα
Φρέσκιες ώριμες, κανονικού μεγέθους, μη παραγινωμένες, γλυκές άριστης ποιότητας
Για το Δήμο Νέστου
Φρέσκα, ζουμερά. Το μήκος θα διακυμαίνεται από 25cm έως 35cm.
Φρέσκος, αρίστης ποιότητας, ώριμος και πράσινος, απαλλαγμένος από άλλα φυτά, δέμα 450γρ
Φρέσκα, αρίστης ποιότητας, ζουμερά, γλυκά, μετρίου μεγέθους
Φρέσκα και καθαρά από ξένες ύλες
Φρέσκα, ζουμερά, μετρίου μεγέθους
Φρέσκο, αρίστης ποιότητας χρώματος λευκού με πράσινα φύλλα, θα παραδίδονται σε τεμάχια
ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν
Φρέσκα, αρίστης ποιότητας
Μετρίου μεγέθους, χωρίς φύτρες, η συσκευασία να μην περιέχει ξένες ύλες όπως π.χ. χώμα, πέτρες
Φρέσκο, σκληρό και χρώματος άσπρο, θα παραδίδονται σε τεμάχια ανάλογα με τις ανάγκες που θα
προκύψουν
Φρέσκα άριστης ποιότητας ζουμερά και γλυκά μετρίου μεγέθους
Φρέσκος, αρίστης ποιότητας, ώριμος και πράσινος, απαλλαγμένος από άλλα φυτά, δέμα 100γρ
Φρέσκα άριστης ποιότητας ζουμερά και γλυκά μετρίου μεγέθους
Φρέσκα, αρίστης ποιότητας, πράσινο, κατάλληλο για επιτραπέζια κατανάλωση
Φρέσκιες, αρίστης ποιότητας
Φρέσκα, αρίστης ποιότητας, ζουμερά, γλυκά, μετρίου μεγέθους
Φρέσκες, αρίστης ποιότητας, ώριμες, γλυκές, κανονικού μεγέθους
Φρέσκο, αρίστης ποιότητας χρώματος πράσινου, θα παραδίδονται σε τεμάχια ανάλογα με τις
ανάγκες που θα προκύψουν
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Νεκταρίνια
Ντομάτες
Παντζάρια(Φύλλωμα με
βολβούς)
Πατάτες
Πιπεριές
πράσινες
γεμιστές
Πιπεριές ψιλές
Πορτοκάλια
Πράσα
Ροδάκινα
Σέλινο (Φύλλωμα
βολβό)
Σκόρδα

με

Για το Δήμο Νέστου
Φρέσκα άριστης ποιότητας ζουμερά και γλυκά μετρίου μεγέθους
Φρέσκιες, ώριμες, μετρίου μεγέθους, κατάλληλες για επιτραπέζια κατανάλωση, άριστης ποιότητας
Φρέσκο, αρίστης ποιότητας χρώματος κόκκινο με ζωηρά πράσινα φύλλα, οι βολβοί καθαρισμένες
από ξένες ύλες
Μετρίου μεγέθους, χωρίς φύτρες, η συσκευασία να μην περιέχει ξένες ύλες όπως π.χ. χώμα, πέτρες
Φρέσκες, άριστης ποιότητας, μετρίου μεγέθους, τραγανές
Φρέσκιες, γλυκές, άριστης ποιότητας μετρίου μεγέθους τραγανές – συσκευασία 1 κιλού
Φρέσκα, αρίστης ποιότητας, γλυκά, ζουμερά, χωρίς σπόρους, ψιλόφλουδα, μέτριου μεγέθους για
επιτραπέζια κατανάλωση
Φρέσκο ώριμο και φύλλο πράσινο άριστης ποιότητας
Φρέσκα άριστης ποιότητας ζουμερά και γλυκά μετρίου μεγέθους
Φρέσκος, ώριμος και πράσινος
Δίχως φύτρες, ξένες ύλες, αρίστης ποιότητας

Αρτοσκευάσματα (Δήμου Νέστου και ΝΠΔΔ Ευνεστία)

Άρτος τύπου 70%
Άρτος ολικής αλέσεως
Κουλούρι
Κουλούρι ολικής
Τσουρεκάκι ατομικά
Τσουρέκι
Βασιλόπιτα

Άρτος τύπου 70%
Κουλούρι
Ψωμάκι
Σταφιδόψωμο

για το ΝΠΔΔ Ευνεστία
Βάρος κατ ελάχιστον 350-400gr. Να παρασκευάζεται από άλευρα Τ.70% από μαλακό σιτάρι.
Το σχήμα θα καθορισθεί ανάλογα με τις ανάγκες. Να έχει παραχθεί και ψηθεί την ίδια μέρα
της παράδοσης
Παρασκευασμένο από αλεύρι ολικής άλεσης, κλπ. Να έχει παραχθεί και ψηθεί την ίδια μέρα
της παράδοσης. Σε τεμάχια 370-400gr. Φρέσκο, αρίστης ποιότητος, καλά ψημένο
Τύπου Θεσσαλονίκης, Βάρος κατ ελάχιστον 40gr Να έχει ψηθεί την ίδια μέρα της παράδοσης
Τύπου Θεσσαλονίκης, Βάρος κατ ελάχιστον 40gr Να έχει ψηθεί την ίδια μέρα της παράδοσης
Τσουρέκι με ή χωρίς άρωμα μαστίχας, μαχλεπιού, πολύ καλό σχοίνωμα και διόγκωση. Να
διατηρεί την φρεσκάδα του για μεγάλο χρονικό διάστημα, Η συσκευασία θα είναι από 70gr
έως 90gr ς
Τσουρέκι με ή χωρίς άρωμα μαστίχας, μαχλεπιού, πολύ καλό σχοίνωμα και διόγκωση. Να
διατηρεί την φρεσκάδα του για μεγάλο χρονικό διάστημα, Η συσκευασία θα είναι από 450gr
έως 500gr
Φρέσκο, αρίστης ποιότητας
Για το Δήμο Νέστου
Βάρος κατ ελάχιστον 350-400gr. Να παρασκευάζεται από άλευρα Τ.70% από μαλακό σιτάρι.
Το σχήμα θα καθορισθεί ανάλογα με τις ανάγκες. Να έχει παραχθεί και ψηθεί την ίδια μέρα
της παράδοσης
Τύπου Θεσσαλονίκης, Βάρος κατ ελάχιστον 40gr Να έχει ψηθεί την ίδια μέρα της παράδοσης
Ατομικά για σάντουιτς πάνω από 90gr Να έχει παραχθεί και ψηθεί την ίδια μέρα της
παράδοσης
Φρέσκο, αρίστης ποιότητας, 110γρ, να έχει παραχθεί και ψηθεί την ίδια μέρα της παράδοσης

Είδη Κρεοπωλείου (Δήμου Νέστου και ΝΠΔΔ Ευνεστία)
Όλα τα αναφερόμενα κρέατα θα είναι νωπά και όχι τυποποιημένα και να είναι προσφάτου σφαγής. Τα
κρέατα να προέρχονται από σφαγείο που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να
φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες Κτηνιατρικού & Υγειονομικού Ελέγχου. Ο ανάδοχος θα πρέπει με την
προσφορά του με υπεύθυνη να δηλώσει το / τα σφαγεία, τα οποία θα πρέπει να έχουν έγκριση από το
αρμόδιο υπουργείο και να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Δεν έχει δικαίωμα κατά
την εκτέλεση της σύμβασης να αλλάξει τα σφαγεία χωρίς σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής και
αιτιολογημένη αίτηση του. Η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωμα κατά την εκτέλεση της σύμβασης να ζητήσει
από τον ανάδοχο όλα τα έγγραφα της έγκρισης του σφαγείου και να κάνει επιτόπιο έλεγχο. Διατηρεί δε το
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δικαίωμα να κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους αποστέλλοντας το προϊόν στο Γενικό Χημείο του Κράτους
για ανάλυση δηλώνοντας στον ανάδοχο την αποστολή και ανάλυσή του κατά την παραλαβή του προϊόντος
από τους αρμόδιους του Νομικού προσώπου. Το κόστος αποστολής και ανάλυσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η μεταφορά τους θα γίνεται κάτω από υγιεινές συνθήκες, με αυτοκίνητα καθαρά και απολυμασμένα
Επιπλέον δύναται η δυνατότητα στην αρμόδια υπηρεσία προμηθειών κατά την εκτέλεση της σύμβασης
να ζητήσει από τον ανάδοχο να προσκομίσει το ιστορικό του παραδοθέντος υλικού. (ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά την χώρα / τόπος προέλευσης ζώου, την ηλικία ζώου, τόπος σφαγής, ημερομηνία εισαγωγής
σε περίπτωση εισαγόμενων ειδών κ.λ.π.)
Οι τιμές και ποσότητες που αναγράφονται είναι ενδεικτικές. Η τιμολόγηση των ειδών θα γίνεται με την
εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης από τον ανάδοχο στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο
δελτίο πιστοποίησης τιμών Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΠΕ
Καβάλας). Η μονάδα κοστολόγησης για κάθε είδος αναγράφεται στον πίνακα Προϋπολογισμό. Οι
ποσότητες παράδοσης θα προκύψουν ανάλογα με τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου.
Όλα τα είδη θα πρέπει να παραδίδονται με την κατάλληλη συσκευασία. Ειδικά για τα προϊόντα
κοτόπουλου η συσκευασία τους θα πρέπει να είναι ανά τεμάχιο.
Κρέας μόσχου σπάλα άνευ
οστού
Κρέας μόσχου ποντίκι
άνευ οστού
Κιμάς μόσχου
Κοτόπουλο μπούτια (άνευ
οστού)
Κοτόπουλο στήθος (άνευ
οστού)

Κρέας μόσχου σπάλα άνευ
οστού
Κρέας μόσχου ποντίκι
άνευ οστού
Κιμάς μόσχου
Κιμάς Χοιρινός
Χοιρινό κρέας σπάλα άνευ
οστών
Κοτόπουλο μπούτια (άνευ
οστού)
Κοτόπουλο στήθος (άνευ
οστού)
Κοτόπουλο
νωπό
ολόκληρο (Τύπου65%)

Για το ΝΠΔΔ Ευνεστία
Αρίστης ποιότητας, τεμαχισμένο σε κομμάτια των 200gr περίπου και απαλλαγμένο από περιττά
λίπη
Αρίστης ποιότητας, τεμαχισμένο σε κομμάτια των 200gr περίπου και απαλλαγμένο από περιττά
λίπη
Αρίστης ποιότητας, θα προέρχεται από την άλεση άπαχου κρέατος από σπάλα μόσχου
Θα είναι σφαγείου 2 ημερών το πολύ, να αναφέρεται η ημερομηνία σφαγείου
Θα είναι σφαγείου 2 ημερών το πολύ, να αναφέρεται η ημερομηνία σφαγείου

Για το Δήμο Νέστου
Αρίστης ποιότητας, τεμαχισμένο σε κομμάτια των 200gr περίπου και απαλλαγμένο από περιττά
λίπη
Αρίστης ποιότητας, τεμαχισμένο σε κομμάτια των 200gr περίπου και απαλλαγμένο από περιττά
λίπη
Αρίστης ποιότητας, θα προέρχεται από την άλεση άπαχου κρέατος από σπάλα μόσχου
Αρίστης ποιότητας, θα προέρχεται από την άλεση άπαχου κρέατος από σπάλα χοίρου
Άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από περιττά λίπη. Τεμαχισμένο σε κομμάτια των 100gr περίπου
Θα είναι σφαγείου 2 ημερών το πολύ, να αναφέρεται η ημερομηνία σφαγείου
Θα είναι σφαγείου 2 ημερών το πολύ, να αναφέρεται η ημερομηνία σφαγείου
Θα είναι σφαγείου 2 ημερών το πολύ, να αναφέρεται η ημερομηνία σφαγείου

Λοιπά Τρόφιμα (Δήμο Νέστου και ΝΠΔΔ Ευνεστία)
Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τις ανάγκες της
αναθέτουσας αρχής χωρίς να αυξηθεί το οικονομικό αντικείμενο. Η τιμή στον Πίνακα Προϋπολογισμό
αναφέρονται σε συγκεκριμένη μονάδα κοστολόγησης. Η τελική τιμή του είδους προκύπτει με αναγωγή από
το βάρος της εκάστοτε συσκευασίας. Όπου αναγράφονται συσκευασίες στις τεχνικές προδιαγραφές οφείλει
ο ανάδοχος να προμηθεύσει το Νομικό πρόσωπο με τις συγκεκριμένες συσκευασίες. Η τελική δαπάνη θα
υπολογίζεται ανάλογα με την αναγραφόμενη τιμή μονάδας κοστολόγησης και της συσκευασίας και την
προσφερόμενη έκπτωση. Δεν έχει δικαίωμα να ισχυριστεί την μη εύρεση της συσκευασίας στην αγορά,
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γιατί με την προσφορά του δηλώνει ότι είναι σε θέση να παραδώσει τα είδη στην αναφερόμενη
συσκευασία.
Οι συσκευασίες θα πρέπει να πληρούν τους όρους έτσι όπως προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο.
Πάνω στις συσκευασίες θα πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από νομοθετικές
ρυθμίσεις για το συγκεκριμένο είδος τροφίμου. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την
εκτέλεση της σύμβασης να ζητήσει από τον ανάδοχο τα πιστοποιητικά ISO της εταιρείας παραγωγής συσκευασίας.
Όλα τα προϊόντα θα είναι αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το
δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο να απόδειξη την ευρεία κατανάλωση του είδους με στατιστικά
στοιχεία πωλήσεων σε σχέση με άλλα ισότιμα είδη. Τα είδη θα πρέπει να είναι προς διάθεση στο ευρύ
κοινό και όχι σε συγκεκριμένες ομάδες κοινού.
Τα στοιχεία πάνω στις συσκευασίες θα είναι και στην ελληνική γλώσσα, θα είναι ανεξίτηλα και
αδιάβλητα. Τα στοιχεία της διαθρεπτικής αξίας είναι δυνατόν να αναγράφονται στη συσκευασία ή να τα
ζητήσει η αναθέτουσα αρχή από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
Η ημερομηνία λήξης του προϊόν θα πρέπει να είναι μεταγενέστερης της ημερομηνίας παράδοσης κατά 3
μήνες τουλάχιστον εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές του είδους.
Για όλα τα είδη η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τα στείλει για ανάλυση δηλώνοντάς το κατά
την παραλαβή του είδους στον ανάδοχο. Το κόστος καθώς και η ανάλυση βαρύνει τον ανάδοχο.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την παραλαβή των προϊόντων να ζητήσει από τον
ανάδοχο την αντικατάσταση των ειδών που παραδίδει ύστερα από αιτιολογημένη έκθεσή της με ισοδύναμα
των παραδοθέντων.

Αλάτι χονδρό
Αλάτι ψιλό
Αλεύρι 70%
Αλεύρι ολικής άλεσης

Αλλαντικά (Ζαμπόν)
Αλλαντικά (Μπέικον)
Αλλαντικά (Γαλοπούλα)
Αλλαντικά (Πάριζα)
Ανάμικτα
κατεψυγμένα

Λαχανικά

Αναψυκτικά ανθρακούχα
Άνθος
(Βανίλια)

αραβοσίτου

Για το ΝΠΔΔ Ευνεστία
Σε συσκευασία του 1kg. Για μαγειρική χρήση
Σε συσκευασία του 1kg. Θαλασσινό αλάτι, απαλλαγμένο από ξένες ύλες με λευκούς κόκκους
Από μαλακό σιτάρι για όλες τις χρήσεις. Χάρτινη συσκευασία του 1kg. Να αναγράφεται η
ημερομηνία παραγωγής καθώς και λήξης. Ημερομηνία λήξη μεταγενέστερης της ημερομηνίας
παράδοσης κατά 6 μήνες τουλάχιστον
Αλεύρι ολικής αλέσεως με φύτρο σταριού και φυτικές ίνες για όλες τις χρήσεις, αρίστης ποιότητος,
απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη
σακούλα, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 4 μηνών εκτός ψυγείου.
Ζαμπόν μπούτι σε φέτες Α΄ ποιότητας, σε συσκευασία σφραγισμένο με αναγραφόμενες
προδιαγραφές απαλλαγμένη αντικανονικών οσμών και γεύσεων, να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις
υφής και χρώματος, σύμφωνα με τις υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις
Μπέικον σε φέτες σε Α΄ ποιότητας, σε συσκευασία σφραγισμένο με αναγραφόμενες προδιαγραφές
απαλλαγμένη αντικανονικών οσμών και γεύσεων, να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και
χρώματος, σύμφωνα με τις υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις
Γαλοπούλα στήθος σε φέτες Α΄ ποιότητας, σε συσκευασία σφραγισμένο με αναγραφόμενες
προδιαγραφές απαλλαγμένη αντικανονικών οσμών και γεύσεων, να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις
υφής και χρώματος, σύμφωνα με τις υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις
Πάριζα σε φέτες Α΄ ποιότητας, σε συσκευασία σφραγισμένο με αναγραφόμενες προδιαγραφές
απαλλαγμένη αντικανονικών οσμών και γεύσεων, να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και
χρώματος, σύμφωνα με τις υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις
Α΄ ποιότητας, συσκευασμένα όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως, θα
έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των
κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών
Η συσκευασία θα είναι μεταλλικό κουτί περιεκτικότητας 0,330ml. Τα είδη αναψυκτικών θα είναι τα
ακόλουθα : Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα, Γκαζόζα, Σόδα και τύπου Cola
Αρίστης ποιότητας, βανίλια ή κακάο, συσκευασμένο και τυποποιημένο κατάλληλα σε χάρτινο κουτί
καθαρού βάρους 150-160 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
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Αραβοσιτέλαιο
Αρακάς κατεψυγμένος

Αυγά Μεσαία (53gr έως
63gr)

