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Αριθμός Συστήματος :  108752 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής, δηλαδή την χαμηλότερη τιµή στα είδη που η προσφορά θα 

δοθεί σε απόλυτες τιμές και με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα είδη 

που η προσφορά θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης, για την προμήθεια ειδών 

διατροφής του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. και των Παραρτημάτων του (Π.Χ.Π.  ΑΓΙΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ – ΠΑΑΠΑΘ (ΚΕΠΕΠ & ΙΑΑ) 

ΠΑΑΑΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ & πρ. ΚΕ.ΠΕ.Π. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ)  για δώδεκα (12) μήνες 

προϋπολογισμού 922.465,22€ + ΦΠΑ ή 1.043.900,90€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , με δικαίωμα προαίρεσης ίσο με το ποσό 

της έκπτωσης που θα προκύψει από την διαγωνιστική διαδικασία και θα 

χρησιμοποιηθεί για τυχόν παράταση των συμβάσεων αναλογικά. 

 

                                                               Αριθμός Διακήρυξης:   8η/2021 

                                                                                 CPV:  15000000-8 

                                                                                                        

      Προϋπολογισμός:   922.465,22€ + ΦΠΑ ή 

                                        1.043.900,90€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Θεσ/νίκη:  09-04-2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  Αρ. Πρωτ.:  2050 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Παπαρηγοπούλου 7 Τ.Κ. 54630   

Θεσσαλονίκη  

Τηλ: 2313022631-632-634  

Fax: 2313000703 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, δηλαδή την χαμηλότερη 

τιµή στα είδη που η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές και με το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης στα είδη που η προσφορά θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης, για την προμήθεια ειδών 

διατροφής του ΚΕΝΤΡΟΥ και των Παραρτημάτων του (Π.Χ.Π.  ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ – ΠΑΑΠΑΘ (ΚΕΠΕΠ & ΙΑΑ) ΠΑΑΑΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ & πρ. ΚΕΠΕΠ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ)  

προϋπολογισμού 922.465,22€ + ΦΠΑ ή 1.043.900,90€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για 

δώδεκα (12) μήνες, με δικαίωμα προαίρεσης ίσο με το ποσό της έκπτωσης που θα προκύψει από 

την διαγωνιστική διαδικασία και θα χρησιμοποιηθεί για τυχόν παράταση των συμβάσεων 

αναλογικά. 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας 

 Έχοντας υπόψη:   

Α.  

1. To N.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

καθώς και το αρ. 43 του ν. 4605/2019.  

2. Το Ν.4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής 

αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις 

του Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016).  

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  
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5. Το Ν.3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63/Α/05-05-2010).  

6. . Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-

2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 8. Το Ν.4013/2011 “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικάς) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις” 

(ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Το Ν 4155/2013 « Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013), όπως ισχύει.  

10. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28- 06-2014) , όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Το Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015).  

13. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08- 2016), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 14. Την υπ’αριθμ. Π1/2390/2013 Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-

2013).  

15. Τον ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74 26.8.2014) περί διοικητικής απλούστευσης υπηρεσιών του 

δημοσίου και άλλες διατάξεις.  

16. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

17. Την υπ΄ αρ.  ΚΥΑ  57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781/23.5.17) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ» 

18. Το αρ.13 του ν.3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/14-2-2006) περί Σύστασης Συμβουλίου Εθνικής 

Ενεργειακής Στρατηγικής – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης. 

19. Το Ν. 2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων 

αρµοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199/Α). 
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20. Τον Ν.4782/21 (ΦΕΚ Α36/9.3.2021). 

21. Την ανάγκη για την προμήθεια Ειδών Διατροφής στο Κέντρο και τα Παραρτήματά του.  

Β)  

1 Το υπ΄ αρ. πρωτ.  1874 / 26.03.2021 έγγραφο τεχνικών προδιαγραφών  της αρμόδιας επιτροπής 

που ορίστηκε με την υπ΄ αρ. 9 Πράξη Προέδρου αρ. πρωτ. 191/11-01-2021.   

2.  Την υπ΄ αρ. 11ης /30-03-2021, θέμα 1ο απόφαση Δ.Σ. «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 
προϋπολογισμού για την προμήθεια ειδών διατροφής για δώδεκα (12) μήνες για τις ανάγκες του 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας & διενέργειας διεθνούς 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προϋπολογισμού 922.465,22€ χωρίς  ΦΠΑ ή 1.043.900,90€  
με το ΦΠΑ για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα προαίρεσης το ποσό της έκπτωσης που θα 
προκύψει από την διαγωνιστική διαδικασία και θα χρησιμοποιηθεί για τυχόν παράταση των 
συμβάσεων αναλογικά»(ΑΔΑ= ΨΜ8ΟΟΞΧΣ-9ΓΝ). 
 
3.  Την υπ. αρ. 1302/19-01-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος πίστωσης του ΚΑΕ 
1511 του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. για το έτος 2021 και το υπ. αρ. 1989/ 07-04-2021 
αίτημα έγκρισης  ανάληψης υποχρέωσης του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. προς το ΥΠΕΚΑ  σε βάρος πίστωσης των 
ΚΑΕ 1511 του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. για το έτος 2022. 
 
4. Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε το Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

∆ηµοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής 

Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ 21REQ008417858). 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμού σε Ευρώ ποσού 922.465,22€ + ΦΠΑ ή 1.043.900,90€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, δηλαδή την χαμηλότερη τιμή στα είδη που η 

προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές και με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα είδη που η 

προσφορά θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης, για την προμήθεια Ειδών Διατροφής για δώδεκα (12)    

μήνες  στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Κ.Μ. που περιλαμβάνει τα Παραρτήματα: 

  Π.Χ.Π.  :       7ο  χλμ.  Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά. 

  ΚΕ.ΠΕ.Π.    Τζών Κέννεντυ 62  - Πυλαία  

  ΙΑΑ  :           Κωνσταντινουπόλεως 22 - Πεύκα 

  ΣΕΡΡΩΝ :   Μαρούλη  Δημητρίου 43 - Σέρρες 

  ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ:  Άγιος Νεκτάριος - Σιδηρόκαστρο. 

 ΚΙΛΚΙΣ:      Περιφερειακή οδός Αγ. Γεωργίου – Κιλκίς. 

 

Η  ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Κέντρου.  

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων.  

 

 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών  η 26.04.2021 ημέρα Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η  17.05.2021  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ & ώρα 23:59 
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 Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης έγγραφων προσφορών η 20.05.2021  ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  & ΏΡΑ 

15:00 

 Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η  21.05.2021   ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  & ώρα  10:00 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr.  

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προµήθεια 

σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις.  

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΙΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ 

ΚΗΜΔΗΣ/ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ   

ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή 

πύλη  

www.promithe

us.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ 

 

12.04.2021   ημέρα    

ΔΕΥΤΕΡΑ. 

 

 

 
 

26.04.2021 
ημέρα  

Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ. 

 

17.05.2021  

ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 

& ώρα 23:59. 

 

 

 

20.05.2021 

ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 

& ώρα 15:00. 

 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα µε υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με 

τα 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.)». 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια από το 

Γραφείο Προµηθειών του Κέντρου, οδός Παπαρηγοπούλου 7  και στα τηλέφωνα  2313-022634  

εσωτ. 130 (Φωτεινή Δοξάνη ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και  από ώρα 11.00 – 13.00 .  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους  οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

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.)», τα πρωτότυπα έγγραφα θα κατατεθούν στην 

Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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 Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα ή θα κατατεθούν με 

επιστολή εκτός του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, λογίζονται ως 

απαράδεκτες και επιστρέφονται. 

 

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται  τρεις  (3) εργάσιμες  ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους και ώρα 10.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

 

Υπεύθυνοι υπάλληλοι:    Φωτεινή Δοξάνη   τηλ .       2313-022631 ες. 130 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και τα 

επισυναπτόμενα σ’ αυτή παρακάτω παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτής: 

 

Α. Γενικοί Όροι του Διαγωνισμού. Παράρτημα      Α 

Β. Ειδικοί Απαράβατοι Όροι. Παράρτημα      Β 

Γ. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (για τα ειδή με %) Παράρτημα      Γ 

Δ. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης Παράρτημα      Δ 

Ε. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Παράρτημα      Ε 

ΣΤ. Σχέδιο Σύμβασης Παράρτημα      ΣΤ 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με 

τροποποίηση ή μη των προδιαγραφών της διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του 

διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της από την εν λόγω ανάγκη προμήθειας ειδών σε κάθε στάδιο 

διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ΄ αυτού και μόνο 

του λόγου δεν αντλεί το δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη 

αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται 

στην παρούσα στο σύνολό τους. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία 

ή/και την υποβολή  των προσφορών  από τους υποψηφίους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματός τους, 

τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες 

δαπάνες.  