Βανίλια γλυκού
Βούτυρο
αγελαδινό
φρέσκο

Βούτυρο μαργαρίνη soft
(με ελαιόλαδο)

Βούτυρο
μαργαρίνη
κλασσικό (με ελαιόλαδο)
Βρώμη (Quaker)

Γάλα αγελαδινό
Γάλα εβαπορέ

Γάλα ζαχαρούχο
Γάλα ημιαποβουτυρομένο
Γαρίφαλο
Γιαούρτι αγελαδινό
Γιαούρτι
στραγγιστό

αγελαδινό

Γλυκόζη
Δημητριακά τύπου Corn
Flakes, ολικής άλεσης
Δυόσμο

Για το ΝΠΔΔ Ευνεστία
Να προέρχεται από τυποποιητήρια και παρασκευαστήρια, που να παρέχουν βεβαίωση ότι
εφαρμόζεται το σύστημα HACCP. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις. Να είναι συσκευασμένο σε φιάλες του ενός λίτρου και πεντάλιτρου
Α΄ ποιότητας να είναι συσκευασμένα και να παραδίδονται σε συσκευασία του 1 Kg, όπου θα
αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα
και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας
κατεψυγμένων λαχανικών
Κατηγορία Α, να αναγράφεται ο αριθμός του Ωοσκοπικού Κέντρου και η προέλευση. Το
Ωοσκοπικό κέντρο θα πρέπει να έχει την απαραίτητη άδεια λειτουργίας. Στο αυγό θα πρέπει να
αναγράφεται ο κωδικός. Το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία παραγωγής έως και την
παράδοση τους στο νομικό πρόσωπο δεν κάνει να είναι άνω των 10 ημερών και ημερομηνία λήξης
μετά από τουλάχιστον 30ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης
Βανιλίνη - Συσκευασία των 5τεμ
Λιπαρή ουσία soft πλάκα για επάλειψη των 250 γρ. με ¼ βούτυρο και 40% λιγότερα κορεσμένα
λιπαρά από το βούτυρο αγελάδος, το οποίο συντηρείται στο ψυγείο, σε ειδική συσκευασία με
αλουμινόχαρτο. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 3 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης (τύπου
Flora).
Μαργαρίνη άριστης ποιότητας, φυτικής προέλευσης, τύπου soft, με βούτυρο, με 60% λιπαρά και με
3% βούτυρο. Με λιγότερα κορεσμένα λιπαρά από το βούτυρο αγελάδος, κατάλληλη για επάλειψη
στο ψωμί. Συσκευασία τυποποιημένη σε κατάλληλο πλαστικό κεσεδάκι, καθαρού βάρους 250 και
500 γρ Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται η γραμμή καταναλωτών, τα συστατικά, η
προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 3 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης (τύπου Flora).
Λιπαρή ουσία φυτικής προέλευσης πλάκα για επάλειψη των 250 γρ. η οποία συντηρείται στο
ψυγείο, σε ειδική συσκευασία με αλουμινόχαρτο
Βρώμη ολικής αλέσεως σε νιφάδες από σιτάρι ή κριθάρι. Να περιέχει εδώδιμες φυτικές ίνες και να
είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Να είναι συσκευασμένο σε κατάλληλη σακούλα, βάρους
500γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά και εγγυημένη ημερομηνία
λήξης
Μακράς διαρκείας σε χάρτινη τύπου Tetra Pack συσκευασία του 1 λίτρου
Το γάλα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, συμπυκνωμένο (τύπου εβαπορέ): Είναι το γάλα του
οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5% και σε ολικό στερεό
υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25%. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 80 του Κ.Τ.Π. και
να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία 400
γρ (πλήρες) & (ελαφρύ) μεταλλικό κουτί που δεν θα έχει χτυπηθεί, με αναγραφόμενη ημερομηνία
λήξης
Από γάλα αρίστης ποιότητας, συμπυκνωμένο με την προσθήκη ζάχαρης για χρήση
ζαχαροπλαστικής, σε συσκευασία τενεκεδάκι 397gr
Παστεριωμένο γάλα από το οποίο αφαιρέθηκε μέρος του λίπους του, χωρίς καμία άλλη προσθήκη.
Το λίπος εδώ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 με 1,8%.
Συσκευασία φακελάκι των 50gr. Να αναγράφεται η χώρα προέλευσης
Γιαούρτι φρέσκο αρίστης ποιότητος, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, από αγελαδινό γάλα
πλήρες σε λιπαρά. Συσκευασμένο κατάλληλα σε σφραγισμένο πλαστικό κεσεδάκι, 2+1, 200γρ, με
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και την ημερομηνία λήξης
Γιαούρτι φρέσκο αρίστης ποιότητος, στραγγιστό, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, από
αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά. Συσκευασμένο κατάλληλα σε σφραγισμένο πλαστικό κεσεδάκι,
βάρους 1 κιλού, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και την ημερομηνία
λήξης
Γλυκόζη ζαχαροπλαστικής σε συσκευασία 900γρ
Από τραγανές νιφάδες καλαμποκιού εμπλουτισμένα με Βιταμίνες. Τυποποιημένα σε κατάλληλη
συσκευασία. Ημερομηνία λήξη μεταγενέστερης της ημερομηνίας παράδοσης κατά 6 μήνες
τουλάχιστον. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι 375 γρ
Αποξηραμένος σε συσκευασία των 100γρ

14

20PROC007886679 2020-12-18

Ελαιόλαδο
<0,8%:

οξύτητα

Ελιές ποικιλία Θάσου
Ελιές ποικιλία Καλαμών
Ζάχαρη
Ζάχαρη άχνη

Ζάχαρη καστανή
Ζάχαρη μαύρη

Ζαχαρίνη (σε ταμπλέτες)
Ζελέ φρούτων
Ζωμός
κρεάτων
Ινδοκάρυδο

λαχανικών/

Κακάο
Κακάο ρόφημα Στιγμιαίο
Κακουλέ
Κανέλα Τριμμένη
Κανέλα Τύπου ξύλου
Καφές ελληνικός
Καφέ φίλτρου
Καφές στιγμιαίος
Κορν Φλάουρ
Κουβερτούρα
Κουβερτούρα νιφάδες

Κουρκουμάς
Κούστερ
(αραβοσίτου)

Πάουντερ

Για το ΝΠΔΔ Ευνεστία
Παρθένο ελαιόλαδο εξαιρετικό και γνήσιο με καλή γεύση και οσμή, του οποίου οι φυσικές και
χημικές σταθερές θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και
Αντικειμένων κοινής χρήσεως και με τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς
και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συσκευασία πέντε (5)
λίτρων ή ενός (1) λίτρου, σε πλαστικό ή ανοξείδωτο δοχείο, οξύτητας έως 0,8%, αναγραφόμενο
στην ετικέτα γνήσιο ή παρθένο, Α' ποιότητας.
Εξαιρετικής ποιότητας, ωμές μαύρες ελιές, αλατισμένες, από ελαιόδεντρα της Θάσου (Προϊόν
Ονομασίας Προέλευσης), χωρίς θερμική επεξεργασία.
Εξαιρετικής ποιότητας, ωμές ελιές, αλατισμένες, από ελαιόδεντρα της Μεσσηνίας (Προϊόν
Ονομασίας Προέλευσης), χωρίς θερμική επεξεργασία.
Συσκευασία ενός κιλού, Α' ποιότητας, λευκή, κρυσταλλικής μορφής, τυποποιημένη σε κατάλληλη
χάρτινη συσκευασία.
Λευκή σε μορφή σκόνης σε συσκευασία κατάλληλη για το προϊόν, με ημερομηνία λήξης του θα
απέχει 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο
άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να διατίθεται σε
συσκευασία των 450- 500 γρ
Ζάχαρη φυσική καστανή, από ζαχαροκάλαμο αρίστης ποιότητος,
ευρείας κατανάλωσης,
απαλλαγμένη από ξένες ύλες, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 450 γρ 500 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης
Ζάχαρη φυσική ακατέργαστη καστανή-μαύρη, από ζαχαροκάλαμο αρίστης ποιότητος, ελληνικής
παραγωγής, ευρείας κατανάλωσης, απαλλαγμένη από ξένες ύλες, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία, καθαρού βάρους 450 γρ - 500 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται η
ημερομηνία λήξης
Υποκατάστατο ζάχαρης περιεκτικότητας 120 τεμαχίων
Διαφόρων γεύσεων όπως Φράουλα, Κεράσι, Ανανάς, Μπανάνα, Πορτοκάλι, Λεμόνι, Μούρο,
Βερίκοκο, συσκευασία των 200γρ
Έτοιμοι συσκευασμένοι κύβοι που δίνουν ζωμό με προσθήκη νερού, συσκευασία 12 κύβοι
Ινδοκάρυδο (σακουλάκι των 140 -150γρ.), αρίστης ποιότητος, σε συσκευασία κατάλληλη όπου θα
αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος
Κακάο σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους
125γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.
Στιγμιαίο σοκολατούχο ρόφημα εμπλουτισμένο με βιταμίνες σε συσκευασία των 500γρ (πλαστική
σακούλα)
Αποξηραμένοι σπόροι κάρδαμου σε συσκευασία 3-5gr
Κανέλλα σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 100γρ.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η ημερομηνία λήξης
Κανέλλα ξύλο αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 100 γρ.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η ημερομηνία λήξης
Αλεσμένοι σε λεπτή σκόνη καβουρντισμένοι κόκκοι καφέ σε αεροστεγή συσκευασία του 1 κιλού
Αλεσμένοι σε λεπτή σκόνη καβουρντισμένοι κόκκοι καφέ σε αεροστεγή συσκευασία 250gr
κατάλληλη με τη μέθοδο ενστάλαξης
Αλεσμένοι σε λεπτή σκόνη καβουρντισμένοι κόκκοι καφέ σε αεροστεγή συσκευασία 2,5 κιλών,
αποτελούμενης από 5 αεροστεγές συσκευασίες των 500gr
Κορν-Φλάουρ, άμυλο αραβοσίτου σε χάρτινη συσκευασία των 180γρ +- 15γρ. αναλλοίωτη με
ημερομηνία λήξης. Προϊόν άλεσης τύπου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή
οργανική ουσία.
Κουβερτούρα με κακάο από 65-85%, άριστης ποιότητας, τυποποιημένη σε συσκευασία 125γρ.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
Κουβερτούρα με κακάο από 65-85%, άριστης ποιότητας, σε μορφή νιφάδας τυποποιημένη σε
συσκευασία 10γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης.
Αποξηραμένος κουρκουμάς, αλεσμένος σε σκόνη σε συσκευασία πλαστική σακούλα 40γρ
Άμυλο αραβοσίτου με προσθήκη αρώματος βανίλιας σε χάρτινη συσκευασία των 180γρ +- 15γρ.
αναλλοίωτη με ημερομηνία λήξης. Προϊόν άλεσης τύπου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε
ανόργανη ή οργανική ουσία
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Κους κους
Κρέμα γάλακτος
Κρέμα ζαχαροπλαστικής
Κριθαράκι μέτριο
Μακαρόνια κοφτά μέτρια
Μακαρόνια Νο 1
Μακαρόνια σπαγγέτι
Μακαρόνια ολικής άλεσης
Μαρμελάδα βερίκοκο

Μαρμελάδα φράουλα

Μαστίχα
Μαχλέπι
Μέλι θυμαρίσιο
Μέλι κωνοφόρο
Μελιτζανοσαλάτα
Μοσχοκάρυδο ολόκληρο
Μούσλι
Μουστάρδα Γλυκιά
Μπακαλιάρος
κατεψυγμένος

Μπαχάρι ολόκληρο
Μπέικιν Πάουντερ

Για το ΝΠΔΔ Ευνεστία
Συσκευασία των 500gr με ημερομηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Να είναι Α’ ποιότητας και να είναι
παρασκευασμένο από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να
τηρεί τις αγορανομικές διατάξεις
Κρέμα γάλακτος παστεριωμένη από φρέσκο, αγελαδινό, 100% γάλα, τουλάχιστον 36% λιπαρά, σε
συσκευασία tetra pack των 500 γρ.
Κρέμα ζαχαροπλαστικής σε μορφή σκόνης σε συσκευασία 100γρ.
Συσκευασία των 500gr με ημερομηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Να είναι Α’ ποιότητας και να είναι
παρασκευασμένο από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να
τηρεί τις αγορανομικές διατάξεις.
Συσκευασία των 500gr με ημερομηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Να είναι Α’ ποιότητας και να είναι
παρασκευασμένο από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να
τηρεί τις αγορανομικές διατάξεις
Συσκευασία των 500gr με ημερομηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Να είναι Α’ ποιότητας και να είναι
παρασκευασμένο από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να
τηρεί τις αγορανομικές διατάξεις
Συσκευασία των 500gr με ημερομηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Να είναι Α’ ποιότητας και να είναι
παρασκευασμένο από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να
τηρεί τις αγορανομικές διατάξεις
Να είναι Α’ ποιότητας και να είναι παρασκευασμένο από 100% σιμιγδάλι ολικής αλέσεως, το οποίο
έχει αλεστεί με τη μέθοδο «pearling» (αποφλοίωση). Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να
τηρεί τις αγορανομικές διατάξει
Μαρμελάδα εξαιρετικής ποιότητας με γεύση βερίκοκο, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία
από γυαλί, βάρους 370γρ.-470γρ. Να παρασκευάζεται τουλάχιστον από 55 γρ. φρούτου ανά 100 γρ.
μαρμελάδας. Ολική περιεκτικότητα σε σάκχαρα 61 γρ. ανά 100 γρ. μαρμελάδας. Να μην περιέχει
συντηρητικά και χρώματα. Να είναι χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους
εκτός ψυγείου. αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
Μαρμελάδα ελληνική εξαιρετικής ποιότητας με γεύση φράουλα, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία από γυαλί, βάρους 370γρ.-470γρ. Να παρασκευάζεται τουλάχιστον από 55 γρ. φρούτου
ανά 100 γρ. μαρμελάδας. Ολική περιεκτικότητα σε σάκχαρα 61 γρ. ανά 100 γρ. μαρμελάδας. Να
μην περιέχει συντηρητικά και χρώματα. Να είναι χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
Αρωματική φυσική ρητίνη, απαλλαγμένη από ξένες ύλες και προσμίξεις και ελαττώματα, να είναι
ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά επώνυμα, σε συσκευασία 10gr
Αρωματικοί φυσικοί σπόροι απαλλαγμένη από ξένες ύλες και προσμίξεις και ελαττώματα σε
συσκευασία 10gr
Να είναι τυποποιημένο σε κατάλληλη γυάλινη συσκευασία. Η συσκευασία θα αναγράφει τα
συστατικά και την προέλευση. Ημερομηνία λήξη μεταγενέστερης της ημερομηνίας παράδοσης κατά
12μήνες τουλάχιστον. Η συσκευασία θα είναι από 950γρ έως και 1050γρ
Να είναι τυποποιημένο σε κατάλληλη γυάλινη συσκευασία. Η συσκευασία θα αναγράφει τα
συστατικά και την προέλευση. Ημερομηνία λήξη μεταγενέστερης της ημερομηνίας παράδοσης κατά
12μήνες τουλάχιστον. Η συσκευασία θα είναι των 950γρ έως και 1050γρ
Τύπου Αγιορείτικη, πολτός και κομμάτια μελιτζάνας (80%), πιπεριά, σε φυτικό έλαιο, συσκευασία
250 γρ
Μοσχοκάρυδο τριμμένο, αρίστης ποιότητος, σε κατάλληλη συσκευασία των 50 γρ. με
αναγραφόμενη ευκρινώς την ημερομηνία λήξης και την προέλευση.
Νιφάδες βρώμης που περιλαμβάνει ξηρούς καρπούς και ξηρά φρούτα 50%.
Κρεμώδης, γλυκιά μουστάρδα σε συσκευασία 4 κιλών
Ρολό φιλέτο άριστης ποιότητας, προσφάτου καταψύξεως, καλά διατηρημένα, κατευθείαν βγαλμένα
από τα ψυγεία, ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου. Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, στην
οσμή και το χρώμα. Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού βάρους.
Επίσης πάνω στην συσκευασία πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία και ο τόπος αλίευσης, καθώς
και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.
Μπαχάρι αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 50γρ. Εξωτερικά
της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση η ημερομηνία λήξης
Αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία, των 3 τεμαχίων. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση η ημερομηνία λήξης Σε συσκευασία
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Μπισκότα
κλασσικά

πτι

μπερ

Νερό Εμφιαλωμένο
Νισεστέ
Ξερή Μαγιά

Ξύδι κρασιού
Ξύδι απλό
Πιπέρι μαύρο τριμμένο
Πιπέρι κόκκινο γλυκό
Πιπερόριζα (Τζίντζερ)
Πραλίνα φουντουκιού
Πλιγούρι
Ρεβίθια
Ρίγανη
Ρύζι τύπου Καρολίνα Α΄
ποιότητας
Ρύζι μπονέτ (κίτρινο):
Ρύζι καστανό
Σάλτσα
κονκασσέ

Ντομάτας

Σάλτσα Πελτέ
Σάλτσα χυμό ντομάτας
Σαντιγί κρέμα
Σαντιγί σκόνη
Σόδα μαγειρικής
Σουσάμι

Για το ΝΠΔΔ Ευνεστία
Μπισκότα τύπου πτι μπερ παρασκευασμένα από βούτυρο, χωρίς προσθήκη άλλης λιπαρής ύλης, σε
συσκευασία των 225γρ. Τετράγωνα μπισκότα πλούσια σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και φυτικές
ίνες. Πακέτα σε ζελατίνα αναλλοίωτα και χωρίς να έχουν σπάσει.
Φυσικό μεταλλικό νερό των 6τεμ του 1,5 lit ή 12τεμ των 500ml
Άμυλο αραβοσίτου σε συσκευασία των 500γρ αναλλοίωτη με ημερομηνία λήξης. Προϊόν άλεσης
τύπου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία
Να είναι αρίστης ποιότητας τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία των 3 τεμαχίων (φακελάκια).
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 3 μηνών εκτός ψυγείου σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις
Να προέρχεται από κρασί. Να είναι σε φιάλη γυάλινη 500ml και να αναγράφεται επί της
συσκευασίας η χώρα προέλευσης
Να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει αλκοόλη). Να
είναι σε πλαστική φιάλη 410γρ έως 485γρ και να αναγράφεται επί της συσκευασίας η χώρα
προέλευσης
Πιπέρι σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 50γρ.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση
Πιπέρι σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία σε συσκευασία
φακελάκι των 100gr. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση
Πιπέρι σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία, βάζου 35γρ.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση
Κρέμα σοκολάτας με θρυμματισμένους ξηρούς καρπού φουντουκιού σε πλαστική συσκευασία
τύπου κουβαδάκι του ενός κιλού
Να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται
ποιότητα Α’. Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρό
και απαλλαγμένο από έντομα, ακάρεα κλπ.
Ρεβίθια ξηρά, αποφλοιωμένα, σε συσκευασία 500γρ., τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους,
απαλλαγμένες από ξένα σώματα με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς, όπου θα αναγράφεται η
χώρα προέλευσης.
Ρίγανη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 500γρ. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση.
Ρύζι λευκό τύπου Καρολίνα, σε συσκευασία 1000γρ. αναλλοίωτη με αναγραφόμενες προδιαγραφές
και φετινής παραγωγής, Α' ποιότητας, με ονομασία προέλευσης
Ρύζι κίτρινο, τύπου Μπονέτ φετινής παραγωγής σε συσκευασία 1000γρ. αναλλοίωτη με
αναγραφόμενες προδιαγραφές και φετινής παραγωγής, Α' ποιότητας, με ονομασία προέλευσης
Ρύζι καστανό μερικώς αναποφλοίωτο σε συσκευασία 500-1000 gr αναλλοίωτη, με αναγραφόμενες
προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή, Α' ποιότητας. Το προϊόν να είναι τυποποιημένο,
παραγωγής τρέχοντος έτους, απαλλαγμένο από ξένα σώματα
Αρίστης ποιότητος σε συσκευασία θα είναι 400γρ., μεταλλική συσκευασία με εύκολο άνοιγμα
(easy open) με κατ ελάχιστον διαθρεπτικής αξίας ανά 100g Ενέργεια: 19kcal /82 kJ - Πρωτεΐνες:
1,2g - Υδατάνθρακες: 3,2g - Λιπαρά: 0,2g Ημερομηνία λήξη μεταγενέστερης της ημερομηνίας
παράδοσης κατά 24 μήνες τουλάχιστον. Να παράγεται από φρέσκιες, κόκκινες, ώριμες τομάτες που
έχουν αποφλοιωθεί χωρίς χημικά μέσα. Κατά την διαδικασία παραγωγής οι ντομάτες να είναι
κομμένες και στραγγισμένες ώστε ένα μέρος των σπόρων τους να έχει απομακρυνθεί. Να μην
περιέχει χημικά πρόσθετα και να αναγράφεται εξωτερικά της συσκευασίας η προέλευση και η
ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να είναι αναλλοίωτη και όχι χτυπημένη
Αρίστης ποιότητος, σε συσκευασία μεταλλική με εύκολο άνοιγμα (easy open) καθαρό βάρους
410γρ, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και την ημερομηνία λήξης. Η
συσκευασία να είναι αναλλοίωτη και όχι χτυπημένη
Χυμός ντομάτας κλασσικός συμπυκνωμένος, άριστης ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη
συσκευασία Τετραπάκ, βάρους 500 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Αφράτη γλυκιά κρέμα, παρασκευασμένη από κρέμα γάλακτος και ζάχαρη σε τενεκεδένιο κουτί
250γρ
Κρέμα σε σκόνη, παρασκευασμένη από κρέμα γάλακτος και ζάχαρη σε χάρτινο κουτί 200γρ
Σόδα μαγειρική, άριστης ποιότητας,
ευρείας κατανάλωσης, σε συσκευασία των 600γρ,
αναλλοίωτη, με αναγραφόμενη εξωτερικά την προέλευση και την ημερομηνία λήξης
Σουσάμι, αρίστης ποιότητος, φρέσκο, σε κατάλληλη συσκευασία των 500 γρ. με αναγραφόμενη
ευκρινώς την ημερομηνία λήξης και την προέλευση
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Σιμιγδάλι

Ταραμάς
Σπανάκι κατεψυγμένο

Ταχίνι

Τζατζίκι
Τοματοπολτός- Κέτσαπ
Τουρσί πίκλες ανάμικτο
Τουρσί πιπεράκια
Τραχανάς γλυκός
Τραχανάς ξινός
Τριμμένη φρυγανιά
Τρούφα σοκολάτα
Τσάι μαύρο
Τσάι πράσινο
Τσάι του Βουνού
Τσάι του Χαμομήλι
Τυρί τύπου Gouda-edam
Τυρί φέτα
Τυρί κεφαλοτύρι

Για το ΝΠΔΔ Ευνεστία
Αρίστης ποιότητος, από σκληρά σιτάρια, κατάλληλο για παρασκευή χαλβά. Τυποποιημένο σε
κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 500 γρ. με κενό αέρος. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. (χοντρό και ψιλό)
Ο ταραμάς να προέρχεται από τα αυγά του βακαλάου Ισλανδίας ή κυπρίνου. Το χρώμα του είναι
φυσικό, χωρίς την προσθήκη χρωστικών και συντηρητικών.
Α΄ ποιότητας να είναι συσκευασμένα και να παραδίδονται σε συσκευασία του 1 Kg, όπου θα
αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα
και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας
κατεψυγμένων λαχανικών
Πάστα από ψημένο, τριμμένο, ξεφλουδισμένο σουσάμι σε δοχείο πλαστικό 900gr. Να είναι υψηλής
διαθρεπτικής αξίας, να μην περιέχει συντηρητικά ή πρόσθετα. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους
εκτός ψυγείου αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης
Έτοιμη σαλάτα από στραγγιστό γιαούρτι από γάλα αγελάδας, αγγουράκι φρέσκο και σκόρδο σε
συσκευασία 450-500 γρ
Τοματοπολτός συμπυκνωμένος. Είναι το προϊόν που παρασκευάζεται με συμπύκνωση σε ποσοστό
28-30% του σαρκώδους χυμού των νωπών καρπών της τομάτας, με αποβολή μέρους του νερού
αυτών. Θα διατίθεται σε συσκευασία 4kg.
Παραδοσιακό τουρσί σε πίκλες από συνδυασμό λαχανικών, ευρείας κατανάλωσης σε συσκευασία
1000gr. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου αποδεδειγμένα
Παραδοσιακό τουρσί από μικρές πιπεριές, ευρείας κατανάλωσης σε συσκευασία 1000gr.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου αποδεδειγμένα
Συσκευασία των 500gr με ημερομηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Να είναι Α’ ποιότητας και να είναι
παρασκευασμένο από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να
τηρεί τις αγορανομικές διατάξεις
Συσκευασία των 500gr με ημερομηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Να είναι Α’ ποιότητας και να είναι
παρασκευασμένο από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να
τηρεί τις αγορανομικές διατάξεις
Φρυγανιά άριστης ποιότητας, σε τρίμμα τυποποιημένη σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, 400
γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου.
Τρούφα διακοσμητική, χρώματος καφέ και πολύχρωμη, σε άριστη κατάσταση, σε κατάλληλη
συσκευασία των 100 γρ. με αναγραφόμενη ευκρινώς την ημερομηνία λήξης και την προέλευση
Θα είναι Α΄ ποιότητας και θα πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 148 του Κ.Τ.Π. και
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε φακελάκια συσκευασμένα
μέσα σε κουτί με 20 φακελάκια των 1 γρ/τεμ
Θα είναι Α΄ ποιότητας και θα πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 148 του Κ.Τ.Π. και
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε φακελάκια συσκευασμένα
μέσα σε κουτί με 20 φακελάκια των 1 γρ/τεμ
Θα είναι Α΄ ποιότητας και θα πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 148 του Κ.Τ.Π. και
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία 50γρ
Θα είναι Α΄ ποιότητας και θα πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 148 του Κ.Τ.Π. και
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 20
φακέλων του 1gr
Τυρί κίτρινο για τοστ τύπου edam ή gouda κομμένο σε φέτες, άριστης ποιότητας, συσκευασμένο
κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης. Να είναι ευρείας κατανάλωσης.
Τυρί φέτα φρέσκια [ΠΟΠ], μέχρι 4 κιλών, αρίστης ποιότητος, βαρελίσια, από αιγοπρόβειο γάλα,
πλήρης σε λιπαρά, μετρίας σκληρότητας, , με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών
Τυρί κεφαλοτύρι πρώτης ποιότητος 1 κιλού από αιγοπρόβειο γάλα, κατάλληλης ωρίμανσης έτσι
ώστε να μπορεί να καταναλωθεί σαν επιτραπέζιο ή να τριφτεί και να χρησιμοποιηθεί με μακαρόνια
ή παστίτσιο κ.λ.π. (μετρίας σκληρότητας) και μέγιστη περιεκτικότητα σε αλάτι 2%. Η συσκευασία
θα ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή με γραπτή εντολή παραγγελίας.
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Ωμά αμύγδαλα ανάλατα
χωρίς κέλυφος
Ωμά καρύδια ανάλατα
χωρίς κέλυφος
Ωμά φουντούκια ανάλατα
χωρίς κέλυφος

Για το ΝΠΔΔ Ευνεστία
Σκληρό τυρί με συμπαγή ελαστική μάζα ,αποκλειστικά με πρόβειο ή αιγοπρόβειο γάλα . Πρέπει να
έχει λευκοκίτρινο χρώμα και σκληρή επιδερμίδα. Πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ξένες ύλες. Δεν
πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή
δράση μικροοργανισμών. Πρέπει να έχει ευχάριστη, υπόγλυκη γεύση και πλούσιο άρωμα,
χαρακτηριστικά του είδους. Πρέπει να είναι απαλλαγμένη από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν
(π.χ. δυσάρεστη οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη
Ημίσκληρο λευκοκίτρινο τυρί αρίστης ποιότητος από πρόβειο ή κατά περίπτωση μίγμα πρόβειου
και ελάχιστου κατσικίσιου γάλακτος, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών
Α΄ ποιότητας, με ζύμη σφολιάτας και τυρί φέτα ή μυζήθρα, συσκευασμένα όπου θα αναγράφεται η
ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείμενων
διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων τροφίμων. Σε συσκευασία του 1 κιλού
Έτοιμη σαλάτα από στραγγιστό γιαούρτι από γάλα αγελάδας, αγγουράκι φρέσκο και σκόρδο σε
συσκευασία 450-500 γρ
Φακές ψιλές, με ονομασία προέλευσης σε συσκευασία 500γρ. τυποποιημένες, παραγωγής τρέχοντος
έτους, απαλλαγμένες από ξένα σώματα με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς
Φασολάκια πλατιά, Α΄ ποιότητας, συσκευασμένα όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως
και λήξεως, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και θα πληρούν τους όρους και
προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών
Φασόλια λευκά ξερά γίγαντες, σε συσκευασία 500γρ. τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους,
απαλλαγμένα από ξένα σώματα με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς. Ημερομηνία λήξη
μεταγενέστερης της ημερομηνίας παράδοσης κατά 12μήνες τουλάχιστον
Φασόλια λευκά ξερά μέτρια, σε συσκευασία 500γρ. τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους,
απαλλαγμένα από ξένα σώματα με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς. Ημερομηνία λήξη
μεταγενέστερης της ημερομηνίας παράδοσης κατά 12μήνες τουλάχιστον
Χονδρό φύλλο, σε συσκευασία 750gr όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως,
τα συστατικά και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας
κατεψυγμένων τροφίμων
Ψιλό φύλλο, σε συσκευασία 400gr όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως, τα
συστατικά και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας
κατεψυγμένων τροφίμων
Φύλλα σφολιάτας κατεψυγμένα αρίστης ποιότητας 850γρ., τυποποιημένα σε κατάλληλη αεροστεγή
συσκευασία και σε χάρτινο περιτύλιγμα να αναγράφονται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως,
τα συστατικά (αλεύρι σίτου, φυτική μαργαρίνη, αλάτι, νερό) και η προέλευση και θα πληρούν τους
όρους και προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων τροφίμων
Παρασκευασμένος από ταχίνι, με μαστιχώδη − ινώδη υφή και ανοιχτό χρώμα. Συσκευασία
400/500γρ με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και την ημερομηνία
λήξης, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης
Συσκευασία των 500gr με ημερομηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Το περιεχόμενο να είναι φρέσκο
και στην καλύτερη κατάσταση. Να είναι Α’ ποιότητας και να είναι παρασκευασμένο από σιμιγδάλι,
αυγό και γάλα. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να τηρεί τις αγορανομικές διατάξεις
Η συσκευασία θα είναι τύπου tetra pack χωρητικότητας 1l. Θα είναι από διαφόρων γεύσεων
(πορτοκάλι, μήλο, ροδάκινο βύσσινο). Το ποσοστό φρούτων θα είναι 20% με 50% και χωρίς
συντηρητικά.
Η συσκευασία θα είναι τύπου tetra pack περιεκτικότητας 250ml. Θα είναι διαφόρων γεύσεων :
Πορτοκάλι, Βύσσινο, Ανάμικτο (Πορτοκάλι, Μήλο, Ροδάκινο) Το ποσοστό φρούτων θα είναι 20%
με 50% και χωρίς συντηρητικά.
Αμύγδαλα ανάλατα, χωρίς κέλυφος, αρίστης ποιότητος, φρέσκα, σε κατάλληλη συσκευασία των
200gr (+- 10%). με αναγραφόμενη ευκρινώς την ημερομηνία λήξης και την προέλευση
Καρύδια ανάλατα, χωρίς κέλυφος, ψίχα, αρίστης ποιότητος, φρέσκα, σε κατάλληλη συσκευασία
των 200gr (+- 10%). με αναγραφόμενη ευκρινώς την ημερομηνία λήξης και την προέλευση
Φουντούκια ανάλατα, χωρίς κέλυφος, αρίστης ποιότητος, φρέσκα, σε κατάλληλη συσκευασία των
200gr (+- 10%). με αναγραφόμενη ευκρινώς την ημερομηνία λήξης και την προέλευση

Αλάτι χονδρό
Αλάτι ψιλό

Για το Δήμο Νέστου
Σε συσκευασία του 1kg. Για μαγειρική χρήση
Σε συσκευασία του 1kg. Θαλασσινό αλάτι, απαλλαγμένο από ξένες ύλες με λευκούς κόκκους

Τυρί γραβιέρα

Τυρί κασέρι ΠΟΠ
Τυροπιτάκια κατεψυγμένα
Τυροσαλάτα
Φακές ψιλές
Φασολάκια
κατεψυγμένα

πλατιά

Φασόλια Λευκά Γίγαντες
Φασόλια Λευκά Χονδρά:
Φύλλο κρούστας Χονδρό
Φύλλο κρούστας Ψιλό
Φύλλο σφολιάτας

Χαλβάς κλασικός
Χυλοπίτες
Χυμός φρούτων Νέκταρ
Χυμούς ατομικούς (Χυμός
Νέκταρ)
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Αλεύρι 70%
Αλλαντικά (Γαλοπούλα)
Αλλαντικά (Ζαμπόν)
Αλλαντικά (Μπέικον)
Αλλαντικά (Πάριζα)
Άνθος
(Βανίλια)

αραβοσίτου

Αραβοσιτέλαιο

Αυγά Μεσαία (53gr έως
63gr)

Βανίλια γλυκού
Βούτυρο
αγελαδινό
φρέσκο

Βούτυρο μαργαρίνη soft
(με ελαιόλαδο)

Βούτυρο
μαργαρίνη
κλασσικό (με ελαιόλαδο)
Βρώμη (Quaker)