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄ παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.  

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της Διακήρυξης, φέρονται ψηφιακή 

υπογραφή, στον διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι και 7 ημέρες πριν τη καταληκτική ημερομηνία της 

προθεσμίας που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών  (09.05.2021). 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνι- 

σμού. Επισημαίνεται ότι όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές των πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική 

υποβολή της προσφοράς και οι διευκρινίσεις επί των τιθεμένων ερωτημάτων εκτελούνται με την 

http://www.promitheus.gov.gr/
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χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.    

 

 Η διακήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί επίσης: 

 α) στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου www.kkp-km.gr 

 β) στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr 

γ) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων www.eprocurement.gov.gr 

δ) στον ημερήσιο τύπο (σε δύο εφημερίδες). 

ε) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) 

στ) στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)   

 

                                             

 

 

                                                                      Η  

 

                                                          ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Δ.Σ. 

 

 

                                                          ΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

 

Κοιν.  Μέλη Επιτροπής Διαγωνισμού 

 

 

 

  

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.kkp-km.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

Κέντρο Κοιν. Πρόνοιας Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ηλεκτρονικός Διεθνής Διαγωνισμός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής, δηλαδή την χαμηλότερη τιµή στα είδη που η 

προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές και  το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα είδη που η 

προσφορά θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης. 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Διαδικτυακή πύλη Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων  

Συμβάσεων  www.promitheus.gov.gr  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Προμήθεια Ειδών Διατροφής 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 

 922.465,22€ + ΦΠΑ  ή  1.043.900,90€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Tο ποσό της έκπτωσης που θα προκύψει από την διαγωνιστική 

διαδικασία και θα χρησιμοποιηθεί για τυχόν παράταση των 

συμβάσεων αναλογικά. 

ΚΑΕ 

 

1511 

CPV 

 

15000000-8 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 

Ε.Ε. (TED)  

 

12.04.2021   ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ. 

 

13.04.2021   ημέρα    ΤΡΙΤΗ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΚΗΜΔΗΣ/ΕΣΗΔΗΣ. 

 

12.04.2021   ημέρα    ΔΕΥΤΕΡΑ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

 

26.04.2021 ημέρα Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

 

 

17.05.2021  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ & ώρα 23:59. 

 

  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ κ΄ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

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

 

20.05.2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ & ώρα 15:00 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡ-

ΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ). 

 

 

21.05.2021  ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  & ώρα  10:00 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ. 

 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 1% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός 

ΦΠΑ. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να υποβάλλουν 

προσφορά για επί μέρους είδη προσκομίζουν εγγυητική 

επιστολή που αντιστοιχεί στο 1% της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ των ειδών που 

προσφέρουν.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

 

Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

 

Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Β»  ΑΡΘΡΟ 2. 

 

 

ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. 

 

Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»  ΑΡΘΡΟ 2. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 

Από την υπογραφή της σύμβασης 12 μήνες με δυνατότητα 

χρήσης του δικαιώματος προαίρεσης. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

 

0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3%  & επ΄ αυτού 20% εισφορά υπέρ 

ΟΓΑ), 0,07% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3%  & επ΄ αυτού 20% 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ   

 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :  

α. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής :  

α.1.Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 

κατέχουν από το σύστημα TAXISNET της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού 

και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 

Προμηθειών.  

α.2.Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με 

χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων 

της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 α.3.Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) αποστέλλοντας :  

α/είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

 β/είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο 

Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες 

συμβάσεις υπηρεσιών του ΠΔ 60/07, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος 

μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή 

του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Το αίτημα 

εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.  

β. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 

υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης 

και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

 α. Φυσικά  ή  νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που 
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έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. ή διμερείς ή 

πολυμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε.  ή λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 

δεσμεύεται η Ένωση. 

 

 β. Ενώσεις/Κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υπό 

τις ανωτέρω προϋποθέσεις δυνατότητας νόμιμης άσκησης επαγγέλματος. 

 

γ. Συνεταιρισμοί. 

 

Οι προαναφερόμενοι θα πρέπει να ασκούν  δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

παρούσας διακήρυξης.  

 

Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 

προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο 

διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 

σύμβασης. Όλα τα μέλη της ένωσης ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε αυτήν, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 

ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης 

των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 

προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά 

τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της 

ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση 

μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης όταν αποδεικνύει, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν. 

4412/16 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους (άρθρο 73 ν. 

4412/2016): 

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 

(ЕЕ С 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 (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (A' 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 (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνεργεία 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 (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (A' 215). 

 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως: α) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε) τους διαχειριστές και β) στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η 

υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η 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.  

Επίσης, αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

 

 α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

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) 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. 
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γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 

σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο 

(2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι 

οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις 

πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

 

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. 

 

Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 

τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά 

στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή 

άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει 

ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 

παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους 

του δεσμευτικού διακανονισμού. 

 

Τέλος, η Αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις: 

 

α) εάν μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που 

προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/16,  

β)εάν ο οικονομικός φορέας 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,  

γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 

ο οικονομικός φορέας σύνηψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού, 
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 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 ο οικονομικός φορέας 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 ο οικονομικός φορέας 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 79, 

 η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 

που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

 θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας 

έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα 

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.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια 

εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την 

προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας. 

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 

ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος 

αποκλεισμού και για ένα μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή 

προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι 

αυτός  βρίσκεται  λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία 

ανάθεσης σε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις. 

Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται ανωτέρω 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 
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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. 

Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 

του ν. 4412/2016. 

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. 

 

ΑΡΘΡΟ  3Ο  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Τα κριτήρια επιλογής βάσει του άρθρου 75 του Ν.4412/2016 αφορούν : 

 

 1. την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,  

 

2. την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια,  

 

3. την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 

 

Συγκεκριμένα οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει : 

1. αφενός τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα να είναι 

εγγεγραμμένα στα οικεία Επιμελητήρια. Αφετέρου τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, να είναι εγγεγραμμένα σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασης τους (Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ 

του Ν.4412/2016). Στην περίπτωση που στη χώρα καταγωγής τους απαιτείται να 

διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να 

παράσχουν τη σχετική υπηρεσία θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι τη διαθέτουν. Οι 

οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώνουν το αντίστοιχο πεδίο στο ΕΕΕΣ. 

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών συνολικού 

κύκλου εργασιών ίσο ή ανώτερο με το 100%  του προϋπολογισμού της προκήρυξης χωρίς 

ΦΠΑ (922.465,22€) ή των ειδών στα οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.  Οι 

οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώνουν το αντίστοιχο πεδίο στο ΕΕΕΣ.  

3. Να καταθέσουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα 

ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας  για τα προϊόντα  που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές 

της διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώνουν το αντίστοιχο πεδίο 

στο ΕΕΕΣ.  

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο.  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.  

 

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

ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
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Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη στο Σύστημα, 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική 

γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16 καθώς και στις 

διατάξεις της Υ.Α 56902/215. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των 

προσφορών ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 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. 

Υποβολή προσφορών για το διαγωνισμό αποκλειστικά σε έντυπη μορφή ή/και σε σφραγισμένους 

φακέλους (χωρίς δηλαδή να έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο 

σύστημα) δεν είναι αποδεκτή. Προσφορές τέτοιου είδους που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν 

στην Υπηρεσία δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 4412/16 οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές 

στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 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 (A' 188). Σε περίπτωση διαφωνίας 

υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών 

γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του 

διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από νομίμως 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 

έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/ 

συντονιστής αυτής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν 

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας και σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 79 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

 

 (α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και  

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας 

του παρόντος διαγωνισμού. 
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Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, η γνωστοποίηση των οποίων στους 

άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει, σύμφωνα με 

τη σχετική δυνατότητα που του παρέχεται από το σύστημα, να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 

«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Εάν ένας οικονομικός φορέας προχωρήσει στην 

ενέργεια αυτή αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει 

πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως 

εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις 

εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. Δε χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές οι πληροφορίες 

σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα 

στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της. Σε αντίθετη 

περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. 

 

Γενικά, το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων 

ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α 34). 

Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινή 

απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα : 

1. Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Παραρτήματος . 

2. Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Παραρτήματος. 

 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται 

ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 

 

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

δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά», η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνονται: α) η οικονομική 

προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία επί ποινή απορρίψεως θα πρέπει να έχει 

συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β, β) λοιπά 

οικονομικά στοιχεία και έγγραφα. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά» και συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή 

.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το 

σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 

αρχείο .pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
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Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 

δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της 

προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της «Οικονομικής προσφοράς» στον 

(υπο) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά».  Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, 

δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά 

την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο) φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της 

τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

 

Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη 

διενέργεια του διαγωνισμού, προσκομίζονται σε αυτή από τους συμμετέχοντες επί ποινή 

απορρίψεως εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (20-05-2021) από την ηλεκτρονική υποβολή τους, 

σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις: 

 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

 β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

 γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

 δ. Η καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

 ε. Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

 στ. Ο αριθμός της διακήρυξης 

 ζ. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

 

εντός του οποίου περιέχεται  σφραγισμένος υποφάκελος  με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις: 

 

 «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» και τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου: 

Περιέχει τα έντυπα και δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν 

φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται π.χ η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής την οποία ο προσφέρων υποβάλλει σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο), ΦΕΚ, 

τεχνικά φυλλάδια κ.α.  

 

Σε κάθε υποφάκελο περιλαμβάνεται διαβιβαστικό στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Ο δε σφραγισμένος φάκελος υποβάλλεται στο Τμήμα 

Γραμματείας , του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας  στον 2ο όροφο, 

επί της οδού  Παπαρηγοπούλου 7 , Τ.Κ.  546 30 ,  Θεσσαλονίκη . 

 

Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων 

από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις 

του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14). Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά 

http://www.promitheus.gov.gr/
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αρχεία .pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και 

για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 

Α΄ 74/26-03-14). Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από 

την αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί 

η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή 

φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία 

επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του 

Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε 

τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται 

αμέσως. 

 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο και με 

τον τρόπο που περιγράφεται στο αρ.102 του Ν.4412/2016. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες 

παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα 

σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

 

Αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας έχουν ως συνέπεια τον 

αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι η τεχνική προδιαγραφή – απαιτήσεις της 

Υπηρεσίας αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση 

προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που προβλέπονται στο άρθρο 93 του 

Ν.4412/16 δηλαδή: 

 

Α. 1) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της προεκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης για το σύνολο των  ειδών  εκτός Φ.Π.Α. (ήτοι  9.224,65€).  (Άρθρο 302, παρ. 

1α, ν.4412/16). Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά για συγκεκριμένα  

είδη προσκομίζουν εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 1% της συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης των Ειδών  που προσφέρουν εκτός Φ.Π.Α   (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α’ του Ν.4412/2016). Οι 

Εγγυήσεις πρέπει να περιέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 20 της 

παρούσας διακήρυξης και όσα αναφέρονται στο άρθρο 302 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

Στην εγγυητική επιστολή, θα αναφέρεται ρητά ο αριθμός της Διακήρυξης και τα ειδή για την οποία 

υποβάλλεται προσφορά (π.χ. Είδη διατροφής). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 

τουλάχιστον για ένα (1) μήνα  μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αναφέρεται 

στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας διακήρυξης  (18.12.2021). 

Στο Παράρτημα E΄ της παρούσας υπάρχει υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

      2) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα είδη για τα οποία έχει 

καταθέσει προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος, καθώς και η προϋπολογισμένη αξία αυτών 

σύμφωνα με τον πίνακα προϋπολογισμού του άρθρου 2 του Παραρτήματος Β. 



ΑΔΑ: ΨΨΘΡΟΞΧΣ-3ΧΣ



[22] 
 

 

Β.  1) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  συμπληρωμένο σύμφωνα με το Υπόδειγμα 

του Παραρτήματος Δ΄ της παρούσης, το οποίο και διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στο 

δικτυακό τόπο του διαγωνισμού και υπογεγραμμένο έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

Το ΕΕΕΣ συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη 

ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθ. 79 

του Ν.4412/2016 :  

• δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 λόγω της 

οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης. 

 • πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76, 

77 του Ν.4412/2016.  

Διευκρίνιση : Το ανωτέρω ΕΕΕΣ αφορά ιδίως: 

 1. στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές,  

2. στις περιπτώσεις Α.Ε. και συνεταιρισμούς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2 της 

παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 

από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 

φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

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

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

 Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στο αρ.78 του Ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίζεται χωριστό ΕΕΕΣ 

υπογεγραμμένο αντιστοίχως απ’ αυτούς ανάλογα με την νομική τους μορφή. Σε περίπτωση που ο 

οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.131 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να 

προσκομίζεται χωριστό ΕΕΕΣ υπογεγραμμένο αντιστοίχως απ’ αυτούς ανάλογα με την νομική τους 

μορφή. 

 

Β. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ως ακολούθως :  

1. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 
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 α) ακριβές αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική 

αρχή τελευταίου ισχύοντος καταστατικού της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, 

συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ.  

β) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει 

στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.  

2. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) :  

α) Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας 

και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της 

εταιρείας.  

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

 3. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ι.Κ.Ε.: Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρίας 

καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης 

αυτής, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα αποδεικτικά δημοσιεύσεως των ανωτέρω στο Γ.Ε.Μ.Η.  

4. Για φυσικά πρόσωπα: Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 

και τις μεταβολές του. 

 5. Για Αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα : 

 α) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά 

που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της 

χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και 

λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ 

καταστατικό και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 

 β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που 

ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν 

προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 

καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται 

ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 

συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο 

πάνω κατηγορίες υποψηφίων.  

 

Γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους εφόσον 

είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. Άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 

χρόνος ισχύος σε αυτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως και τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή 

τους.  

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 

(2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από 

την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.4412/16 , και 

του άρθρου 2, Παράρτημα Β΄ της παρούσας.  

1. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς 

να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: 

 Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και το περιεχόμενο της 

παρούσας διακήρυξης.  

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους, τα Παραρτήματα και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβε πλήρη γνώση. 

 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι διάρκειας τουλάχιστον 180 ημερών από την 

επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.  

2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς 

να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται: 

 αν ο προμηθευτής είναι και παραγωγός, και αν όχι θα δηλώνεται από ποιον παραγωγό 

(π.χ. εργοστάσιο) θα προμηθεύεται κάθε είδος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

εργοστασίου έχει αποδεχτεί την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης 

των προϊόντων στον προμηθευτή. Σημειώνεται ότι για κάθε είδος μπορεί να δηλωθεί 

μόνο ένας παραγωγός (Για την μαναβική δεν χρειάζεται).  

 ότι στο φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα κατατεθεί Επικυρωμένο 

αντίγραφο πιστοποίησης συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 ή ISO 22000 

(του υποψήφιου αναδόχου που δεν είναι παραγωγός) ή άλλο ισοδύναμο, σύμφωνα με 

τον Ν. 4250/2014 και Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποίησης συστήματος διαχείρισης 

ασφάλειας τροφίμων κατά ISO 22000 (του παραγωγού) ή άλλο ισοδύναμο, σύμφωνα 

με τον Ν. 4250/2014, όπου θα αναγράφεται και το σχετικό αντικείμενο. 

Σημ:. Αν ο υποψήφιος προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, οφείλει να καταθέσει στο 

φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης πιστοποιητικό ISO ή άλλο ισοδύναμο  τόσο για 

την εταιρεία του, όσο και για τον παραγωγό που θα συνεργαστεί για κάθε είδος που 

συμμετέχει. Για τη μαναβική απαιτείται μόνο πιστοποιητικό ISO ή άλλο ισοδύναμο, 

ενδεικτικά παραλαβής, αποθήκευσης & εμπορίου οπωρολαχανικών. 

3. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για το είδος «53 -Tυρί φέτα ποπ - βακούμ σε συσκ. 

Των  500 gr ή 1 kg» θα πρέπει να προσκομίσουν Πιστοποιητικό AGROCERT του 

παραγωγού  ότι το είδος φέρει την ένδειξη «ΦΕΤΑ Π.Ο.Π». 

4. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει την 
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διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα δέχεται τις παραγγελίες των 

ειδών από το γραφείο διαχείρισης των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. και ότι 

αποδέχεται τους χρόνους παράδοσης όπως ορίζονται στο άρθρο 23ο  της παρούσας 

διακήρυξης και στο άρθρο 2ο  του Παραρτήματος Β. 

5. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας θα πρέπει να υποβάλει πίνακα προτεινόμενων 

υπεργολάβων, αναφέροντας το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν. Επισημαίνεται 

ότι σε περίπτωση ύπαρξης υπεργολαβίας η Αναθέτουσα Αρχή: 

α) επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους σύμφωνα με 

τα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/16 και  

β) απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την 

ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. 

 Οι υπεργολάβοι καταθέτουν και αυτοί συμπληρωμένο το ΕΕΕΣ.  

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών η τεχνική προσφορά πρέπει να υποβάλλεται 

ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 

 

 

                          ΑΡΘΡΟ 8ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Στην Οικονομική Προσφορά αναφέρονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, λαμβάνοντας 

υπόψη τα εξής : 

 

•Οι τιμές ανά είδος δύναται να δοθούν με έως και  τρία (3) δεκαδικά ψηφία, το γενικό 

σύνολο όμως  στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο 

δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο 

του πέντε. 

 • Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

• Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: 

 Ι. Σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών.  

ΙΙ. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής θα 

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. [Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής 

προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την τιμή 

μονάδος (χωρίς ΦΠΑ). Οι υπόλοιπες πληροφορίες (π.χ. συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν 

αυτομάτως από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ και εμφανίζονται στην εκτύπωση]. Επιβάλλεται 

κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α., υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και της 

επ  αυτού εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% και 0,07% επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α., υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος 

χαρτοσήμου 3% και της επ  αυτού εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20%.  
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Η οικονομική προσφορά θα δίνεται υποχρεωτικά για κάθε είδος  χωριστά. Η κατακύρωση 

θα γίνει για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας του κάθε είδους από όλα τα 

παραρτήματα. 

 

Για τα είδη με α/α 70-75, 76-82, 106-144, 258-265, 266-276 κριτήριο κατακύρωσης είναι το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που υπολογίζεται στην εκάστοτε νόμιμα 

διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη μέση τιμή πώληση του είδους από το Τμήμα Εμπορίου της 

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Οι τιμές θα δίδονται κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών. 

 Για όλα τα υπόλοιπα είδη το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιµή. 

 

Για τα είδη με ποσοστό έκπτωσης, και για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, 

στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα 

συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με έως τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που 

προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Ενδεικτική 

Τιμή Μονάδας που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη και συγκεκριμένα στον Πίνακα του 

προϋπολογισμού του Παραρτήματος Β για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 

 

Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει ποσοστό έκπτωσης 5% επί της τιμής (όπως 

ακριβώς ζητείται από τη Διακήρυξη) για το είδος «Κότα νωπή 65% » Γραμμή 76 του 

Προϋπολογισμού του Παραρτήματος Β’.  

Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρωθεί ως 

τιμή προσφοράς 2,80 - (2,80 x 5%) = 2,66.  

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω τιμή αναφοράς σύμφωνα με το παράδειγμα γίνεται για να 

αποτυπωθεί έμμεσα το ποσοστό έκπτωσης που δίνεται για το είδος και δεν είναι η τελική τιμή 

πώλησης. 

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 ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία τα παραγόμενα από το σύστημα καθώς και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του 
Παραρτήματος Γ της παρούσας, σε μορφή pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο, στο οποίο θα 
αναγράφεται το ποσοστό της προσφερόμενης έκπτωσης για κάθε είδος για το οποίο 
συμμετέχει.  
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του ηλεκτρονικού παραγόμενου από το σύστημα αρχείου 

της οικονομικής προσφοράς και του συμπληρωμένου από τον προμηθευτή εντύπου 

οικονομικής προσφοράς, υπερισχύει το παραγόμενο από το σύστημα. 

 

Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη αποκλείονται.  

 

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι κρατήσεις που καθορίζει η διακήρυξη καθώς και 

κάθε άλλου είδους δαπάνη για την παροχή των υπηρεσιών σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, 

η οποία βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για 

το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά 
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και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 88 του Ν.4412/2016. 

 

Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως 

υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

 

Οι τιμές των προσφορών δεν μπορούν να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

και εάν ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν 

δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους στην παράταση αυτή, να υποβάλλουν 

νέους πίνακες τιμών ή να τροποποιήσουν τους αρχικούς. 

 

                            ΑΡΘΡΟ 9ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

τους, 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. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 2 της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 3 της παρούσας.  

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 του άρθρου 2 της παρούσας. 

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) .  

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 δικαιολογητικών. 

  Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Β. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το αρθ. 10 του παρόντος Παραρτήματος, και 

σύμφωνα & με τον ν. 4605/19 άρθρο 43, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), ειδοποιείται από την Αναθέτουσα Αρχή, να υποβάλλει 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την σχετική ειδοποίηση σε αυτόν, ηλεκτρονικά μέσω του 
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συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται στο παρόν άρθρο, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016.  

  

Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 

αντίγραφο) στα γραφεία του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας Π.Κ.Μ. , σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξής 

ενδείξεις: 

 

α.Η φράση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» με κεφαλαία γράμματα. 

 β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.  

γ. Ο τίτλος της σύμβασης.  

δ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

 στ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

 ζ. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά 

ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν,  και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός 

της  ανωτέρω προθεσμίας αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της 

προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να 

αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει 

την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.  

Ο προσωρινός προμηθευτής  υποβάλει:  

 

Α.  Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών συνολικού κύκλου 

εργασιών ίσο ή ανώτερο με το 100% του προϋπολογισμού της προκήρυξης χωρίς ΦΠΑ 

(922.465,22€) ή των ειδών στα οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας. 

 

Β.  Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τα επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας για τα προϊόντα  που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Συγκεκριμένα ζητούνται:  

1. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποίησης συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 ή 

ISO 22000 (του υποψήφιου αναδόχου που δεν είναι παραγωγός) ή άλλο ισοδύναμο, 

σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014. 

2. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποίησης συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων κατά 

ISO 22000 (του παραγωγού) ή άλλο ισοδύναμο, σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014, όπου θα 

αναγράφεται και το σχετικό αντικείμενο. 

Σημ: Τα επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποίησης συστήματος πρέπει να είναι ή να έχουν 

μεταφραστεί στα ελληνικά. Αν ο υποψήφιος προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, οφείλει να 

καταθέσει αντίγραφο πιστοποίησης συστήματος τόσο για την εταιρεία του (δικαιολογητικό 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1), όσο και για τον παραγωγό που θα συνεργαστεί και τo έχει ήδη δηλώσει στα 

δικαιολογητικά συμμετοχής (δικαιολογητικό 2). Για τη μαναβική απαιτείται μόνο σχετικό 

πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας, ενδεικτικά παραλαβής, αποθήκευσης & 

εμπορίου οπωρολαχανικών. 

Γ. Tα έγγραφα ή δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016: 

 α. Οι Έλληνες πολίτες : 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν εις βάρος 

τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

 

2.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου  

πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε καμία κατάσταση της περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 

του Ν.4412/2016, ήτοι ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 

ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει 

τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 

οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 

πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 

Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 

(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους εφόσον είναι 

σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. Άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 

ισχύος σε αυτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως και τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.  

 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω  

περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

4.Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ΓΕΜΗ με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. Τα πιστοποιητικά αυτά γίνονται αποδεκτά, 
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εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, 

σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

β. Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες. Ειδικότερα το 

απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε, Ο.Ε. και 

Ε.Ε. και στα μέλη του ΔΣ και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. 

► Διευκρίνιση: Για τις υπόχρεες για εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ,Ι.Κ.Ε,ΑΕ) γίνονται 

αποδεκτά τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από αυτό. 

 

γ. Τα Φυσικά και Νομικά Αλλοδαπά Πρόσωπα:  

Τα αντίστοιχα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπεται να εκδίδονται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας καταγωγής - εγκατάστασης. 

 

δ. Οι Συνεταιρισμοί: 

 (1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες.  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

ε. Οι ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην 

Ένωση.  

(2) Ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο θα αναφέρεται η αποδοχή της σύστασης και συμμετοχής στην 

Ένωση – Σύμπραξη, ο τυχόν  νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και ο αναπληρωτής του. Με το ίδιο 

έγγραφο θα δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης – Σύμπραξης θα είναι 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της Σύμβασης.  

 

Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της 

Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης 

των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 

προσφοράς µε την ίδια τιµή.  

 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα 

µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους 

όρους.  