Γάλα αγελαδινό
Γάλα
εβαπορέ
2ης
βρεφικής ηλικίας τύπου
Noulac

Γάλα ζαχαρούχο
Γάλα ημιαποβουτυρομένο
Γαρίφαλο

Για το Δήμο Νέστου
Από μαλακό σιτάρι για όλες τις χρήσεις. Χάρτινη συσκευασία του 1kg. Να αναγράφεται η
ημερομηνία παραγωγής καθώς και λήξης. Ημερομηνία λήξη μεταγενέστερης της ημερομηνίας
παράδοσης κατά 6 μήνες τουλάχιστον
Γαλοπούλα στήθος σε φέτες Α΄ ποιότητας, σε συσκευασία σφραγισμένο με αναγραφόμενες
προδιαγραφές απαλλαγμένη αντικανονικών οσμών και γεύσεων, να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις
υφής και χρώματος, σύμφωνα με τις υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις
Ζαμπόν μπούτι σε φέτες Α΄ ποιότητας, σε συσκευασία σφραγισμένο με αναγραφόμενες
προδιαγραφές απαλλαγμένη αντικανονικών οσμών και γεύσεων, να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις
υφής και χρώματος, σύμφωνα με τις υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις
Μπέικον σε φέτες σε Α΄ ποιότητας, σε συσκευασία σφραγισμένο με αναγραφόμενες προδιαγραφές
απαλλαγμένη αντικανονικών οσμών και γεύσεων, να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και
χρώματος, σύμφωνα με τις υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις
Πάριζα σε φέτες Α΄ ποιότητας, σε συσκευασία σφραγισμένο με αναγραφόμενες προδιαγραφές
απαλλαγμένη αντικανονικών οσμών και γεύσεων, να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και
χρώματος, σύμφωνα με τις υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις
Αρίστης ποιότητας, βανίλια ή κακάο, συσκευασμένο και τυποποιημένο κατάλληλα σε χάρτινο κουτί
καθαρού βάρους 150-160 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
Να προέρχεται από τυποποιητήρια και παρασκευαστήρια, που να παρέχουν βεβαίωση ότι
εφαρμόζεται το σύστημα HACCP. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις. Να είναι συσκευασμένο σε φιάλες 1 και 5λιτρα
Κατηγορία Α, να αναγράφεται ο αριθμός του Ωοσκοπικού Κέντρου και η προέλευση. Το
Ωοσκοπικό κέντρο θα πρέπει να έχει την απαραίτητη άδεια λειτουργίας. Στο αυγό θα πρέπει να
αναγράφεται ο κωδικός. Το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία παραγωγής έως και την
παράδοση τους στο νομικό πρόσωπο δεν κάνει να είναι άνω των 10 ημερών και ημερομηνία λήξης
μετά από τουλάχιστον 30ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης
Συσκευασία των 5τεμ
Λιπαρή ουσία soft πλάκα για επάλειψη των 250 γρ. με ¼ βούτυρο και 40% λιγότερα κορεσμένα
λιπαρά από το βούτυρο αγελάδος, η οποία συντηρείται στο ψυγείο, σε ειδική συσκευασία με
αλουμινόχαρτο. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 3 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης (τύπου
Flora).
Μαργαρίνη άριστης ποιότητας, φυτικής προέλευσης, τύπου soft, με βούτυρο, με 60% λιπαρά και με
3% βούτυρο. Με λιγότερα κορεσμένα λιπαρά από το βούτυρο αγελάδος, κατάλληλη για επάλειψη
στο ψωμί. Συσκευασία τυποποιημένη σε κατάλληλο πλαστικό κεσεδάκι, καθαρού βάρους 250 και
500 γρ Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται η γραμμή καταναλωτών, τα συστατικά, η
προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 3 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης (τύπου Flora).
Λιπαρή ουσία φυτικής προέλευσης πλάκα για επάλειψη των 250 γρ. η οποία συντηρείται στο
ψυγείο, σε ειδική συσκευασία με αλουμινόχαρτο
Βρώμη ολικής αλέσεως σε νιφάδες από σιτάρι ή κριθάρι. Να περιέχει εδώδιμες φυτικές ίνες και να
είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Να είναι συσκευασμένο σε κατάλληλη σακούλα, βάρους
500γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά και εγγυημένη ημερομηνία
λήξης
Μακράς διαρκείας σε χάρτινη τύπου Tetra Pack συσκευασία του 1 λίτρου
Το γάλα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, συμπυκνωμένο (τύπου εβαπορέ): Είναι το γάλα του
οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5% και σε ολικό στερεό
υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25%. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 80 του Κ.Τ.Π. και
να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία 400
γρ (πλήρες) & (ελαφρύ) μεταλλικό κουτί που δεν θα έχει χτυπηθεί, με αναγραφόμενη ημερομηνία
λήξης
Από γάλα αρίστης ποιότητας, συμπυκνωμένο με την προσθήκη ζάχαρης για χρήση
ζαχαροπλαστικής, σε συσκευασία τενεκεδάκι 397gr
Παστεριωμένο γάλα από το οποίο αφαιρέθηκε μέρος του λίπους του, χωρίς καμία άλλη
προσθήκη. Το λίπος εδώ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 με 1,8%.
Συσκευασία φακελάκι των 50gr. Να αναγράφεται η χώρα προέλευσης

20

20PROC007886679 2020-12-18

Γιαούρτι αγελαδινό
Γιαούρτι
στραγγιστό

αγελαδινό

Γλυκόζη
Δημητριακά
άλεσης

ολικής

Δημητριακά τύπου Corn
Flakes, ολικής άλεσης
Δυόσμο
Ελαιόλαδο
<0,8%:

οξύτητα

Ελιές ποικιλία Καλαμών
Ελιές ποικιλία Θάσου
Ζάχαρη
Ζάχαρη άχνη

Ζάχαρη καστανή
Ζάχαρη μαύρη

Ζελέ φρούτων
Ζωμός
κρεάτων
Ηλιέλαιο

λαχανικών/

Θράψαλο
ροδέλα

κατεψυγμένο

Θράψαλο
ολόκληρο

κατεψυγμένο

Ινδοκάρυδο
Κακάο
Κακουλέ

Για το Δήμο Νέστου
Γιαούρτι φρέσκο αρίστης ποιότητος, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, από αγελαδινό γάλα
πλήρες σε λιπαρά. Συσκευασμένο κατάλληλα σε σφραγισμένο πλαστικό κεσεδάκι, 2+1, 200γρ, με
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και την ημερομηνία λήξης
Γιαούρτι φρέσκο αρίστης ποιότητος, στραγγιστό, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, από
αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά. Συσκευασμένο κατάλληλα σε σφραγισμένο πλαστικό κεσεδάκι,
βάρους 1 κιλού, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και την ημερομηνία
λήξης
Γλυκόζη ζαχαροπλαστικής σε συσκευασία 900γρ
Τα δημητριακά να είναι ολικής αλέσεως σε συσκευασία 375 - 400γρ.. ανά τεμάχιο, από αγνές
πρώτες ύλες, εμπλουτισμένα με βιταμίνες, σίδηρο κλπ. συσκευασμένα σε εγκεκριμένη για τρόφιμα
συσκευασία με ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.
Από τραγανές νιφάδες καλαμποκιού εμπλουτισμένα με Βιταμίνες. Τυποποιημένα σε κατάλληλη
συσκευασία. Ημερομηνία λήξη μεταγενέστερης της ημερομηνίας παράδοσης κατά 6 μήνες
τουλάχιστον. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι 375 γρ
Αποξηραμένος σε συσκευασία των 100γρ
Παρθένο ελαιόλαδο εξαιρετικό και γνήσιο με καλή γεύση και οσμή, του οποίου οι φυσικές και
χημικές σταθερές θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και
Αντικειμένων κοινής χρήσεως και με τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς
και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συσκευασία πέντε (5)
λίτρων ή ενός (1) λίτρου, σε πλαστικό ή ανοξείδωτο δοχείο, οξύτητας έως 0,8%, αναγραφόμενο
στην ετικέτα γνήσιο ή παρθένο, Α' ποιότητας.
Εξαιρετικής ποιότητας, ωμές ελιές, αλατισμένες, από ελαιόδεντρα της Μεσσηνίας (Προϊόν
Ονομασίας Προέλευσης), χωρίς θερμική επεξεργασία.
Εξαιρετικής ποιότητας, ωμές μαύρες ελιές, αλατισμένες, από ελαιόδεντρα της Θάσου (Προϊόν
Ονομασίας Προέλευσης), χωρίς θερμική επεξεργασία.
Συσκευασία ενός κιλού, Α' ποιότητας, λευκή, κρυσταλλικής μορφής, τυποποιημένη σε κατάλληλη
χάρτινη συσκευασία.
Λευκή σε μορφή σκόνης σε συσκευασία κατάλληλη για το προϊόν, με ημερομηνία λήξης του θα
απέχει 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο
άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να διατίθεται σε
συσκευασία των 450- 500 γρ
Ζάχαρη φυσική καστανή, από ζαχαροκάλαμο αρίστης ποιότητος,
ευρείας κατανάλωσης,
απαλλαγμένη από ξένες ύλες, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 450 γρ 500 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης
Ζάχαρη φυσική ακατέργαστη καστανή-μαύρη, από ζαχαροκάλαμο αρίστης ποιότητος, ελληνικής
παραγωγής, ευρείας κατανάλωσης, απαλλαγμένη από ξένες ύλες, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία, καθαρού βάρους 450 γρ - 500 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται η
ημερομηνία λήξης
Διαφόρων γεύσεων όπως Φράουλα, Κεράσι, Ανανάς, Μπανάνα, Πορτοκάλι, Λεμόνι, Μούρο,
Βερίκοκο, συσκευασία των 200γρ
Έτοιμοι συσκευασμένοι κύβοι που δίνουν ζωμό με προσθήκη νερού, συσκευασία 12 κύβοι
Ηλιέλαιο ραφινέ ελαιοφύτων, ελληνικής παραγωγής (εγχώριο), άριστης ποιότητας, τυποποιημένο
και σφραγισμένο σε κατάλληλο πλαστικό δοχείο, βάρους 5 και 1 λίτρων, με αναγραφόμενη
εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και την ημερομηνία λήξης, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης
Καθαρισμένο και κομμένο σε ροδέλες ομοιόμορφου μεγέθους, χωρίς το κεφάλι και τα πτερύγια.
Άριστης ποιότητας, προσφάτου καταψύξεως, καλά διατηρημένα, κατευθείαν βγαλμένα από τα
ψυγεία, ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου
Ολόκληρο, καθαρισμένο άριστης ποιότητας, προσφάτου καταψύξεως, καλά διατηρημένα,
κατευθείαν βγαλμένα από τα ψυγεία, ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου. Να μην έχουν
αλλοιώσεις στην όψη, στην οσμή και το χρώμα. Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το
70% του αρχικού βάρους. Επίσης πάνω στην συσκευασία πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία και
ο τόπος αλίευσης, καθώς και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος
Ινδοκάρυδο (σακουλάκι των 140 -150γρ.), αρίστης ποιότητος, σε συσκευασία κατάλληλη όπου θα
αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος
Κακάο σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους
125γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.
Αποξηραμένοι σπόροι κάρδαμου σε συσκευασία 3-5gr
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Καλαμάρι
ροδέλα

κατεψυγμένο

Καλαμάρι
ολόκληρο

κατεψυγμένο

Κανέλα Τριμμένη
Κανέλα Τύπου ξύλου
Κασέρι
Κατεψυγμένα
Λαχανικά

Ανάμικτα

Κατεψυγμένα Φασολάκια
πλατιά
Κατεψυγμένες Μπάμιες

Κατεψυγμένο Σπανάκι

Κατεψυγμένος Αρακάς

Καφέ φίλτρου
Καφές ελληνικός
Καφές στιγμιαίος
Κορν Φλάουρ
Κουβερτούρα
Κουβερτούρα νιφάδες

Κουρκουμάς
Κους κους
Κούστερ
(αραβοσίτου)

Πάουντερ

Κρέμα γάλακτος
Κριθαράκι μέτριο

Για το Δήμο Νέστου
Καθαρισμένο και κομμένο σε ροδέλες ομοιόμορφου μεγέθους, χωρίς το κεφάλι και τα πτερύγια.
Άριστης ποιότητας, προσφάτου καταψύξεως, καλά διατηρημένα, κατευθείαν βγαλμένα από τα
ψυγεία, ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου
Ολόκληρο, καθαρισμένο άριστης ποιότητας, προσφάτου καταψύξεως, καλά διατηρημένα,
κατευθείαν βγαλμένα από τα ψυγεία, ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου. Να μην έχουν
αλλοιώσεις στην όψη, στην οσμή και το χρώμα. Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το
70% του αρχικού βάρους. Επίσης πάνω στην συσκευασία πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία και
ο τόπος αλίευσης, καθώς και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος
Κανέλλα σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 100γρ.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η ημερομηνία λήξης
Κανέλλα ξύλο αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 100 γρ.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η ημερομηνία λήξης
Κατάλληλης ωρίμανσης με μέγιστης περιεκτικότητας σε αλάτι 2%. Η συσκευασία θα ορίζεται από
την αναθέτουσα αρχή με γραπτή εντολή παραγγελίας. Θα είναι μεταξύ του 1κιλού και των 2κιλών
Α΄ ποιότητας, συσκευασμένα όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως, θα
έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των
κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών
Φασολάκια πλατιά, Α΄ ποιότητας, συσκευασμένα όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως
και λήξεως, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και θα πληρούν τους όρους και
προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών
Α΄ ποιότητας να είναι συσκευασμένα και να παραδίδονται σε συσκευασία του 1 Kg, όπου θα
αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα
και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας
κατεψυγμένων λαχανικών
Α΄ ποιότητας να είναι συσκευασμένα και να παραδίδονται σε συσκευασία του 1 Kg, όπου θα
αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα
και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας
κατεψυγμένων λαχανικών
Α΄ ποιότητας να είναι συσκευασμένα και να παραδίδονται σε συσκευασία του 1 Kg, όπου θα
αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα
και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας
κατεψυγμένων λαχανικών
Αλεσμένοι σε λεπτή σκόνη καβουρντισμένοι κόκκοι καφέ σε αεροστεγή συσκευασία 250gr
κατάλληλη με τη μέθοδο ενστάλαξης
Αλεσμένοι σε λεπτή σκόνη καβουρντισμένοι κόκκοι καφέ σε αεροστεγή συσκευασία του 1 κιλού
Αλεσμένοι σε λεπτή σκόνη καβουρντισμένοι κόκκοι καφέ σε αεροστεγή συσκευασία 2,5 κιλών,
αποτελούμενης από 5 αεροστεγές συσκευασίες των 500gr
Κορν-Φλάουρ, άμυλο αραβοσίτου σε χάρτινη συσκευασία των 180γρ +- 15γρ. αναλλοίωτη με
ημερομηνία λήξης. Προϊόν άλεσης τύπου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή
οργανική ουσία.
Κουβερτούρα με κακάο από 65-85%, άριστης ποιότητας, τυποποιημένη σε συσκευασία 125γρ.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
Κουβερτούρα με κακάο από 65-85%, άριστης ποιότητας, σε μορφή νιφάδας τυποποιημένη σε
συσκευασία 10γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης.
Αποξηραμένος κουρκουμάς, αλεσμένος σε σκόνη σε συσκευασία πλαστική σακούλα 40γρ
Συσκευασία των 500gr με ημερομηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Να είναι Α’ ποιότητας και να είναι
παρασκευασμένο από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να
τηρεί τις αγορανομικές διατάξεις
Άμυλο αραβοσίτου με προσθήκη αρώματος βανίλιας σε χάρτινη συσκευασία των 180γρ +- 15γρ.
αναλλοίωτη με ημερομηνία λήξης. Προϊόν άλεσης τύπου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε
ανόργανη ή οργανική ουσία
Κρέμα γάλακτος παστεριωμένη από φρέσκο, αγελαδινό, 100% γάλα, τουλάχιστον 36% λιπαρά, σε
συσκευασία tetra pack των 500 γρ.
Συσκευασία των 500gr με ημερομηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Να είναι Α’ ποιότητας και να είναι
παρασκευασμένο από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να
τηρεί τις αγορανομικές διατάξεις.
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Μακαρόνια κοφτά μέτρια
Μακαρόνια Νο 1
Μακαρόνια ολικής άλεσης
Μακαρόνια σπαγγέτι
Μαρμελάδα βερίκοκο

Μαρμελάδα φράουλα

Μαστίχα
Μαχλέπι
Μέλι θυμαρίσιο
Μέλι κωνοφόρο
Μελιτζανοσαλάτα
Μοσχοκάρυδο ολόκληρο
Μούσλι
Μουστάρδα Γλυκιά
Μπακαλιάρος
κατεψυγμένος

Μπακαλιάρος
(αλίπαστος)