 

Τα υπόλοιπα µέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η 

αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

 

Επισημαίνεται ότι: 

1. Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα 
των πρωτοτύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014. 
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2. Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική και 
επικυρωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από επίσημο μεταφραστικό γραφείο ή 
από δικηγόρο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης, της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α 188). 
Προσκομίζονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα 
αυτών, σύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014 

3.  Σύμφωνα με το αρθ.43 παρ.13  του ν. 4605/2019 «Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία 
αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους».  

4. Οι υπεύθυνες δηλώσεις  πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο,  άλλως  
επιφέρουν κυρώσεις.  

5.  Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται δεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

6.  Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

 

 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

 Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από αρμόδια αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται 

να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. 

Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της 

χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα 

δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 

συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή 

αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα 

συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στο σφραγισμένο φάκελο του υποψήφιου αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 

Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης αξιολόγησης προσφορών : 

1. Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 

ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

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, 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. 
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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 42 του 

ν.4782/2021. 

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 οργάνου. 

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 προσφορών. 

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 αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 

άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 

της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 

ισότιμες προσφορές. 
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Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» 

και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των 

αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω 

σταδίων. 

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

άρθρο 13ο  της παρούσας. 

Στοιχεία για τη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών: 

 Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για τη λήψη απόφασης επί 

των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν τα ακόλουθα:  

 

Απορρίπτονται ως απαράδεκτες (ενδεικτικά απαριθμούμενες περιπτώσεις) οι προσφορές που: 

 

• Έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί 

κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ). Στην περίπτωση αυτή οι προσφορές δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους αποστολείς τους.  

• Αποκλίνουν από τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη σχετικά με την διαδικασία σύναψης 

της παρούσας δημόσιας σύμβασης ή υποβλήθηκαν κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί 

σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 

Ομοίως προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 • Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, 

περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση ή δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση ή συμπλήρωσή τους (μετά από 

πρoηγoύμεvη  γvωμoδότηση της Επιτροπής).  

• Δεν περιλαμβάνουν με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή ή/και εμφανίζουν οποιοδήποτε 

στοιχείο της προσφερόμενης τιμής σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της πλην της Οικονομικής 

Προσφοράς, ή δίνουν τιμή μεγαλύτερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ή δε δίδουν τιμή σε 

ευρώ.  

• Περιέχουν ατέλειες, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση και δεν έχουν αποκατασταθεί από τον 

προσφέροντα ενώ του ζητήθηκε γραπτώς από την αναθέτουσα αρχή, κατά τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 

 • Είναι αόριστες, ώστε να μην μπορεί να εκτιμηθούν ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται μετά από 

προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού.  

• Αποτελούν αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

Επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, θέτουν όρο αναπροσαρμογής. 

 • Αποτελούν εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα της 

προμήθειας ή είναι υπό αίρεση. 

 • Δεν έχουν συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  

• Υποβάλλονται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
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καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 

ενώσεων. 

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά το κριτήριο κατακύρωσης. Η 

κατακύρωση γίνεται τελικά στον υποψήφιο που το πληροί, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι 

προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές  περιγραφές και τους όρους της 

διακήρυξης.  

 

2. Προσκόμιση και άνοιγμα δικαιολογητικών κατακύρωσης : 

 

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 από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται 

στο άρθρο 9ο της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού του άρθρου 2ο της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής του άρθρου 3ο 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 δικαιολογητικών.  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 ανωτέρω προθεσμίας, 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 αρχές. 

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. 
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Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά 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 2ο (λόγοι αποκλεισμού) και  3ο 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης  ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι 

την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 

ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 3ο της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 

ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 

δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 

όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης 

είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 

εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή 

της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη 

ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης 

ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της 

ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή 

από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που 
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δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, 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. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, 

η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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

αρχή ειδοποιεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εντός δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση αυτής, υποβάλλοντας αρχικώς ηλεκτρονικά, μέσω μηνύματος δια 

της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή αρχείου pdf, και στη συνέχεια εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή,  την προβλεπόμενη από την παρούσα διακήρυξη 

εγγύηση καλής εκτέλεσης (πρωτότυπη). 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, ή 

προσέλθει χωρίς να έχει υποβάλλει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

βάσει τιμής προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ ' της 

παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.  

 

Σχέδιο σύμβασης επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη στο Παράρτημα «ΣΤ» αυτής. Η 

Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104


ΑΔΑ: ΨΨΘΡΟΞΧΣ-3ΧΣ



[37] 
 

με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση 

του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της 

σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  

 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει: 

 α. Κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο.  

β. Κήρυξη του προσωρινού αναδόχου έκπτωτου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.103 του 

Ν.4412/2016. 

 γ. Κατακύρωση της προμήθειας  στον προσφέροντα που υπέβαλε τη δεύτερη σε σειρά πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής όταν διαπιστωθεί κατά τον ανωτέρω 

έλεγχο ότι ο προσφέρων  που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 2 του 

άρθρου 18 και σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν.4412/2016.  

δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 

και 106 του Ν.4412/16. 

ε.  την κατακύρωση της σύμβασης για: 

-ολόκληρη ή 

-μεγαλύτερη ή 

-μικρότερη ποσότητα 

κατά ποσοστό  15 % , (άρθρο 105, παρ. 1 του ν. 4412/16).  

 

 2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προσφύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, αν στο διαγωνισμό δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση 

συμμετοχής, είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι 

κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης, σύμφωνα 

με όσα ορίζονται στο άρθρο 32 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο:  - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

 

Εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 360 - 367, σύμφωνα με τις οποίες:  

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση 

του Ν. 4412/2016 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 κατ' αυτής προδικαστική 

προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Η προσφυγή 

κατατίθεται ηλεκτρονικά.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:  

α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης, αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,  
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γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 

βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 

πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις 

εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας  (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης.  

Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε 

ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης δεν 

προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) 

ευρώ.  

Το παράβολο επιστρέφεται σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής.  

Αιτήσεις αναφορών – υπομνημάτων προς την επιτροπή του δ/σμού & τον φορέα σε όλα             

 τα στάδια του διαγωνισμού θα πρέπει να πληρούν την διαδικαστική προϋπόθεση των  

άρθρων 360, 361, 362 & 363 του ν. 4412/16, διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές και θα 

απορρίπτονται.  

  

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για 12 (δώδεκα) μήνες με δυνατότητα χρήσης 

του δικαιώματος προαίρεσης το οποίο είναι ίσο με το ποσό της έκπτωσης που θα προκύψει από 

την διαγωνιστική διαδικασία και θα χρησιμοποιηθεί για τυχόν παράταση των συμβάσεων 

αναλογικά.  

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/2016, β) οι όροι της 

παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16.  

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.  
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της μπορεί να πραγματοποιηθεί ύστερα 

από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 132 του 

Ν.4412/2016. Ειδικότερα η τροποποίηση μπορεί να γίνει εάν δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της 

σύμβασης, η τυχόν αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει τα οριζόμενα ποσοστά επί της αρχικής αξίας 

της σύμβασης και δεν είναι ουσιώδης κατά την έννοια της παρ.4 του ανωτέρω άρθρου, ήτοι δεν 



ΑΔΑ: ΨΨΘΡΟΞΧΣ-3ΧΣ



[39] 
 

εισάγει διαφορετικούς όρους από τους αρχικούς, δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της 

σύμβασης, δεν επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης και δεν υποκαθίσταται ο 

ανάδοχος από άλλον. 

 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το 

άρθρο 202 του Ν.4412/2016: 

α. Τα είδη παραδόθηκαν  στο σύνολο τους ή τα είδη που παραδόθηκαν υπολείπονται  των 

συμβατικών , κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η 

καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη. 

 β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη  που παραδόθηκαν,  

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

 δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

Για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης Προμήθειας Αγαθών  ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 

206,207,208,209,210,211,212,213,214 & 215 του ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ   

 

1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 108 του Ν. 4782/21 και σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/16.  

2. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος  και 

εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με τους 

παρακάτω τρόπους: 

 Μακροσκοπική εξέταση. 

 Χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση). 

 Πρακτική δοκιμασία.  

 Με όλους τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται ανάλογα με το υπό προμήθεια υλικό.  

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

 α) να παραλάβει το υλικό,  

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης (άρθρο 208 του Ν.4412/2016) , 

 γ) να απορρίψει το υλικό  (άρθρο208 του Ν.4412/2016). 