ξερός

Μπαχάρι ολόκληρο
Μπέικιν Πάουντερ
Μπεσαμέλ σε σκόνη
Μπισκότα
Μπισκότα
κλασσικά

πτι

μπερ

Για το Δήμο Νέστου
Συσκευασία των 500gr με ημερομηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Να είναι Α’ ποιότητας και να είναι
παρασκευασμένο από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να
τηρεί τις αγορανομικές διατάξεις
Συσκευασία των 500gr με ημερομηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Να είναι Α’ ποιότητας και να είναι
παρασκευασμένο από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να
τηρεί τις αγορανομικές διατάξεις
Να είναι Α’ ποιότητας και να είναι παρασκευασμένο από 100% σιμιγδάλι ολικής αλέσεως, το οποίο
έχει αλεστεί με τη μέθοδο «pearling» (αποφλοίωση). Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να
τηρεί τις αγορανομικές διατάξει
Συσκευασία των 500gr με ημερομηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Να είναι Α’ ποιότητας και να είναι
παρασκευασμένο από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να
τηρεί τις αγορανομικές διατάξεις
Μαρμελάδα εξαιρετικής ποιότητας με γεύση βερίκοκο, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία
από γυαλί, βάρους 370γρ.-470γρ. Να παρασκευάζεται τουλάχιστον από 55 γρ. φρούτου ανά 100 γρ.
μαρμελάδας. Ολική περιεκτικότητα σε σάκχαρα 61 γρ. ανά 100 γρ. μαρμελάδας. Να μην περιέχει
συντηρητικά και χρώματα. Να είναι χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους
εκτός ψυγείου. αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
Μαρμελάδα ελληνική εξαιρετικής ποιότητας με γεύση φράουλα, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία από γυαλί, βάρους 370γρ.-470γρ. Να παρασκευάζεται τουλάχιστον από 55 γρ. φρούτου
ανά 100 γρ. μαρμελάδας. Ολική περιεκτικότητα σε σάκχαρα 61 γρ. ανά 100 γρ. μαρμελάδας. Να
μην περιέχει συντηρητικά και χρώματα. Να είναι χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
Αρωματική φυσική ρητίνη, απαλλαγμένη από ξένες ύλες και προσμίξεις και ελαττώματα, να είναι
ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά επώνυμα, σε συσκευασία 10gr
Αρωματικοί φυσικοί σπόροι απαλλαγμένη από ξένες ύλες και προσμίξεις και ελαττώματα σε
συσκευασία 10gr
Να είναι τυποποιημένο σε κατάλληλη γυάλινη συσκευασία. Η συσκευασία θα αναγράφει τα
συστατικά και την προέλευση. Ημερομηνία λήξη μεταγενέστερης της ημερομηνίας παράδοσης κατά
12μήνες τουλάχιστον. Η συσκευασία θα είναι από 950γρ έως και 1050γρ
Να είναι τυποποιημένο σε κατάλληλη γυάλινη συσκευασία. Η συσκευασία θα αναγράφει τα
συστατικά και την προέλευση. Ημερομηνία λήξη μεταγενέστερης της ημερομηνίας παράδοσης κατά
12μήνες τουλάχιστον. Η συσκευασία θα είναι των 950γρ έως και 1050γρ
Τύπου Αγιορείτικη, πολτός και κομμάτια μελιτζάνας (80%), πιπεριά, σε φυτικό έλαιο, συσκευασία
250 γρ
Μοσχοκάρυδο τριμμένο, αρίστης ποιότητος, σε κατάλληλη συσκευασία των 50 γρ. με
αναγραφόμενη ευκρινώς την ημερομηνία λήξης και την προέλευση.
Νιφάδες βρώμης που περιλαμβάνει ξηρούς καρπούς και ξηρά φρούτα 50%.
Κρεμώδης, γλυκιά μουστάρδα σε συσκευασία 4 κιλών
Ρολό φιλέτο άριστης ποιότητας, προσφάτου καταψύξεως, καλά διατηρημένα, κατευθείαν βγαλμένα
από τα ψυγεία, ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου. Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, στην
οσμή και το χρώμα. Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού βάρους.
Επίσης πάνω στην συσκευασία πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία και ο τόπος αλίευσης, καθώς
και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.
Ο Βακαλάος χωρίς κόκκαλο από αλατισμένα και αποξηραμένα ψάρια, φυσιολογικά επεξεργασμένα,
διατηρώντας όλες τις φρέσκες ιδιότητες. Επίσης πάνω στην συσκευασία πρέπει να αναγράφεται η
ημερομηνία και ο τόπος αλίευσης, καθώς και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.
Μπαχάρι αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 50γρ. Εξωτερικά
της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση η ημερομηνία λήξης
Αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία, των 3 τεμαχίων. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση η ημερομηνία λήξης Σε συσκευασία
Να είναι σε συσκευασία των 170γρ +- 15γρ και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και
ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
Μπισκότα τύπου Μιράντα, σε συσκευασία των 250γρ. Ορθογώνια μπισκότα πλούσια σε πρωτεΐνες,
υδατάνθρακες και φυτικές ίνες. Πακέτα σε ζελατίνα αναλλοίωτα και χωρίς να έχουν σπάσει.
Μπισκότα τύπου πτι μπερ παρασκευασμένα από βούτυρο, χωρίς προσθήκη άλλης λιπαρής ύλης, σε
συσκευασία των 225γρ. Τετράγωνα μπισκότα πλούσια σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και φυτικές
ίνες. Πακέτα σε ζελατίνα αναλλοίωτα και χωρίς να έχουν σπάσει.
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Για το Δήμο Νέστου
Μπισκοτόκρεμα
τύπου
Φαρίν Λακτέ
Νερό Εμφιαλωμένο
Νισεστέ
Ξερή Μαγιά

Ξύδι απλό
Ξύδι κρασιού
Πιπέρι κόκκινο γλυκό
Πιπέρι μαύρο τριμμένο
Πιπερόριζα (Τζίντζερ)
Πλιγούρι
Πουρές πατάτας
Πραλίνα φουντουκιού
Ρεβίθια
Ρεβίθια Χύμα
Ρίγανη
Ρυζάλευρο
Ρύζι Καρολίνα Χύμα
Ρύζι καστανό
Ρύζι μπονέτ (κίτρινο):
Ρύζι
Καρολίνα
Α΄
ποιότητας
Σάλτσα
Ντομάτας
κονκασσέ

Σάλτσα Πελτέ
Σάλτσα χυμό ντομάτας

Φυσικό μεταλλικό νερό των 6τεμ του 1,5 lit ή 12τεμ των 500ml
Άμυλο αραβοσίτου σε συσκευασία των 500γρ αναλλοίωτη με ημερομηνία λήξης. Προϊόν άλεσης
τύπου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία
Να είναι αρίστης ποιότητας τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία των 3 τεμαχίων (φακελάκια).
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 3 μηνών εκτός ψυγείου σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις
Να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει αλκοόλη). Να
είναι σε πλαστική φιάλη 410γρ έως 485γρ και να αναγράφεται επί της συσκευασίας η χώρα
προέλευσης
Να προέρχεται από κρασί. Να είναι σε φιάλη γυάλινη 500ml και να αναγράφεται επί της
συσκευασίας η χώρα προέλευσης
Πιπέρι σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία σε συσκευασία
φακελάκι των 100gr. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση
Πιπέρι σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 50γρ.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση
Πιπέρι σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία, βάζου 35γρ.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση
Να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται
ποιότητα Α’. Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρό
και απαλλαγμένο από έντομα, ακάρεα κλπ.
Αλεσμένες βρασμένες πατάτες σε μορφή σκόνης, που μπορέι να περιέχουν γάλα, αλάτι, πιπέρι και
λίγο βούτυρο ή λάδι. Σε συσκευασία 125 γρ που να αναγράφεται η προέλευση η ημερομηνία λήξης
Κρέμα σοκολάτας με θρυμματισμένους ξηρούς καρπού φουντουκιού σε πλαστική συσκευασία
τύπου κουβαδάκι του ενός κιλού
Ρεβίθια ξηρά, αποφλοιωμένα, σε συσκευασία 500γρ., τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους,
απαλλαγμένες από ξένα σώματα με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς, όπου θα αναγράφεται η
χώρα προέλευσης.
Ρεβίθια ξηρά, αποφλοιωμένα, σε συσκευασία 38 έως 43 κιλών, παραγωγής τρέχοντος έτους,
απαλλαγμένες από ξένα σώματα με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς, με αναγραφή στην
συσκευασία των αριθμό παρτίδας
Ρίγανη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 500γρ. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση.
Ρύζι λευκό τύπου Καρολίνα φετινής παραγωγής με αναγραφή στην συσκευασία των αριθμό
παρτίδας. Απαλλαγμένα από ξένα είδη. Η συσκευασία θα είναι από 38kg έως 43 kg
Ρύζι καστανό μερικώς αναποφλοίωτο σε συσκευασία 500-1000 gr αναλλοίωτη, με αναγραφόμενες
προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή, Α' ποιότητας. Το προϊόν να είναι τυποποιημένο,
παραγωγής τρέχοντος έτους, απαλλαγμένο από ξένα σώματα
Ρύζι κίτρινο, τύπου Μπονέτ φετινής παραγωγής σε συσκευασία 1000γρ. αναλλοίωτη με
αναγραφόμενες προδιαγραφές και φετινής παραγωγής, Α' ποιότητας, με ονομασία προέλευσης
Ρύζι λευκό τύπου Καρολίνα, σε συσκευασία 1000γρ. αναλλοίωτη με αναγραφόμενες προδιαγραφές
και φετινής παραγωγής, Α' ποιότητας, με ονομασία προέλευσης
Αρίστης ποιότητος σε συσκευασία θα είναι 400γρ., μεταλλική συσκευασία με εύκολο άνοιγμα
(easy open) με κατ ελάχιστον διαθρεπτικής αξίας ανά 100g Ενέργεια: 19kcal /82 kJ - Πρωτεΐνες:
1,2g - Υδατάνθρακες: 3,2g - Λιπαρά: 0,2g Ημερομηνία λήξη μεταγενέστερης της ημερομηνίας
παράδοσης κατά 24 μήνες τουλάχιστον. Να παράγεται από φρέσκιες, κόκκινες, ώριμες τομάτες που
έχουν αποφλοιωθεί χωρίς χημικά μέσα. Κατά την διαδικασία παραγωγής οι ντομάτες να είναι
κομμένες και στραγγισμένες ώστε ένα μέρος των σπόρων τους να έχει απομακρυνθεί. Να μην
περιέχει χημικά πρόσθετα και να αναγράφεται εξωτερικά της συσκευασίας η προέλευση και η
ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να είναι αναλλοίωτη και όχι χτυπημένη
Αρίστης ποιότητος, σε συσκευασία μεταλλική με εύκολο άνοιγμα (easy open) καθαρό βάρους
410γρ, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και την ημερομηνία λήξης. Η
συσκευασία να είναι αναλλοίωτη και όχι χτυπημένη
Χυμός ντομάτας κλασσικός συμπυκνωμένος, άριστης ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη
συσκευασία Τετραπάκ, βάρους 500 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
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Σαντιγί κρέμα
Σαντιγί σκόνη
Σιμιγδάλι

Σόδα μαγειρικής
Σουσάμι
Ταραμάς
Ταχίνι

Τζατζίκι
Τοματοπολτός- Κέτσαπ
Τουρσί πίκλες ανάμικτο
Τουρσί πιπεράκια
Τραχανάς γλυκός
Τραχανάς ξινός
Τριμμένη φρυγανιά
Τρούφα σοκολάτα
Τσάι μαύρο
Τσάι πράσινο
Τσάι του Βουνού
Τσάι του Χαμομήλι
Τσουρεκάκια ατομικά
Τσουρέκια
Τυρί κασέρι ΠΟΠ

Για το Δήμο Νέστου
Αφράτη γλυκιά κρέμα, παρασκευασμένη από κρέμα γάλακτος και ζάχαρη σε τενεκεδένιο κουτί
250γρ
Κρέμα σε σκόνη, παρασκευασμένη από κρέμα γάλακτος και ζάχαρη σε χάρτινο κουτί 200γρ
Αρίστης ποιότητος, από σκληρά σιτάρια, κατάλληλο για παρασκευή χαλβά. Τυποποιημένο σε
κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 500 γρ. με κενό αέρος. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. (χοντρό και ψιλό)
Σόδα μαγειρική, άριστης ποιότητας,
ευρείας κατανάλωσης, σε συσκευασία των 600γρ,
αναλλοίωτη, με αναγραφόμενη εξωτερικά την προέλευση και την ημερομηνία λήξης
Σουσάμι, αρίστης ποιότητος, φρέσκο, σε κατάλληλη συσκευασία των 500 γρ. με αναγραφόμενη
ευκρινώς την ημερομηνία λήξης και την προέλευση
Ο ταραμάς να προέρχεται από τα αυγά του βακαλάου Ισλανδίας ή κυπρίνου. Το χρώμα του είναι
φυσικό, χωρίς την προσθήκη χρωστικών και συντηρητικών.
Πάστα από ψημένο, τριμμένο, ξεφλουδισμένο σουσάμι σε δοχείο πλαστικό 900gr. Να είναι υψηλής
διαθρεπτικής αξίας, να μην περιέχει συντηρητικά ή πρόσθετα. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους
εκτός ψυγείου αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης
Έτοιμη σαλάτα από στραγγιστό γιαούρτι από γάλα αγελάδας, αγγουράκι φρέσκο και σκόρδο σε
συσκευασία 450-500 γρ
Τοματοπολτός συμπυκνωμένος. Είναι το προϊόν που παρασκευάζεται με συμπύκνωση σε ποσοστό
28-30% του σαρκώδους χυμού των νωπών καρπών της τομάτας, με αποβολή μέρους του νερού
αυτών. Θα διατίθεται σε συσκευασία 4kg.
Παραδοσιακό τουρσί σε πίκλες από συνδυασμό λαχανικών, ευρείας κατανάλωσης σε συσκευασία
1000gr. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου αποδεδειγμένα
Παραδοσιακό τουρσί από μικρές πιπεριές, ευρείας κατανάλωσης σε συσκευασία 1000gr.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου αποδεδειγμένα
Συσκευασία των 500gr με ημερομηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Να είναι Α’ ποιότητας και να είναι
παρασκευασμένο από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να
τηρεί τις αγορανομικές διατάξεις
Συσκευασία των 500gr με ημερομηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Να είναι Α’ ποιότητας και να είναι
παρασκευασμένο από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να
τηρεί τις αγορανομικές διατάξεις
Φρυγανιά άριστης ποιότητας, σε τρίμμα τυποποιημένη σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, 400
γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου.
Τρούφα διακοσμητική, χρώματος καφέ και πολύχρωμη, σε άριστη κατάσταση, σε κατάλληλη
συσκευασία των 100 γρ. με αναγραφόμενη ευκρινώς την ημερομηνία λήξης και την προέλευση
Θα είναι Α΄ ποιότητας και θα πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 148 του Κ.Τ.Π. και
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε φακελάκια συσκευασμένα
μέσα σε κουτί με 20 φακελάκια των 1 γρ/τεμ
Θα είναι Α΄ ποιότητας και θα πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 148 του Κ.Τ.Π. και
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε φακελάκια συσκευασμένα
μέσα σε κουτί με 20 φακελάκια των 1 γρ/τεμ
Θα είναι Α΄ ποιότητας και θα πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 148 του Κ.Τ.Π. και
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία 50γρ
Θα είναι Α΄ ποιότητας και θα πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 148 του Κ.Τ.Π. και
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 20
φακέλων του 1gr
Τσουρέκι με ή χωρίς άρωμα μαστίχας, μαχλεπιού, πολύ καλό σχοίνωμα και διόγκωση. Να διατηρεί
την φρεσκάδα του για μεγάλο χρονικό διάστημα, Η συσκευασία θα είναι από 70gr έως 90gr
Τσουρέκι με ή χωρίς άρωμα μαστίχας, μαχλεπιού, πολύ καλό σχοίνωμα και διόγκωση. Να διατηρεί
την φρεσκάδα του για μεγάλο χρονικό διάστημα, Η συσκευασία θα είναι από 450gr έως 500gr
Ημίσκληρο λευκοκίτρινο τυρί αρίστης ποιότητος από πρόβειο ή κατά περίπτωση μίγμα πρόβειου
και ελάχιστου κατσικίσιου γάλακτος, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών
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Τυρί κεφαλοτύρι

Τυρί τύπου Gouda
Τυρί φέτα
Τυροπιτάκια κατεψυγμένα
Τυροσαλάτα
Φακές ψιλές
Φακές ψιλές Χύμα
Φασόλια Λευκά Χονδρά
Χύμα
Φασόλια Λευκά Χονδρά:
Φασόλια Λευκά Γίγαντες
Φασόλια Λευκά Γίγαντες
Χύμα
Φύλλο κρούστας Ψιλό
Φύλλο κρούστας Χονδρό
Χαλβάς κλασικός
Χυλοπίτες
Χυμός φρούτων Νέκταρ
Χυμός φρούτων φυσικός
Χυμούς ατομικούς (Χυμός
Νέκταρ)
Ωμά αμύγδαλα ανάλατα
χωρίς κέλυφος
Ωμά καρύδια ανάλατα
χωρίς κέλυφος
Ωμά φουντούκια ανάλατα
χωρίς κέλυφος

Για το Δήμο Νέστου
Τυρί κεφαλοτύρι πρώτης ποιότητος 1 κιλού από αιγοπρόβειο γάλα, κατάλληλης ωρίμανσης έτσι
ώστε να μπορεί να καταναλωθεί σαν επιτραπέζιο ή να τριφτεί και να χρησιμοποιηθεί με μακαρόνια
ή παστίτσιο κ.λ.π. (μετρίας σκληρότητας) και μέγιστη περιεκτικότητα σε αλάτι 2%. Η συσκευασία
θα ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή με γραπτή εντολή παραγγελίας.
Τυρί κίτρινο για τοστ τύπου edam ή gouda κομμένο σε φέτες, άριστης ποιότητας, συσκευασμένο
κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης. Να είναι ευρείας κατανάλωσης.
Τυρί φέτα φρέσκια [ΠΟΠ], μέχρι 4 κιλών, αρίστης ποιότητος, βαρελίσια, από αιγοπρόβειο γάλα,
πλήρης σε λιπαρά, μετρίας σκληρότητας, , με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών
Α΄ ποιότητας, με ζύμη σφολιάτας και τυρί φέτα ή μυζήθρα, συσκευασμένα όπου θα αναγράφεται η
ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείμενων
διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων τροφίμων. Σε συσκευασία του 1 κιλού
Έτοιμη σαλάτα από στραγγιστό γιαούρτι από γάλα αγελάδας, αγγουράκι φρέσκο και σκόρδο σε
συσκευασία 450-500 γρ
Φακές ψιλές, με ονομασία προέλευσης σε συσκευασία 500γρ. τυποποιημένες, παραγωγής τρέχοντος
έτους, απαλλαγμένες από ξένα σώματα με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς
Φακές ψιλές, με αναγραφή του αριθμού παρτίδας, παραγωγής τρέχοντος έτους, απαλλαγμένες από
ξένα σώματα με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς. Η συσκευασία θα είναι από 38kg έως 43
kg
Φασόλια λευκά ξερά μέτρια, σε συσκευασία από 38kg έως 43 kg παραγωγής τρέχοντος έτους,
απαλλαγμένα από ξένα σώματα με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς. Αναγραφή στην
συσκευασία των αριθμό παρτίδας
Φασόλια λευκά ξερά μέτρια, σε συσκευασία 500γρ. τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους,
απαλλαγμένα από ξένα σώματα με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς. Ημερομηνία λήξη
μεταγενέστερης της ημερομηνίας παράδοσης κατά 12μήνες τουλάχιστον
Φασόλια λευκά ξερά γίγαντες, σε συσκευασία 500γρ. τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους,
απαλλαγμένα από ξένα σώματα με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς. Ημερομηνία λήξη
μεταγενέστερης της ημερομηνίας παράδοσης κατά 12μήνες τουλάχιστον
Φασόλια λευκά ξερά γίγαντες, σε συσκευασία από 38kg έως 43 kg παραγωγής τρέχοντος έτους,
απαλλαγμένα από ξένα σώματα με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς. Αναγραφή στην
συσκευασία των αριθμό παρτίδας
Ψιλό φύλλο, σε συσκευασία 400gr όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως, τα
συστατικά και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας
κατεψυγμένων τροφίμων
Χονδρό φύλλο, σε συσκευασία 750gr όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως,
τα συστατικά και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας
κατεψυγμένων τροφίμων
Παρασκευασμένος από ταχίνι, με μαστιχώδη − ινώδη υφή και ανοιχτό χρώμα. Συσκευασία
400/500γρ με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και την ημερομηνία
λήξης, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης
Συσκευασία των 500gr με ημερομηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Το περιεχόμενο να είναι φρέσκο
και στην καλύτερη κατάσταση. Να είναι Α’ ποιότητας και να είναι παρασκευασμένο από σιμιγδάλι,
αυγό και γάλα. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να τηρεί τις αγορανομικές διατάξεις
Η συσκευασία θα είναι τύπου tetra pack χωρητικότητας 1l. Θα είναι από διαφόρων γεύσεων
(πορτοκάλι, μήλο, ροδάκινο βύσσινο). Το ποσοστό φρούτων θα είναι 20% με 50% και χωρίς
συντηρητικά.
Η συσκευασία θα είναι τύπου tetra pack χωρητικότητας 1l. Θα είναι από διαφόρων γεύσεων
(πορτοκάλι, μήλο, ροδάκινο βύσσινο). Το ποσοστό φρούτων θα είναι 100% και χωρίς συντηρητικά.
Η συσκευασία θα είναι τύπου tetra pack περιεκτικότητας 250ml. Θα είναι διαφόρων γεύσεων :
Πορτοκάλι, Βύσσινο, Ανάμικτο (Πορτοκάλι, Μήλο, Ροδάκινο) Το ποσοστό φρούτων θα είναι 20%
με 50% και χωρίς συντηρητικά.
Αμύγδαλα ανάλατα, χωρίς κέλυφος, αρίστης ποιότητος, φρέσκα, σε κατάλληλη συσκευασία των
200gr (+- 10%). με αναγραφόμενη ευκρινώς την ημερομηνία λήξης και την προέλευση
Καρύδια ανάλατα, χωρίς κέλυφος, ψίχα, αρίστης ποιότητος, φρέσκα, σε κατάλληλη συσκευασία
των 200gr (+- 10%). με αναγραφόμενη ευκρινώς την ημερομηνία λήξης και την προέλευση
Φουντούκια ανάλατα, χωρίς κέλυφος, αρίστης ποιότητος, φρέσκα, σε κατάλληλη συσκευασία των
200gr (+- 10%). με αναγραφόμενη ευκρινώς την ημερομηνία λήξης και την προέλευση
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Ομάδα 6. Είδη Ιχθυοπωλείου
Τα νωπά ψάρια θα είναι αρίστης ποιότητας και πολύ φρέσκα. Το δέρμα τους θα είναι λείο, στιλπνό, και
σφριγηλό . Τα μάτια θα είναι γυαλιστερά. Θα παραδίδονται καθαρισμένα από εντόσθια και λέπια . Όλα τα
ψάρια θα έχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και σε περίπτωση που υπάρχουν έστω και λίγα ψάρια που
δεν τηρούν τις προδιαγραφές, η παραγγελία απορρίπτεται στο σύνολό της. Η συντήρηση και η διακίνηση
των νωπών ειδών ιχθυοπωλείου να τηρεί τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. Η μεταφορά
τους θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία καθαρά και απολυμασμένα που πληρούν όλους τους όρους υγιεινής