Το κόστος των παραπάνω ελέγχων βαρύνει τον προμηθευτή.  

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 
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αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 

βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.  

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 

εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 

(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον 

τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

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

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

2. Εάν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις αναφέρει στο σχετικό 

πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει 

αιτιολογημένα  την γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για την χρήση που 

προορίζεται. Εάν κριθεί από την αρμόδια επιτροπή ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν 

την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση, 

αποφαινομένου οργάνου μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού με ή χωρίς έκπτωση επί της 

συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον κριθεί ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού 

επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υλικό μπορεί να 

απορριφθεί. 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.  

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. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

Επίσης η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται στο  Δ.Σ. του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας  ως κατά 

Νόμο αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων στον  Προμηθευτή, σε περίπτωση συμπεριφοράς του 

αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο:  ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

 

1. Η πληρωμή του Προμηθευτή  θα γίνεται μετά την έκδοση τιμολογίου από τον Προμηθευτή  και 

με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη αξία που 
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τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των συμβάσεων (π.χ. πρόστιμο, κλπ). Απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής Υλικών υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο (τμηματικής ή οριστικής) ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια 

Επιτροπή παραλαβής του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας. 

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα. 
δ) Φορολογική ενημερότητα. 
ε) Δελτίο τιμοληψίας του τμήματος εμπορίου της ΠΕ Θεσσαλονίκης για τα είδη που είναι με 
ποσοστό έκπτωσης 
στ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
2. Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως κάθε φορά αυτές 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.  

3.  Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε 

συνδυασμό με το Ν.4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη- Παράβολα, 

Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, 

Τροποποιήσεις του Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-12- 2016).  

4.Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

5. Επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α., υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και της επ’ 

αυτού εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% και 0,07% επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α., υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και της επ’ 

αυτού εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20%.  

6. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας  4% επί του καθαρού ποσού. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ   

 

1. Ο  Προμηθευτής  κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του  Δ.Σ. του Κέντρου Κοιν. 

Πρόνοιας , ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής: 

 α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/16, 

 β) σε περίπτωση που 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  

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύμβαση όταν: 

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

σύμβαση, 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).  

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του Δ.Σ.  του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, 

ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
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Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.  

 4. 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 πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 

των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας 

της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά 

τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 

πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 

υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του 

συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 

[η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το 

ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν 

καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 

όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

 

Το Κέντρο Κοιν. Πρόνοιας Π.Κ.Μ. μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 

να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:  

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,  

β) ο  Προμηθευτής , κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και ως εκ 

τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

 γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Προμηθευτή  λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ. 
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 Το Κέντρο Κοιν. Πρόνοιας Π.Κ.Μ. καταγγέλλει υποχρεωτικά τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ.5 ή της παρ.7 του άρθρου 68 του Ν. 

3863/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( 

Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα 

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων 

αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται 

αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€).  

Οι Εγγυήσεις πρέπει να περιέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο της 

παρούσας διακήρυξης και όσων αναφέρονται στο άρθρο 302 του Ν.4412/2016. 

 

Εγγύηση Συμμετοχής : 

 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση συμμετοχής στο φάκελο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής της προσφοράς που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της προεκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης για το σύνολο των  ειδών , εκτός Φ.Π.Α. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να 

υποβάλουν προσφορά για συγκεκριμένα είδη προσκομίζουν εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί 

στο 1% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των ειδών που προσφέρουν εκτός Φ.Π.Α.  

 

Στην εγγυητική επιστολή, θα αναφέρεται ρητά ο αριθμός της Διακήρυξης  και τα ειδή που 

συμμετέχει ο Προμηθευτής (π.χ. Είδη Διατροφής). 

 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) μήνα  μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας  

διακήρυξης (18.12.2021). Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει,  το Κέντρο 

Κοιν. Πρόνοιας Π.Κ.Μ.  μπορεί πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 

εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής. Εγγύηση με μικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την 

απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 

προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά όπως ορίζονται στην παρούσα ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Προμηθευτή  με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες μετά :  



ΑΔΑ: ΨΨΘΡΟΞΧΣ-3ΧΣ



[44] 
 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και, 

 β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης 

επ’ αυτών. 

 Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 

τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 

 

 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.11 του παρόντος παραρτήματος, εγγυητική επιστολή που 

θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να 

υπολογίζεται ο Φ.Π.Α (άρθρο 302 του Ν.4412/16) και θα ισχύει θα ισχύει μέχρι την επιστροφή της. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α.  

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. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της 

προμήθειας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 302 του 

Ν.4412/2016. 

 Υποδείγματα εγγυήσεων υπάρχουν στο Παράρτημα  «Ε» της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η΄ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της μεταβολής του χρονοδιαγράμματος του 

διαγωνισμού, της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων και 

προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της 

υπαναχώρησης της από την εν λόγω ανάγκη παροχής προμηθειας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, 

χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  

 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του 

λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη 

αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου, των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται 

στην παρούσα, στο σύνολό τους. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία 

ή/και υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους 

βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες. 
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ΑΡΘΡΟ 22ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ   

 

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 Θεσσαλονίκης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 

και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό 

Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς 

διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ -  ΤΟΠΟΣ  & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ   

 

Η παραγγελία των ειδών και των ποσοτήτων αυτών θα γίνεται τμηματικά από το γραφείο 

διαχείρισης των Παραρτημάτων προς τον προμηθευτή γραπτώς μέσω e-mail. Η διεύθυνση του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προμηθευτή που θα δέχεται τις παραγγελίες θα δηλωθεί στην 

τεχνική του προσφορά. 

Οι παραγγελίες θα εκτελούνται από τους προμηθευτές κατόπιν συνεννοήσεως με το γραφείο 

διαχείρισης των Παραρτημάτων.  

Τα είδη αρτοποιίας θα παραδίδονται καθημερινά στα Παραρτήματα ή κατόπιν συνεννόησης. 

Τα γάλατα  θα παραδίδονται καθημερινά στα Παραρτήματα ή κατόπιν συνεννόησης. 

Τα είδη μαναβικής θα παραδίδονται 2 φορές την εβδομάδα στο Παράρτημα του  Αγίου 

Παντελεήμονα και 1 φορά την εβδομάδα στα υπόλοιπα Παραρτήματα. 

Τα είδη Κρεατικών και Πουλερικών θα παραδίδονται 2 φορές την εβδομάδα στο Παράρτημα του  

Αγίου Παντελεήμονα και 1 φορά κάθε 2 εβδομάδες στα υπόλοιπα Παραρτήματα ή κατόπιν 

συνεννόησης.   

Τα φρέσκα γλυκά θα παραδίδονται 1 φορά την εβδομάδα στο Παράρτημα Π.Χ.Π Ο Άγιος 

Παντελεήμονας και στο ΚΕ.ΠΕ.Π. Ο Άγιος Δημήτριος και κατόπιν συνεννόησης στα υπόλοιπα 

Παραρτήματα. 

Για τα υπόλοιπα είδη (αυγά, αλλαντικά, γιαούρτια, γαλακτοκομικά, ζυμαρικά λάδια, κατεψυγμένα 

λαχανικά, πίτες, ρύζια, είδη παντοπωλείου, μπαχαρικά, αφεψήματα, όσπρια, θαλασσινά, χυμοί – 

αναψυκτικά κλπ) οι παραδόσεις στα Παραρτήματα Σερρών, Σιδηροκάστρου και Κιλκίς θα γίνονται 

1 φορά κάθε 2 εβδομάδες και στα Παραρτήματα της Θεσσαλονίκης  κατόπιν συνεννόησης.  

 

Η μεταφορά και παράδοση των ειδών στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. θα γίνεται με 

κατάλληλα μεταφορικά μέσα ανάλογα με τα προϊόντα του προμηθευτή μέχρι τις αποθήκες των 

Μονάδων των Παραρτημάτων με ευθύνη, μέριμνα, φροντίδα και έξοδά του. Τα μεταφορικά μέσα 

θα πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα. 

Η παράδοση των ειδών διατροφής θα πραγματοποιείται εργάσιμες ημέρες  Δευτέρα – Παρασκευή 

και ώρες που θα καθορίζονται από το Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., στις αποθήκες των Παραρτημάτων ως 

ακολούθως με υπόδειξη του Γραφείου Διαχείρισης : 

 Αποθήκη Π.Χ.Π.  Ο Αγιος Παντεημονας:    7ο  χλμ.  Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά. 