Μπακαλιάρος
Φανάρ ή Πεσκανδρίτσα
Λαυράκι
Κολιός

Για το ΝΠΔΔ ΕΥνεστία
Καθαρισμένος, φρέσκος , άριστης ποιότητας, προσφάτου αλίευσης και θα είναι βάρος από 300gr
έως 1500gr
Άριστης ποιότητας, προσφάτου αλίευσης.
Καθαρισμένο, φρέσκο , άριστης ποιότητας, προσφάτου αλίευσης
Καθαρισμένος, φρέσκος , άριστης ποιότητας, προσφάτου αλίευσης

Προϋπολογισμός
Τμήμα 1. Γάλα Αγελαδινό για Δήμο Νέστου
Οι ποσότητες που αναγράφονται είναι ενδεικτικές. Η τιμολόγηση των ειδών θα γίνεται με τη
χαμηλότερη τιμή, όπως αυτή προκύπτει εφαρμόζοντας το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό
(%) επί της ενδεικτικής τιμής πώλησης της παρούσας μελέτης.
Περιγραφή

Μονάδα
Κοστολόγησης

Γάλα αγελαδινό

1λιτ

Τιμή (€) Ποσότητα
χωρίς
ΦΠΑ
1,06
47.170

Σύνολο (€)
χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο προμήθειας

50.000,00

50.000,00

Τμήμα 2. Οπωρολαχανικά (Δήμου Νέστου)
Οι τιμές και οι ποσότητες που αναγράφονται είναι ενδεικτικές. Η τιμολόγηση των ειδών θα γίνεται με.
-

με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης
λιανικής τιμής πώλησης των ειδών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006,
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού για το Νομό Καβάλας
κατά την ημέρα παράδοσης αυτών. (Το ποσοστό έκπτωσης πρέπει να είναι θετικό).

-

με τη τιμή του προϋπολογισμού αφαιρούμενη του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης για τα είδη
που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη άρθρο 86 ν.4412/2016
Περιγραφή
Αγγούρια
Άνιθος
Αχλάδια κρυστάλλια
Καρότα
Κολοκυθάκια
Κουνουπίδι
Κρεμμυδάκια φρέσκα

Μονάδα
Κοστολόγησης
Τεμάχιο
Τεμάχιο μάτσο
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Τεμάχιο μάτσο

Τιμή χωρίς ΦΠΑ
0,69
0,6
2,07
1
1,88
1,11
3,23

Ποσότητα
1500
400
1500
1000
1000
500
500

Σύνολο χωρίς
ΦΠΑ
1.035,00
240,00
3.105,00
1.000,00
1.880,00
555,00
1.615,00
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Περιγραφή
Κρεμμύδια ξερά
Λάχανο
Λεμόνια
Μαϊντανός
Μανταρίνια - Κλημεντινες
Μαρούλια
Μελιτζάνες φλάσκες
Μήλα στάρκιν φρέσκα
Μπανάνες
Μπρόκολο
Νεκταρίνια
Ντομάτες
Παντζάρια (Φύλλωμα με βολβούς)
Πατάτες
Πιπεριές πράσινες γεμιστές
Πιπεριές ψιλές γλυκές
Πιπεριές Φλωρίνης
Πορτοκάλι
Πράσα
Ροδάκινα
Σέλινο (Φύλλωμα με βολβό)
Σκόρδα

Μονάδα
Κοστολόγησης
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Τεμάχιο μάτσο
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλό
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ποσότητα

0,79
500
0,51
500
1,67
500
0,5
142
1,13
1000
1,16
500
1,29
500
1,43
1000
1,57
800
2,11
500
1,64
1000
1,49
1000
1,12
500
0,68
1600
1,44
600
1,54
600
2,06
600
1,06
1400
1,26
500
0,88
1400
2,18
300
3,72
300
Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο χωρίς
ΦΠΑ
395,00
255,00
835,00
71,00
1.130,00
580,00
645,00
1.430,00
1.256,00
1.055,00
1.640,00
1.490,00
560,00
1.088,00
864,00
924,00
1.236,00
1.484,00
630,00
1.232,00
654,00
1.116,00
30.000,00

Τμήμα 3. Αρτοσκευάσματα (Δήμου Νέστου)
Οι ποσότητες που αναγράφονται είναι ενδεικτικές. Η τιμολόγηση των ειδών θα γίνεται με τη τιμή του
προϋπολογισμού αφαιρούμενη του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης
Περιγραφή
Άρτος τύπου 70%
Κουλούρι
Ψωμάκι
Σταφιδόψωμο

Μονάδα Κοστολόγησης
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

Τιμή
Ποσότητα
0,71
21.000
0,55
30.000
0,26
3.000
0,55
14.200
Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο
14.910,00
16.500,00
780,00
7.810,00
40.000,00

Τμήμα 4. Είδη Κρεοπωλείου (Δήμου Νέστου)
Οι τιμές και οι ποσότητες που αναγράφονται είναι ενδεικτικές. Η τιμολόγηση των ειδών θα γίνεται με
την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης από τον ανάδοχο στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο
δελτίο πιστοποίησης τιμών Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΠΕ
Καβάλας).
Περιγραφή
Κρέας μόσχου σπάλα
Κρέας μόσχου ποντικι
Κιμάς μόσχου
Κιμάς Χοιρινός
Χοιρινό κρέας σπάλα άνευ οστών
Κοτόπουλο μπούτια(άνευ οστού)
Κοτόπουλο στήθος
Κοτόπουλο νωπό ολόκληρο (Τύπου 65%)

Μονάδα
Κοστολόγησης
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό

Τιμή χωρίς
ΦΠΑ

Ποσότητα
8,55
8,55
7,09
7,09
5,5
6,68
7,16
2,8

900
900
850
850
850
950
700
2330
Σύνολο

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
7.695,00
7.695,00
6.026,50
6.026,50
4.675,00
6.346,00
5.012,00
6.524,00
50.000,00

Τμήμα 5. Λοιπά Τρόφιμα (Δήμου Νέστου)
Οι τιμές και οι ποσότητες που αναγράφονται είναι ενδεικτικές. Η τιμολόγηση των ειδών θα γίνεται με.
-

με την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης από τον ανάδοχο στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά
μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το
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εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης (ΠΕ Καβάλας) για τα είδη που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του
Ν. 3438/2006, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού για το
Νομό Καβάλας κατά την ημέρα παράδοσης αυτών. (Το ποσοστό έκπτωσης πρέπει να είναι θετικό).
-

με την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης από τον ανάδοχο στη τιμή του προϋπολογισμού για τα
είδη που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη άρθρο 86 ν.4412/2016
Περιγραφή

Μονάδα Κοστολόγησης

Αλάτι χονδρό
Αλάτι ψιλό
Αλεύρι 70%
Αλλαντικά (Γαλοπούλα)
Αλλαντικά (Ζαμπόν)
Αλλαντικά (Μπέικον)
Αλλαντικά (Πάριζα)
Ανθος αραβοσίτου (Βανίλια)
Αραβοσιτέλαιο
Αυγά Μεσαία (53gr έως 63gr)
Βανιλίνη (Βανίλια γλυκού)
Βούτυρο αγελαδινό φρέσκο
Βούτυρο μαργαρίνη soft (με ελαιόλαδο)
Βούτυρο μαργαρίνη κλασσικό (με ελαιόλαδο)
Βρώμη (Quaker)
Γάλα αγελαδινό (μακράς διαρκείας)
Γάλα εβαπορέ τύπου Noulac
Γάλα ζαχαρούχο
Γάλα ημιαποβουτυρομένο
Γαρίφαλο
Γιαούρτι αγελαδινό
Γιαούρτι αγελαδινό στραγγιστό
Γλυκόζη
Δημητριακά ολικής άλεσης
Δημητριακά τύπου Corn Flakes,ολικής άλεσης
Δυόσμο
Ελαιόλαδο οξύτητα <0,8%
Ελαιόλαδο οξύτητα <0,8%
Ελιές (ποικιλίας Θάσου)
Ελιές (ποικιλίας Καλαμών)
Ζάχαρη
Ζάχαρη άχνη
Ζάχαρη καστανή
Ζάχαρη μαύρη
Ζελέ φρουιζελέ
Ζωμός λαχανικών / κρεάτων
Ηλιέλαιο
Θράψαλα κατεψυγμένο ολόκληρο
Θράψαλα κατεψυγμένο ροδέλα
Ινδοκάρυδο
Κακάο
Κακουλέ
Καλαμάρι κατεψυγμένο ολόκληρο
Καλαμάρι κατεψυγμένο ροδέλα
Κανέλα Τριμμένη
Κανέλα Τύπου ξύλου
Κασέρι
Κατεψυγμενα Ανάμικτα Λαχανικά
Κατεψυγμενα Φασολάκια πλατιά
Κατεψυγμενες Μπάμιες
Κατεψυγμενο Σπανάκι
Κατεψυγμενος Αρακάς
Καφέ φίλτρου
Καφές ελληνικός
Καφές στιγμιαίος
Κορν Φλάουρ
Κουβερτούρα
Κουβερτούρα νυφάδες
Κουρκουμά
Κους Κους
Κούστερ Πάουντερ (αραβοσίτου)

1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
260gr
5lit
Τεμάχιο
5τεμ
250gr
500gr
250gr
500gr
1lit
410gr
397gr
1lit
50gr
3τεμ
1kg
900gr
375gr
375gr
500gr
5lit
1lit
1kg
1kg
1kg
500gr
500gr
500gr
200gr
Συσκευασία
1lit
1kg
1kg
150gr
125gr
3gr
1kg
1kg
100gr
100gr
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
250gr
1kg
2,5kg
180gr
125gr
100gr
40gr
500gr
180gr

Τιμή χωρίς
ΦΠΑ
0,35
0,88
0,88
9,07
7,73
7,52
3,88
1,78
7,08
0,27
0,23
1,77
3,45
1,84
2,04
0,78
0,71
1,24
1,3
0,62
1,38
2,83
1,77
2,75
2,48
2,65
24,34
5,13
3,8
4,87
0,66
0,63
1,24
1,6
1,29
1,58
1,77
6,96
7,65
0,71
1,04
0,5
8,5
9,5
0,88
0,62
9,73
1,66
1,55
3,5
1,7
1,54
3,1
8,85
50,44
0,63
1
1,27
1,22
0,71
0,88

Ποσότητα

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ

60
80
110
10
10
10
10
75
35
700
50
300
180
35
35
350
350
35
350
30
80
300
10
80
200
10
100
180
200
150
300
35
50
50
100
50
350
30
30
50
150
20
55
60
40
50
100
90
180
100
180
300
155
80
20
100
200
110
120
100
200

21
70,4
96,8
90,7
77,3
75,2
38,8
133,5
247,8
189
11,5
531
621
64,4
71,4
273
248,5
43,4
455
18,6
110,4
849
17,7
220
496
26,5
2434
923,4
760
730,5
198
22,05
62
80
129
79
619,5
208,8
229,5
35,5
156
10
467,5
570
35,2
31
973
149,4
279
350
306
462
480,5
708
1008,8
63
200
139,7
146,4
71
176
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Περιγραφή

Μονάδα Κοστολόγησης

Κρέμα γάλακτος
Κριθαράκι μέτριο
Μακαρόνια κοφτά μέτρια
Μακαρόνια Νο 1
Μακαρόνια ολικής άλεσης
Μακαρόνια σπαγγέτι
Μαρμελάδα βερίκοκο
Μαρμελάδα φράουλα Μαστίχα
Μαχλέπι
Μέλι θυμαρίσιο
Μέλι κωνοφόρο
Μελιτζανοσαλάτα
Μοσχοκάρυδο ολόκληρο
Μουσλι
Μουστάρδα Γλυκιά
Μπακαλιάρος κατεψυγμένος
Μπακαλιάρος ξερός (αλύπαστος)
Μπαχαρι ολόκληρο
Μπεικην Παουντερ
Μπεσαμέλ σε σκόνη
Μπισκότα
Μπισκότα πτι μπερ κλασσικά
Μπισκοτόκρεμα τύπου Φαρίν Λακτέ
Νερό Εμφιαλομένο μεταλλικό 1,5lit
Νερό Εμφιαλομένο μεταλλικό 500ml
Νισεστέ
Ξερή Μαγιά
Ξύδι απλό
Ξύδι κρασιού
Πιπέρι κόκκινο γλυκό
Πιπέρι μαύρο τριμμένο
Πιπερόρυζα (Τζιντζερ)
Πλιγούρι
Πουρές πατάτας
Πραλίνα φουντουκιού
Ρεβίθια
Ρεβίθια Χύμα
Ρίγανη
Ρυζάλευρο
Ρύζι Καρολίνα Α΄ ποιότητας
Ρύζι Καρολίνα Χύμα
Ρύζι καστανό
Ρύζι μπονέτ (κίτρινο)
Σάλτσα Ντομάτας κονκασσέ
Σάλτσα Πελτέ
Σάλτσα χυμό ντομάτας
Σαντιγή κρέμα
Σαντιγή σκόνη
Σιμιδγάλι
Σόδα μαγειρικής
Σουσάμι
Ταραμάς
Ταχίνι
Τζατζίκι
Τοματοπολτός κετσαπ
Τουρσί πίκλες ανάμοικτο
Τουρσί πιπεράκια
Τραχανάς γλυκός
Τραχανάς ξινός
Τριμμένη φρυγανιά
Τρούφα σοκολάτα
Τσάϊ Χαμομήλι
Τσάϊ μαύρο
Τσάϊ πράσινο
Τσάϊ του Βουνού
Τσουρεκάκια ατομικά
Τσουρέκια
Τυρί Κασέρι ΠΟΠ
Τυρί Κεφαλοτύρι

500gr
500gr
500gr
500gr
500gr
500gr
380gr
380gr
10gr
10gr
1kg
1kg
1kg
50gr
500gr
4kg
1kg
1kg
50gr
3φακ.
170gr
250gr
3τεμ
300gr
6τεμ
12τεμ
500gr
Συσκευασία
400γρ
500ml
50gr
50gr
35gr
500gr
125gr
1kg
500gr
1kg
500gr
150gr
1kg
1kg
1kg
1kg
400gr
410gr
500gr
250gr
200gr
500gr
600gr
500gr
1kg
900gr
1kg
4kg
1kg
1kg
500gr
500gr
400gr
100gr
20φακ
20φακ
20φακ
50gr
Τεμάχιο
1kg
1kg
1kg

Τιμή χωρίς
ΦΠΑ
3,54
0,71
0,72
0,6
1,12
0,53
2,3
2,3
2,57
0,6
11,5
7,7
4,34
2,65
3,1
3,18
10,36
6,19
0,88
0,71
1,5
0,97
1,59
2,38
1,42
1,77
0,63
0,71
0,28
1,42
0,75
0,88
1,8
1,7
1,35
4,42
1,59
2,65
2,65
2,07
1,42
0,88
3
1,55
0,53
1,63
0,44
1,73
1,73
0,88
1,33
3,1
4,34
5,31
4,34
4,42
3,54
3,54
2,4
2,4
0,88
1,29
1,5
1,77
3,54
1,3
0,82
7,41
10,4
8,85