 Αποθήκη ΚΕ.ΠΕ.Π.  Ο Αγιος Δημητριος :   Τζών Κέννεντυ 62  - Πυλαία  

 Αποθήκη ΙΑΑ  :           Κωνσταντινουπόλεως 22 - Πεύκα 

 Αποθήκη  ΣΕΡΡΩΝ :   Μαρούλη  Δημητρίου 43 - Σέρρες 

 Αποθήκη ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ: Άγιος Νεκτάριος - Σιδηρόκαστρο. 

 Αποθήκη ΚΙΛΚΙΣ:      Περιφερειακή οδός Αγ. Γεωργίου – Κιλκίς. 
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Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών στην έδρα παράδοσης βαρύνουν τον Προμηθευτή. 

Οι ανάδοχοι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις εγκυκλίους του Υπουργείου για τα θέματα 

περιορισμού του COVID-19. 

 

ΆΡΘΡΟ 24 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., ο Προμηθευτής δεν αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της 

προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε 

σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε 

συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον 

Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την 

αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και 

την παράλειψή της στο μέλλον.  

Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την προηγούμενη 

συναίνεση του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις 

υποχρεώσεις του απέναντι στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. και δεν δεσμεύει το Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., με κανένα τρόπο, 

χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.  

Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και μετά την 

ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   

 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 

οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ. 

 2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του 

Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας Π.Κ.Μ.  

 3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας Π.Κ.Μ.  

 4. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του 

Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

5.  Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής  θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. 

6. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε 

τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

11. Ο Προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή 

απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο  σε σχέση, με την μεταφορά και παράδοση των 

συμβατικών ειδών. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους 

υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 



ΑΔΑ: ΨΨΘΡΟΞΧΣ-3ΧΣ



[47] 
 

12. Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

13. Οι οικονομικοί φορείς με την κατάθεση προσφοράς νοείται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα 

όλους τους όρους του διαγωνισμού.  
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                                                                 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Β΄» 

                                                             ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ 

(Ανήκει στη διακήρυξη 8η /2021) 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 180 ημερών, 

που υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (δηλ. 

18.11.2021), καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την 

προσφορά τους. Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς από το Κέντρο 

Κοινωνικής Πρόνοιας – Π.Κ.Μ. , σύμφωνα με την περίπτωση α ' της παραγράφου 1 του άρθρου 72  

του Ν.4412/2016, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη 

ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό 

χρονικό διάστημα. 

 2. Προσφορά που θα ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα 

διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

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

ισχύος της προσφοράς, ήτοι 180 ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου 

χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης 

ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει κατά περίπτωση αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση 

της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν 

στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους 

ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. 

Στην τελευταία περίπτωση η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως 

ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης 

διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των 

αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι 

προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση αντιστοίχως της ισχύος της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.  

5. Οι υποψήφιοι  Προμηθευτές  δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος 

αυτής μετά την κατάθεση της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος αυτής αποσυρθεί, ο 

υποψήφιος  προμηθευτής  υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:  

•έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και  

•κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.



ΑΔΑ: ΨΨΘΡΟΞΧΣ-3ΧΣ



[49] 
 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ –ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η προμήθεια  Ειδών Διατροφής  για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας – Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και 

για τα Παραρτήματά του. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ  

Μονάδα 
Μέτρησ

ης 

ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗ
ΜΟΝΑΣ 

ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι.Α.Α. ΚΙΛΚΙΣ ΣΕΡΡΕΣ 

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤ
ΡΟ 

ΣΥΝΟΛΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΩΝ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ

ΔΑΣ  
ΣΥΝΟΛΑ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

% 
ΦΠ
Α 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

  Άρτος -  αρτοσκευάσματα                          

1 

Αρτος λευκός α΄ποιότητας 
τύπου ζαπάτα και Βασιλικών 
σε χάρτινη συσκευασία / τεμ. 
500 gr. Κιλά 22.000,00 4.000,00 4.000,00 4.800,00 2.800,00 1.200,00 38.800,00 0,90 34.920,00 13% 39.459,60 

2 Αρτος ολικής 500 gr Κιλά 6.000,00     730,00 500,00   7.230,00 1,00 7.230,00 13% 8.169,90 

3 Λαγάνες  500 gr. Κιλά 50,00   25,00 40,00 12,00 12,00 139,00 2,10 291,90 13% 329,85 

4 Μικρά ψωμάκια για σαντουιτς Τεμάχια 500,00 3.360,00 400,00 850,00 1.500,00 350,00 6.960,00 0,15 1.044,00 13% 1.179,72 

5 Κουλούρι σουσαμένιο τεμάχια     400,00 480,00 1.500,00 250,00 2.630,00 0,45 1.183,50 13% 1.337,36 

6 Σταφιδόψωμο Τεμάχια     400,00 480,00 600,00 100,00 1.580,00 0,45 711,00 13% 803,43 

  
Γλυκά - Προϊόντα  
ζαχαροπλαστείου                   

  
    

7 Βασιλόπιτες 2-5  kg. Με φλουρί Κιλά 30,00 34,00 20,00 10,00 8,00 4,00 106,00 4,70 498,20 13% 562,97 

8 Βασιλόπιτες ατομικές  100 gr. Τεμάχια 600,00 150,00 45,00 40,00 100,00 100,00 1.035,00 0,70 724,50 13% 818,69 

9 

Τσουρεκάκι ατομικό 100gr 
συσκευασμένο,λήξης εντός 30 
ημερών από την παραγωγή του Τεμάχια 1.200,00   45,00 480,00 600,00 200,00 2.525,00 0,50 

1.262,50 
13% 1.426,63 

10 Τσουρέκι 500gr  Κιλά   35,00     60,00   95,00 6,50 617,50 13% 697,78 

11 
Κρουασάν ατομικά με γέμιση 
σοκολάτα έως 70 gr. Τεμάχια 7.500,00 9.500,00 5.500,00 4.160,00 2.500,00 400,00 29.560,00 0,20 

5.912,00 
13% 6.680,56 

12 
Κρουασάν ατομικά με γέμιση 
κερασι έως 70 gr. Τεμάχια 7.500,00       500,00   8.000,00 0,20 

1.600,00 
13% 1.808,00 

13 
Κρουασάν ατομικά με γέμιση 
κρέμα έως 70 gr. Τεμάχια 7.500,00           7.500,00 0,20 

1.500,00 
13% 1.695,00 
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14 
Κρουασάν ατομικά με γέμιση 
βερύκκοκο έως 70 gr. Τεμάχια 7.500,00           7.500,00 0,20 

1.500,00 
13% 1.695,00 

15 
Προφυτερόλ  150-170 gr.  (σε 
σκαφάκι) Τεμάχια 2.880,00 1.472,00 500,00 200,00 210,00 100,00 5.362,00 0,78 

4.182,36 
13% 4.726,07 

16 

Γλυκά - πάστες 90 - 110 gr. 
(σοκολάτας, φράουλα, 
καραμέλα, αμυγδάλου σε 
σκαφάκι) Τεμάχια 2.880,00 1.472,00 500,00 200,00 330,00 100,00 5.482,00 0,78 

4.275,96 

13% 4.831,83 

17 Παγωτά διάφορα κυπ. 90 gr. Τεμάχια 5.760,00   400,00 200,00 450,00   6.810,00 0,63 4.290,30 13% 4.848,04 

18 Κώκ  120 -150 gr.  Τεμάχια 2.880,00 1.472,00   200,00 240,00 100,00 4.892,00 0,78 3.815,76 13% 4.311,81 

19 

Βουτήματα (διάφορα 
κουλουράκια μαλακά χωρίς 
ξηρούς καρπούς) Κιλά 300,00   5,00 50,00 30,00 10,00 395,00 3,34 

1.319,30 
13% 1.490,81 

20 Γλυκό σιροπιαστό ροξάκι Τεμάχια         480,00 50,00 530,00 0,53 280,90 13% 317,42 

21 Μελομακάρονα Κιλά 100,00 32,00 35,00 20,00 10,00 10,00 207,00 3,52 728,64 13% 823,36 

22 Κουραμπιέδες με αμύγδαλα  Κιλά 40,00 32,00 10,00 20,00 10,00 10,00 122,00 3,52 429,44 13% 485,27 

23 Κεράσματα τυλιχτά Κιλά 40,00   5,00 20,00 10,00 5,00 80,00 5,00 400,00 13% 452,00 

24 Εκμέκ κανταϊφι (σε σκαφακι) Τεμάχια 2.880,00           2.880,00 1,00 2.880,00 13% 3.254,40 