Ποσότητα

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ

200
600
700
500
700
500
300
300
100
99
500
500
60
20
300
150
100
100
150
200
700
700
600
500
600
700
100
100
400
100
285
200
200
103
120
300
500
700
100
100
450
500
500
500
600
300
500
100
100
100
100
60
150
150
60
100
200
200
60
60
200
200
200
200
200
600
500
200
100
200

708
426
504
300
784
265
690
690
257
59,4
5750
3850
260,4
53
930
477
1036
619
132
142
1050
679
954
1190
852
1239
63
71
112
142
213,75
176
360
175,1
162
1326
795
1855
265
207
639
440
1500
775
318
489
220
173
173
88
133
186
651
796,5
260,4
442
708
708
144
144
176
258
300
354
708
780
410
1482
1040
1770
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Περιγραφή

Μονάδα Κοστολόγησης

Τυρί τύπου Gouda
Τυρί φέτα
Τυροπιτάκια κατεψυγμενα
Τυροσαλάτα
Φακές ψιλές
Φακές ψιλές Χύμα
Φασόλια λευκά (Γίγαντες) Χύμα
Φασόλια λευκά (Γίγαντες)
Φασόλια λευκά (Χονδρά)
Φύλλο κρούστας χονδρό
Φύλλο κρούστας ψιλό
Χαλβάς κλασικός
Χυλοπίτες
Χυμός φρούτων Νέκταρ
Χυμος φρούτων φυσικός
Χυμούς φρούτων Νέκταρ ατομικούς
Ωμά αμύγδαλα χωρίς κέλυφος
Ωμά καρύδια χωρίς κέλυφος
Ωμά φουντούκια χωρίς κέλυφος

1kg
1kg
1kg
1kg
500gr
1kg
1kg
500gr
500gr
750gr
400gr
1Kgr
500gr
1lit
1lit
250ml
1kg
1kg
1kg

Τιμή χωρίς Ποσότητα
ΦΠΑ
4,87
200
7,7
700
3,36
300
4,34
30
1,42
700
2,65
600
2,21
700
1,64
350
1,5
350
1,77
110
1,77
110
6,46
200
1,06
190
0,63
200
1,5
200
0,37
250
15,04
10
8,85
10
15,04
10
Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
974
5390
1008
130,2
994
1590
1547
574
525
194,7
194,7
1292
201,4
126
300
92,5
150,4
88,5
150,4
80.000,00

Τμήμα 6. Γάλα Αγελαδινό για ΝΠΔΔ Ευνεστία
Οι ποσότητες που αναγράφονται είναι ενδεικτικές. Η τιμολόγηση των ειδών θα γίνεται με την
εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης από τον ανάδοχο στη τιμή του προϋπολογισμού για τα είδη που δεν
εμπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη άρθρο 86 ν.4412/2016
Περιγραφή

Μονάδα
Κοστολόγησης

Γάλα αγελαδινό

1λιτ

Τιμή (€) Ποσότητα
χωρίς
ΦΠΑ
1,06
28.302
Σύνολο προμήθειας

Σύνολο (€)
χωρίς ΦΠΑ
30.000,00
30.000,00

Τμήμα 7. Οπωρολαχανικά (ΝΠΔΔ Ευνεστία)
Οι τιμές και οι ποσότητες που αναγράφονται είναι ενδεικτικές. Η τιμολόγηση των ειδών θα γίνεται με.
-

με την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης από τον ανάδοχο στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά
μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης (ΠΕ Καβάλας) για τα είδη που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του
Ν. 3438/2006, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού για το
Νομό Καβάλας κατά την ημέρα παράδοσης αυτών. (Το ποσοστό έκπτωσης πρέπει να είναι θετικό).

-

με την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης από τον ανάδοχο στη τιμή του προϋπολογισμού για τα
είδη που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη άρθρο 86 ν.4412/2016
Περιγραφή
Αγγούρια
Άνιθος
Αχλάδια Fetel
Αχλάδια Pakams
Αχλάδια κρυστάλλια
Βανίλιες
Βερύκοκα
Καρότα

Μονάδα
Κοστολόγησης
Τεμάχιο
Τεμάχιο μάτσο
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά

Τιμή (€)
χωρίς ΦΠΑ
0,69
0,6
2,48
1,68
2,07
1,19
1,64
1

Ποσότητα
1000
220
650
600
600
230
750
530

Σύνολο(€) χωρίς
ΦΠΑ
690,00
132,00
1.612,00
1.008,00
1.242,00
273,70
1.230,00
530,00
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Περιγραφή
Καρπούζια
Κεράσια
Κολοκυθάκια
Κουνουπίδι
Κρεμμυδάκια φρέσκα
Κρεμμύδια ξερά
Λάχανο
Λεμόνια
Μαϊντανός
Μανταρίνια - Κλημεντινες
Μαρούλια
Μελιτζάνες φλάσκες
Μελιτζάνες κόκκινες
Μήλα Golden
Μήλα στάρκιν φρέσκα
Μήλα γκράννυ σμίθ
Μπανάνες
Μπρόκολο
Νεκταρίνια
Ντομάτες
Παντζάρια (Φύλλωμα με
βολβούς)
Πατάτες
Πεπόνια
Πιπεριές πράσινες γεμιστές
Πιπεριές ψιλές γλυκές
Πιπεριές Φλωρίνης
Πορτοκάλι
Πορτοκάλια Βαλέντσια
Πράσα
Ροδάκινα
Σέλινο (Φύλλωμα με βολβό)
Σκόρδα
Σπανάκι
Σταφύλια σουλτανίνα
Φασολάκια (Μπαρμπούνι /
Ζαργάνα)
Φράουλες
Σύνολο προμήθειας

Μονάδα
Κοστολόγησης
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Τεμάχιο μάτσο
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Τεμάχιο μάτσο
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά

Τιμή (€)
χωρίς ΦΠΑ
1
3,54
1,88
1,11
3,23
0,79
0,51
1,67
0,5
1,13
1,16
1,29
1,1
1,74
1,43
1,38
1,57
2,11
1,64
1,49
1,12

Ποσότητα
190
320
210
210
300
300
150
350
153
750
900
280
292
750
750
750
750
200
750
300
250

Σύνολο(€) χωρίς
ΦΠΑ
190,00
1.132,80
394,80
233,10
969,00
237,00
76,50
584,50
76,50
847,50
1.044,00
361,20
321,20
1.305,00
1.072,50
1.035,00
1.177,50
422,00
1.230,00
447,00
280,00
544,00
99,00
216,00
231,00
309,00
530,00
470,00
151,20
440,00
327,00
297,60
207,00
2.890,00
1.331,40

Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά
Κιλά

0,68
0,66
1,44
1,54
2,06
1,06
0,94
1,26
0,88
2,18
3,72
1,38
3,4
3,17

800
150
150
150
150
500
500
120
500
150
80
150
850
420

Κιλά

2,65

680

1.802,00
30.000,00

Τμήμα 8. Αρτοσκευάσματα (ΝΠΔΔ Ευνεστία)
Οι ποσότητες που αναγράφονται είναι ενδεικτικές. Η τιμολόγηση των ειδών θα γίνεται με.
-

με την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης από τον ανάδοχο στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά
μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης (ΠΕ Καβάλας) για τα είδη που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του
Ν. 3438/2006, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού για το
Νομό Καβάλας κατά την ημέρα παράδοσης αυτών. (Το ποσοστό έκπτωσης πρέπει να είναι θετικό).

-

με την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης από τον ανάδοχο στη τιμή του προϋπολογισμού για τα
είδη που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη άρθρο 86 ν.4412/2016
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Περιγραφή
Άρτος τύπου 70%
Άρτος ολικής άλεσης
Κουλούρι
Κουλούρι ολικής
Τσουρεκάκι
Τσουρέκι
Βασιλόπιτα

Μονάδα
Κοστολόγησης
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
1kg
1kg

Τιμή (€)
χωρίς ΦΠΑ
0,71
0,8
0,52
0,8
0,82
7,41
7,41

Ποσότητα

Σύνολο (€)
χωρίς ΦΠΑ
1.562,00
3.900,00
3.640,00
8.000,00
6.970,00
2.964,00
2.964,00
30.000,00

2.200
4.875
7.000
10.000
8.500
400
400
Σύνολο

Τμήμα 9. Είδη Κρεοπωλείου (ΝΠΔΔ Ευνεστία)
Οι τιμές και οι ποσότητες που αναγράφονται είναι ενδεικτικές. Η τιμολόγηση των ειδών θα γίνεται με.
-

με την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης από τον ανάδοχο στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά
μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης (ΠΕ Καβάλας) για τα είδη που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του
Ν. 3438/2006, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού για το
Νομό Καβάλας κατά την ημέρα παράδοσης αυτών. (Το ποσοστό έκπτωσης πρέπει να είναι θετικό).
Περιγραφή
Κρέας μόσχου σπάλα
Κρέας μόσχου ποντικι
Κιμάς μόσχου
Κοτόπουλο μπούτια(άνευ
οστού)
Κοτόπουλο στήθος

Μονάδα
Κοστολόγησης
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό

Τιμή (€)
χωρίς ΦΠΑ
8,55
8,55
7,09
6,65

Κιλό

7,15

Ποσότητα

Σύνολο (€)
χωρίς ΦΠΑ
6.686,10
6.361,20
5.898,90
5.326,65

782
744
832
801

801
Σύνολο προμήθειας

5.727,15
30.000,00

Τμήμα 10. Λοιπά Τρόφιμα (ΝΠΔΔ Ευνεστία)
Οι τιμές και οι ποσότητες που αναγράφονται είναι ενδεικτικές. Η τιμολόγηση των ειδών θα γίνεται με.
-

με την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης από τον ανάδοχο στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά
μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης (ΠΕ Καβάλας) για τα είδη που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του
Ν. 3438/2006, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού για το
Νομό Καβάλας κατά την ημέρα παράδοσης αυτών. (Το ποσοστό έκπτωσης πρέπει να είναι θετικό).

-

με την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης από τον ανάδοχο στη τιμή του προϋπολογισμού για τα
είδη που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη άρθρο 86 ν.4412/2016
Περιγραφή
Αλάτι χονδρό
Αλάτι ψιλό
Αλεύρι 70%
Αλεύρι ολικής άλεσης
Αλλαντικά (Ζαμπόν)
Αλλαντικά (Μπέικον)
Αλλαντικά (Γαλοπούλα)

Μονάδα
Κοστολόγησης
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg

Τιμή (€ )
χωρίς ΦΠΑ
0,35
0,88
0,88
1,88
7,73
7,52
9,07

Ποσότητα
250
210
200
200
10
10
10

Σύνολο(€)
χωρίς ΦΠΑ
87,50
184,80
176,00
376,00
77,30
75,20
90,70
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Περιγραφή
Αλλαντικά (Πάριζα)
Ανάμικτα Λαχανικά κατεψυγμενα
Αναψυκτικά ανθρακούχα
Ανθος αραβοσίτου (Βανίλια)
Αραβοσιτέλαιο
Αρακάς κατεψυγμένος
Αυγά Μεσαία (53gr έως 63gr)
Βανιλίνη (Βανίλια γλυκού)
Βούτυρο αγελαδινό φρέσκο
Βούτυρο μαργαρίνη soft (με ελαιόλαδο)
Βούτυρο μαργαρίνη κλασσικό (με
ελαιόλαδο)
Βρώμη (Quaker)
Γάλα αγελαδινό (μακράς διαρκείας)
Γάλα εβαπορέ
Γάλα ζαχαρούχο
Γάλα ημιαποβουτυρομένο
Γαρίφαλο
Γιαούρτι αγελαδινό
Γιαούρτι αγελαδινό στραγγιστό
Γλυκόζη
Δημητριακά τύπου Corn Flakes,ολικής
άλεσης
Δυόσμο
Ελαιόλαδο οξύτητα <0,8%
Ελιές (ποικιλίας Θάσου)
Ελιές (ποικιλίας Καλαμών)
Ζάχαρη
Ζάχαρη άχνη
Ζάχαρη καστανή
Ζάχαρη μαύρη
Ζαχαρίνη (σε ταμπλέτες)
Ζελέ φρουιζελέ
Ζωμός λαχανικών / κρεάτων
Ινδοκάρυδο
Κακάο
Κακάο ρόφημα Στιγμιαίο
Κακουλέ
Κανέλα Τριμμένη
Κανέλα Τύπου ξύλου
Καφές ελληνικός
Καφέ φίλτρου
Καφές στιγμιαίος
Κορν Φλάουρ
Κουβερτούρα
Κουβερτούρα νυφάδες
Κουρκουμά
Κούστερ Πάουντερ (αραβοσίτου)
Κους Κους
Κρέμα γάλακτος
Κρέμα ζαχαροπλαστικής
Κριθαράκι μέτριο
Μακαρόνια κοφτά μέτρια
Μακαρόνια Νο 1
Μακαρόνια σπαγγέτι
Μακαρόνια ολικής άλεσης

Μονάδα
Κοστολόγησης
1kg
1kg
330ml
160gr
5lit
1kg
Τεμάχιο
5τεμ
250gr
500gr

Τιμή (€ )
χωρίς ΦΠΑ
3,88
1,66
0,53
1,78
7,08
1,54
0,27
0,23
1,77
3,45

Ποσότητα

250gr
500gr
1lit
410gr
397gr
1lit
50gr
3τεμ
1kg
900gr

1,84
2,04
0,78
0,71
1,24
1,3
0,62
1,38
2,83
1,77

200
200
1.500
300
300
300
80
3000
150
10

368,00
408,00
1.170,00
213,00
372,00
390,00
49,60
4.140,00
424,50
17,70

375gr
500gr
5lit
1kg
1kg
1kg
500gr
500gr
500gr
120τεμ
200gr
Συσκευασία
150gr
125gr
500gr
3gr
100gr
100gr
1kg
250gr
2,5kg
180gr
125gr
100gr
40gr
180gr
500gr
500gr
100gr
500gr
500gr
500gr
500gr
500gr

2,48
2,65
24,34
3,8
4,87
0,66
0,63
1,24
1,6
3,57
1,29
1,58
0,71
1,04
2,84
0,5
0,88
0,62
8,85
3,1
50,44
0,63
1
1,27
1,22
0,88
0,71
3,54
1,15
0,71
0,72
0,6
0,53
1,12

810
80
240
40
40
200
120
120
80
250
300
200
120
80
150
80
80
80
60
150
85
80
85
120
150
100
450
85
85
550
850
400
400
1.100

2.008,80
212,00
5.841,60
152,00
194,80
132,00
75,60
148,80
128,00
892,50
387,00
316,00
85,20
83,20
426,00
40,00
70,40
49,60
531,00
465,00
4.287,40
50,40
85,00
152,40
183,00
88,00
319,50
300,90
97,75
390,50
612,00
240,00
212,00
1.232,00

10
150
2.500
150
80
300
10.000
1200
250
200

Σύνολο(€)
χωρίς ΦΠΑ
38,80
249,00
1.325,00
267,00
566,40
462,00
2.700,00
276,00
442,50
690,00
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Περιγραφή
Μαρμελάδα βερίκοκο
Μαρμελάδα φράουλα Μαστίχα
Μαχλέπι
Μέλι θυμαρίσιο
Μέλι κωνοφόρο
Μελιτζανοσαλάτα
Μοσχοκάρυδο ολόκληρο
Μουσλι
Μουστάρδα Γλυκιά
Μπακαλιάρος κατεψυγμένος
Μπαχαρι ολόκληρο
Μπεικην Παουντερ
Μπισκότα πτι μπερ κλασσικά
Νερό Εμφιαλομένο μεταλλικό 1,5lit
Νερό Εμφιαλομένο μεταλλικό 500ml
Νεσεστέ
Ξερή Μαγιά
Ξύδι κρασιού
Ξύδι απλό
Πιπέρι μαύρο τριμμένο
Πιπέρι κόκκινο γλυκό
Πιπερόρυζα (Τζιντζερ)
Πραλίνα φουντουκιού
Πλιγούρι
Ρεβίθια
Ρίγανη
Ρύζι Καρολίνα Α΄ ποιότητας
Ρύζι μπονέτ (κίτρινο)
Ρύζι καστανό
Σάλτσα Ντομάτας κονκασσέ
Σάλτσα Πελτέ
Σάλτσα χυμό ντομάτας
Σαντιγή κρέμα
Σαντιγή σκόνη
Σόδα μαγειρικής
Σουσάμι
Σιμιδγάλι
Σπανάκι κατεψυγμενο
Ταραμάς
Ταχίνι
Τζατζίκι
Τοματοπολτός κετσαπ
Τουρσί πίκλες ανάμοικτο
Τουρσί πιπεράκια
Τραχανάς γλυκός
Τραχανάς ξινός
Τριμμένη φρυγανιά
Τρούφα σοκολάτα
Τσάϊ μαύρο
Τσάϊ πράσινο
Τσάϊ του Βουνού
Τσάϊ Χαμομήλι
Τυρί τύπου Gouda
Τυρί φέτα
Τυρί Κεφαλοτύρι

Μονάδα
Κοστολόγησης
380gr
380gr
10gr
10gr
1kg
1kg
1kg
50gr
500gr
4kg
1kg
50gr
3φακ.
3τεμ
6τεμ
12τεμ
500gr
Συσκευασία
500ml
400γρ
50gr
50gr
35gr
1kg
500gr
500gr
500gr
1kg
1kg
1kg
400gr
410gr
500gr
250gr
200gr
600gr
500gr
500gr
1kg
1kg
900gr
1kg
4kg
1kg
1kg
500gr
500gr
400gr
100gr
20φακ
20φακ
50gr
20φακ
1kg
1kg
1kg

Τιμή (€ )
χωρίς ΦΠΑ
2,3
2,3
2,57
0,6
11,5
7,7
4,34
2,65
3,1
3,18
10,36
0,88
0,71
1,59
1,42
1,77
0,63
0,71
1,42
0,28
0,88
0,75
1,8
4,42
1,7
1,59
2,65
1,42
1,55
3
0,53
1,63
0,44
1,73
1,73
1,33
3,1
0,88
1,7
4,34
5,31
4,34
4,42
3,54
3,54
2,4
2,4
0,88
1,29
1,77
3,54
1,3
1,5
4,87
7,7
8,85

Ποσότητα
110
110
100
110
100
110
110
100
500
80
150
80
140
180
500
1000
160
150
300
400
90
129
90
160
110
250
80
510
510
250
500
200
500
140
140
80
120
160
200
110
100
110
80
100
100
160
170
150
80
400
400
250
260
250
360
120

Σύνολο(€)
χωρίς ΦΠΑ
253,00
253,00
257,00
66,00
1.150,00
847,00
477,40
265,00
1.550,00
254,40
1.554,00
70,40
99,40
286,20
710,00
1.770,00
100,80
106,50
426,00
112,00
79,20
96,75
162,00
707,20
187,00
397,50
212,00
724,20
790,50
750,00
265,00
326,00
220,00
242,20
242,20
106,40
372,00
140,80
340,00
477,40
531,00
477,40
353,60
354,00
354,00
384,00
408,00
132,00
103,20
708,00
1.416,00
325,00
390,00
1.217,50
2.772,00
1.062,00
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Περιγραφή
Τυρί Γραβιέρα
Τυρί Κασέρι ΠΟΠ
Τυροπιτάκια κατεψυγμενα
Τυροσαλάτα
Φακές ψιλές
Φασολάκια πλατιά κατεψυγμένα
Φασόλια λευκά (Γίγαντες)
Φασόλια λευκά (Χονδρά)
Φύλλο κρούστας χονδρό
Φύλλο κρούστας ψιλό
Φύλλο σφολιάτας
Χαλβάς κλασικός
Χυλοπίτες
Χυμός φρούτων Νέκταρ
Χυμούς φρούτων Νέκταρ ατομικούς
Ωμά αμύγδαλα χωρίς κέλυφος
Ωμά καρύδια χωρίς κέλυφος
Ωμά φουντούκια χωρίς κέλυφος
Σύνολο προμήθειας

Μονάδα
Κοστολόγησης
1kg
1kg
1kg
1kg
500gr
1kg
500gr
500gr
750gr
400gr
850gr
1Kgr
500gr
1lit
250ml
1kg
1kg
1kg

Τιμή (€ )
χωρίς ΦΠΑ
10,4
10,4
3,36
4,34
1,42
1,55
1,64
1,5
1,77
1,77
3,19
6,46
1,06
0,63
0,37
15,04
8,85
15,04

Ποσότητα
130
130
100
130
600
210
150
300
200
160
150
150
200
810
2.500
160
160
160

Σύνολο(€)
χωρίς ΦΠΑ
1.352,00
1.352,00
336,00
564,20
852,00
325,50
246,00
450,00
354,00
283,20
478,50
969,00
212,00
510,30
925,00
2.406,40
1.416,00
2.406,40
80.000,00

Τμήμα 11. Είδη Ιχθυοπωλείου (ΝΠΔΔ Ευνεστία)
Οι τιμές και οι ποσότητες που αναγράφονται είναι ενδεικτικές. Η τιμολόγηση των ειδών θα γίνεται με.
-

με την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης από τον ανάδοχο στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά
μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης (ΠΕ Καβάλας) για τα είδη που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του
Ν. 3438/2006, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού για το
Νομό Καβάλας κατά την ημέρα παράδοσης αυτών. (Το ποσοστό έκπτωσης πρέπει να είναι θετικό).

-

με την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης από τον ανάδοχο στη τιμή του προϋπολογισμού για τα
είδη που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη άρθρο 86 ν.4412/2016
Περιγραφή
Μπακαλιάρος
Φανάρι ή Πεσκανδρίτσα
Λαυράκη
Κολιός

Μονάδα
Κοστολόγησης
Κιλό
Κιλά
Κιλά
Κιλά

Τιμή (€)
Ποσότητα
χωρίς ΦΠΑ
14,95
260
14,85
280
8,26
250
6,3
300
Σύνολο προμηθείας

Σύνολο (€)
χωρίς ΦΠΑ
3.887,00
4.158,00
2.065,00
1.890,00
12.000,00

Χρυσούπολη, 01-12-2020
Ο Συντάκτης

Μπούτος Ιωάννης

Θεωρήθηκε
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος
Προγραμματισμού, Οργάνωσης &
Πληροφορικής

Στεφανίδης Γεώργιος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τεχνικής Προσφοράς-Πίνακας ειδών

Πίνακας Ειδών για Συμμετοχή στα
Λοιπά Τρόφιμα (ΝΠΔΔ ΕΥνεστία
Περιγραφή (ΕΥνεστία

Παρασκευάστρια Εταιρεία

Αλάτι χονδρό

Αλάτι ψιλό

Αλεύρι 70%

Αλεύρι ολικής άλεσης

Αλλαντικά (Ζαμπόν)

Αλλαντικά (Μπέικον)

Αλλαντικά (Γαλοπούλα)

Αλλαντικά (Πάριζα)

Ανάμικτα Λαχανικά κατεψυγμενα

Αναψυκτικά ανθρακούχα

Ανθος αραβοσίτου (Βανίλια)

Αραβοσιτέλαιο

Αρακάς κατεψυγμένος

Αυγά Μεσαία (53gr έως 63gr)

Βούτυρο αγελαδινό φρέσκο

Βούτυρο μαργαρίνη soft (με ελαιόλαδο)
Βούτυρο μαργαρίνη κλασσικό (με
ελαιόλαδο)
Βρώμη (Quaker)

Γάλα αγελαδινό (μακράς διαρκείας)

Γάλα εβαπορέ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τεχνικής Προσφοράς-Πίνακας ειδών

Περιγραφή (ΕΥνεστία

Παρασκευάστρια Εταιρεία

Γάλα ζαχαρούχο

Γάλα ημιαποβουτυρομένο

Γιαούρτι αγελαδινό

Γιαούρτι αγελαδινό στραγγιστό
Δημητριακά τύπου Corn Flakes,ολικής
άλεσης
Ελαιόλαδο οξύτητα <0,8%

Ελιές (ποικιλίας Θάσου)

Ελιές (ποικιλίας Καλαμών)

Ζάχαρη

Ζάχαρη άχνη

Ζάχαρη καστανή

Ζάχαρη μαύρη

Ζαχαρίνη (σε ταμπλέτες)

Ζωμός λαχανικών / κρεάτων

Κακάο

Κακάο ρόφημα Στιγμιαίο

Καφές ελληνικός

Καφέ φίλτρου

Καφές στιγμιαίος

Κορν Φλάουρ

Κουβερτούρα

Κουβερτούρα νυφάδες

Κουρκουμά

Κούστερ Πάουντερ (αραβοσίτου)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τεχνικής Προσφοράς-Πίνακας ειδών

Περιγραφή (ΕΥνεστία

Παρασκευάστρια Εταιρεία

Κους Κους

Κρέμα γάλακτος

Κρέμα ζαχαροπλαστικής

Κριθαράκι μέτριο

Μακαρόνια κοφτά μέτρια

Μακαρόνια Νο 1

Μακαρόνια σπαγγέτι

Μακαρόνια ολικής άλεσης

Μαρμελάδα βερίκοκο

Μαρμελάδα φράουλα -

Μέλι θυμαρίσιο

Μέλι κωνοφόρο

Μελιτζανοσαλάτα

Μοσχοκάρυδο ολόκληρο

Μουσλι

Μουστάρδα Γλυκιά

Μπακαλιάρος κατεψυγμένος

Μπεικην Παουντερ

Μπισκότα πτι μπερ κλασσικά

Νερό Εμφιαλομένο μεταλλικό 1,5lit

Νερό Εμφιαλομένο μεταλλικό 500ml

Νεσεστέ

Ξερή Μαγιά

Ξύδι κρασιού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τεχνικής Προσφοράς-Πίνακας ειδών

Περιγραφή (ΕΥνεστία

Παρασκευάστρια Εταιρεία

Ξύδι απλό

Πιπερόρυζα (Τζιντζερ)

Πραλίνα φουντουκιού

Πλιγούρι

Ρεβίθια

Ρύζι Καρολίνα Α΄ ποιότητας

Ρύζι μπονέτ (κίτρινο)

Ρύζι καστανό

Σάλτσα Ντομάτας κονκασσέ

Σάλτσα Πελτέ

Σάλτσα χυμό ντομάτας

Σαντιγή κρέμα

Σαντιγή σκόνη

Σόδα μαγειρικής

Σιμιδγάλι

Σπανάκι κατεψυγμενο

Ταραμάς

Ταχίνι

Τζατζίκι

Τοματοπολτός κετσαπ

Τουρσί πίκλες ανάμοικτο

Τουρσί πιπεράκια

Τραχανάς γλυκός

Τραχανάς ξινός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τεχνικής Προσφοράς-Πίνακας ειδών

Περιγραφή (ΕΥνεστία

Παρασκευάστρια Εταιρεία

Τριμμένη φρυγανιά

Τσάϊ μαύρο

Τσάϊ πράσινο

Τσάϊ του Βουνού

Τσάϊ Χαμομήλι

Τυρί τύπου Gouda

Τυρί φέτα

Τυρί Κεφαλοτύρι

Τυρί Γραβιέρα

Τυρί Κασέρι ΠΟΠ

Τυροπιτάκια κατεψυγμενα

Τυροσαλάτα

Φακές ψιλές

Φασολάκια πλατιά κατεψυγμένα

Φασόλια λευκά (Γίγαντες)

Φασόλια λευκά (Χονδρά)

Φύλλο κρούστας χονδρό

Φύλλο κρούστας ψιλό

Φύλλο σφολιάτας

Χαλβάς κλασικός

Χυλοπίτες

Χυμός φρούτων Νέκταρ

Χυμούς φρούτων Νέκταρ ατομικούς

Ωμά αμύγδαλα χωρίς κέλυφος
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Περιγραφή (ΕΥνεστία

Παρασκευάστρια Εταιρεία

Ωμά καρύδια χωρίς κέλυφος

Ωμά φουντούκια χωρίς κέλυφος

Για τον Οικονομικό Φορέα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τεχνικής Προσφοράς-Πίνακας ειδών

Πίνακας Ειδών για Συμμετοχή στα
Λοιπά Τρόφιμα (Δήμος Νέστου)
Περιγραφή (για Δήμο Νέστου

Παρασκευάστρια Εταιρεία

Αλάτι χονδρό

Αλάτι ψιλό

Αλεύρι 70%

Αλλαντικά (Γαλοπούλα)

Αλλαντικά (Ζαμπόν)

Αλλαντικά (Μπέικον)

Αλλαντικά (Πάριζα)

Ανθος αραβοσίτου (Βανίλια)

Αραβοσιτέλαιο

Αυγά Μεσαία (53gr έως 63gr)

Βούτυρο αγελαδινό φρέσκο

Βούτυρο μαργαρίνη soft (με ελαιόλαδο)
Βούτυρο μαργαρίνη κλασσικό (με
ελαιόλαδο)
Βρώμη (Quaker)

Γάλα αγελαδινό (μακράς διαρκείας)

Γάλα εβαπορέ τύπου Noulac

Γάλα ζαχαρούχο

Γάλα ημιαποβουτυρομένο

Γιαούρτι αγελαδινό

Γιαούρτι αγελαδινό στραγγιστό

Δημητριακά ολικής άλεσης
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Περιγραφή (για Δήμο Νέστου

Παρασκευάστρια Εταιρεία

Δημητριακά τύπου Corn Flakes,ολικής
άλεσης
Ελαιόλαδο οξύτητα <0,8%

Ελαιόλαδο οξύτητα <0,8%

Ελιές (ποικιλίας Θάσου)

Ελιές (ποικιλίας Καλαμών)

Ζάχαρη

Ζάχαρη άχνη

Ζάχαρη καστανή

Ζάχαρη μαύρη

Ζελέ φρουιζελέ

Ζωμός λαχανικών / κρεάτων

Ηλιέλαιο

Θράψαλα κατεψυγμένο ολόκληρο

Θράψαλα κατεψυγμένο ροδέλα

Κακάο

Καλαμάρι κατεψυγμένο ολόκληρο

Καλαμάρι κατεψυγμένο ροδέλα

Κασέρι

Κατεψυγμενα Ανάμικτα Λαχανικά

Κατεψυγμενα Φασολάκια πλατιά

Κατεψυγμενες Μπάμιες

Κατεψυγμενο Σπανάκι

Κατεψυγμενος Αρακάς

Καφέ φίλτρου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τεχνικής Προσφοράς-Πίνακας ειδών

Περιγραφή (για Δήμο Νέστου

Παρασκευάστρια Εταιρεία

Καφές ελληνικός

Καφές στιγμιαίος

Κορν Φλάουρ

Κουβερτούρα

Κουβερτούρα νυφάδες

Κους Κους

Κούστερ Πάουντερ (αραβοσίτου)

Κρέμα γάλακτος

Κριθαράκι μέτριο

Μακαρόνια κοφτά μέτρια

Μακαρόνια Νο 1

Μακαρόνια ολικής άλεσης

Μακαρόνια σπαγγέτι

Μαρμελάδα βερίκοκο

Μαρμελάδα φράουλα -

Μέλι θυμαρίσιο

Μέλι κωνοφόρο

Μελιτζανοσαλάτα

Μουσλι

Μουστάρδα Γλυκιά

Μπακαλιάρος κατεψυγμένος

Μπακαλιάρος ξερός (αλύπαστος)

Μπεικην Παουντερ

Μπεσαμέλ σε σκόνη
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Περιγραφή (για Δήμο Νέστου

Παρασκευάστρια Εταιρεία

Μπισκότα

Μπισκότα πτι μπερ κλασσικά

Μπισκοτόκρεμα τύπου Φαρίν Λακτέ

Νερό Εμφιαλομένο μεταλλικό 1,5lit

Νερό Εμφιαλομένο μεταλλικό 500ml

Νισεστέ

Ξερή Μαγιά

Ξύδι απλό

Ξύδι κρασιού

Πιπερόρυζα (Τζιντζερ)

Πλιγούρι

Πουρές πατάτας

Πραλίνα φουντουκιού

Ρεβίθια

Ρεβίθια Χύμα

Ρυζάλευρο

Ρύζι Καρολίνα Α΄ ποιότητας

Ρύζι Καρολίνα Χύμα

Ρύζι καστανό

Ρύζι μπονέτ (κίτρινο)

Σάλτσα Ντομάτας κονκασσέ

Σάλτσα Πελτέ

Σάλτσα χυμό ντομάτας

Σαντιγή κρέμα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τεχνικής Προσφοράς-Πίνακας ειδών

Περιγραφή (για Δήμο Νέστου

Παρασκευάστρια Εταιρεία

Σαντιγή σκόνη

Σιμιδγάλι

Σόδα μαγειρικής

Ταραμάς

Ταχίνι

Τζατζίκι

Τοματοπολτός κετσαπ

Τουρσί πίκλες ανάμοικτο

Τουρσί πιπεράκια

Τραχανάς γλυκός

Τραχανάς ξινός

Τριμμένη φρυγανιά

Τσουρεκάκια ατομικά

Τσουρέκια

Τυρί Κασέρι ΠΟΠ

Τυρί Κεφαλοτύρι

Τυρί τύπου Gouda

Τυρί φέτα

Τυροπιτάκια κατεψυγμενα

Τυροσαλάτα

Φακές ψιλές

Φακές ψιλές Χύμα

Φασόλια λευκά (Γίγαντες) Χύμα

Φασόλια λευκά (Γίγαντες)
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Περιγραφή (για Δήμο Νέστου

Παρασκευάστρια Εταιρεία

Φασόλια λευκά (Χονδρά)

Φύλλο κρούστας χονδρό

Φύλλο κρούστας ψιλό

Χαλβάς κλασικός

Χυλοπίτες

Χυμός φρούτων Νέκταρ

Χυμός φρούτων φυσικός

Χυμούς φρούτων Νέκταρ ατομικούς

Ωμά αμύγδαλα χωρίς κέλυφος

Ωμά καρύδια χωρίς κέλυφος

Ωμά φουντούκια χωρίς κέλυφος

Για τον Οικονομικό Φορέα
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Οικονομικό Έντυπο
Φορέας

CPV

Περιγραφή

Ποσό
Άνευ ΦΠΑ

Δήμος Νέστου

03333000-4

Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)

50.000,00 €

Δήμος Νέστου

03220000-9

Προμήθεια οπωρολαχανικών

30.000,00 €

Δήμος Νέστου

15810000-9

Προμήθεια αρτοσκευασμάτων

40.000,00 €

Δήμος Νέστου

15100000-9

Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου

50.000,00 €

Δήμος Νέστου

15000000-8

Προμήθεια λοιπών τροφίμων

80.000,00 €

ΝΠΔΔ EΥνεστία

03333000-4

Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)

30.000,00 €

ΝΠΔΔ ΕΥνεστία

03220000-9

Προμήθεια οπωρολαχανικών

30.000,00 €

ΝΠΔΔ ΕΥνεστία

15810000-9

Προμήθεια αρτοσκευασμάτων

30.000,00 €

ΝΠΔΔ ΕΥνεστία

15100000-9

Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου

30.000,00 €

ΝΠΔΔ ΕΥνεστία

15000000-8

Προμήθεια λοιπών τροφίμων

80.000,00 €

ΝΠΔΔ ΕΥνεστία

0331100-2

Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου

12.000,00 €

Ο Προσφέρων

Ποσοστό
έκπτωσης