25 
Γλυκό μπαμπάς 180-200 gr σε 
ατομική συσκευασία Τεμάχια 2.880,00           2.880,00 1,00 

2.880,00 
13% 3.254,40 

26 
Γλυκό εκλέρ 150-160 gr      σε 
ατομική συσκευασία Τεμάχια 2.880,00           2.880,00 1,00 

2.880,00 
13% 3.254,40 

27 

Μους σε συσκευασία 1-2 κιλών 
σε 
γεύσεις(βανίλια,σοκολάτα,φρά
ουλα) Κιλά 300,00           300,00 5,70 1.710,00 13% 1.932,30 

28 
Πανακότα σε συσκευασία 1-2 
κιλών Κιλά 120,00           120,00 5,00 

600,00 
13% 678,00 

29 Πιτάκια ψημένα με τυρί                                                                                        Κιλά   30,00         30,00 3,00 90,00 13% 101,70 

30 Πιτάκια  ψημένα με σπανάκι     Κιλά   30,00         30,00 3,00 90,00 13% 101,70 

  Αυγά                         

31 

Αυγά φρέσκα ημέρας (κοινά 
πτηνοτροφείου) κατηγορίας 
medium 55-65 gr.  Τεμάχια 55.000,00 9.990,00 4.000,00 4.500,00 7.500,00 1.500,00 82.490,00 0,09 

7.424,10 
13% 8.389,23 

  Αλλαντικά                   0,00     
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32 
Μορταδέλα σε μπαστουνι 3-4 
κιλών Κιλά 1.000,00     110,00 30,00   1.140,00 2,04 

2.325,60 
13% 2.627,93 

33 
Ζαμπόν σε μπαστούνι 3-4 
κιλών Κιλά 1.000,00     110,00 70,00 40,00 1.220,00 2,00 

2.440,00 
13% 2.757,20 

34 

Λουκάνικα τύπου 
Φρανκφούρτης σε συσκευασία 
8 τεμαχίων Κιλά 1.500,00 100,00 40,00 210,00 250,00 100,00 2.200,00 1,95 

4.290,00 
13% 4.847,70 

35 
Γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 
σε μπαστούνι Κιλά 1.000,00     110,00 200,00   1.310,00 3,27 

4.283,70 
13% 4.840,58 

36 
Ζαμπόν σε φετες σε 
συσκευασίες 500 γραμ. Κιλά   220,00 200,00       420,00 3,50 

1.470,00 
13% 1.661,10 

37 

Γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 
σε φετες σε συσκευασίες 500 
γραμ. Κιλά     280,00   10,00   290,00 3,50 

1.015,00 
13% 1.146,95 

38 
Παρίζα σε φέτες, συσκευασία 
των 500 γραμ. Κιλά           25,00 25,00 3,50 

87,50 
13% 98,88 

39 
Μπέικον  σε μπαστούνι 3-4  
κιλών κιλά 300,00           300,00 4,00 

1.200,00 
13% 1.356,00 

40 

Λουκάνικα χωριάτικα σε 
συσκευασία βάκουμ εως 2 κιλά 
(με πρασο) Κιλά 1.500,00   30,00       1.530,00 3,00 

4.590,00 
13% 5.186,70 

  Γάλα                         

41 

Γάλα μακράς διάρκειας 1 
λίτρου πλήρες  3,5 % λιπαρά σε 
άσηπτη συσκευασία 12 τεμ. Τεμάχια     300,00   500,00 100,00 900,00 0,64 

576,00 
13% 650,88 

42 
Γάλα παστεριωμένο 1 lit 
πλήρες 3,5% λιπαρά Τεμάχια    12.000,00       500,00 12.500,00 0,84 

10.500,00 
13% 11.865,00 

43 

Γάλα 1,5 % λιπαρά 
παστεριωμένο σε συσκευασία 
των 10 lit Λίτρα           6.000,00 6.000,00 0,64 

3.840,00 
13% 4.339,20 

44 

Γάλα 3,5 % λιπαρά 
παστεριωμένο σε συσκευασία 
10 λίτρων Λίτρα 27.000,00   3.800,00 4.000,00     34.800,00 0,64 

22.272,00 
13% 25.167,36 

45 
Γάλα 1,5 % λιπαρά 
παστεριωμένο 1  lit Λίτρα         2.500,00   2.500,00 0,84 

2.100,00 
13% 2.373,00 

  Γιαούρτι                         

46 
Γιαούρτι στραγγιστό 200 gr. 2% 
& πληρες 10 % αεροστεγώς Τεμάχια   18.000,00     1.100,00   19.100,00 0,39 

7.449,00 
13% 8.417,37 
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κλειστό  

47 

Γιαούρτι 200 gr. 1% με φρούτα 
(φράουλα, ροδάκινο, μήλο-
κανέλα, φρούτα του δάσους) Τεμάχια 20.000,00   4.000,00 2.100,00 1.850,00 1.000,00 28.950,00 0,36 

10.422,00 
13% 11.776,86 

48 Γιαούρτι 200 gr. 2%  αγελάδας Τεμάχια 80.000,00   4.000,00 4.160,00 550,00 8.000,00 96.710,00 0,28 27.078,80 13% 30.599,04 

49 

Γιαούρτι στραγγιστό 1Kg 
πληρες 10 % αεροστεγώς 
κλειστό  Κιλά       416,00     416,00 2,00 

832,00 
13% 940,16 

  Γαλακτοκομικά                         

50 
Κρέμα γάλακτος σε χάρτινη 
συσκ. Έως 500 gr. Τεμάχια       10,00 20,00   30,00 2,60 

78,00 
13% 88,14 

51 
Κρέμα γάλακτος μαγειρικής 
(λιπαρά 35%) 1,5 έως 10 λίτρα Λίτρα 500,00           500,00 4,50 

2.250,00 
13% 2.542,50 

52 Ημίσκληρο τυρί μέχρι 500 gr. Κιλά   300,00 370,00   150,00 50,00 870,00 4,00 3.480,00 13% 3.932,40 

53 
Tυρί φέτα ποπ - βακούμ σε 
συσκ. Των  500 gr ή 1 kg Κιλά 7.500,00 750,00 1.000,00   800,00 300,00 10.350,00 6,00 

62.100,00 
13% 70.173,00 

54 
Λευκό τυρί χαμηλό σε λιπαρά 
από αιγοπρόβειο γάλα Κιλά       750,00 60,00   810,00 4,40 

3.564,00 
13% 4.027,32 

55 

Ημίσκληρο τυρί χαμηλό σε 
λιπαρά σε συσκευασία 
μπαστούνι 3-4 κιλών Κιλά 1.600,00     250,00 50,00   1.900,00 5,00 

9.500,00 
13% 10.735,00 

56 
Κεφαλοτύρι τριμμένο σε 
συσκευασία του 1 κιλού Κιλά 300,00   10,00 10,00 10,00   330,00 6,00 

1.980,00 
13% 2.237,40 

57 
Κασέρι γκούντα σε φέτες 
συσκευασία των 500γρ. Κιλά         100,00 30,00 130,00 5,00 

650,00 
13% 734,50 

58 Κεφίρ  Τεμάχια       240,00     240,00 2,00 480,00 13% 542,40 

59 
Κεφίρ με φρουτα σε 
συσκευασία 330ml  Τεμάχια 3.300,00           3.300,00 2,20 

7.260,00 
13% 8.203,80 

60 
Βούτυρο αγελάδας σε 
συσκευασία των 10 κιλών Κιλά 300,00           300,00 8,00 

2.400,00 
13% 2.712,00 

  Ζυμαρικά                         

61 Αστράκι σε συσκευασία 500 gr. Κιλά 200,00     130,00 25,00 80,00 435,00 0,70 304,50 13% 344,09 

62 
Κριθαράκι σε συσκευασία 500 
gr. Κιλά 1.000,00 84,00 80,00 250,00 200,00 200,00 1.814,00 0,70 

1.269,80 
13% 1.434,87 

63 Κους - κους   σε συσκ.   500γρ Κιλά 500,00     200,00 30,00 80,00 810,00 0,70 567,00 13% 640,71 
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64 

Μακαρόνια όλα τα είδη από 
100% σιμιγδάλι (σπαγγέτι, 
πένες, κοφτές) Κιλά 4.000,00 180,00 120,00 200,00 400,00 200,00 5.100,00 0,68 3.468,00 13% 3.918,84 

65 Μακαρόνια νο 2-3  Κιλά 500,00   20,00 130,00 150,00 200,00 1.000,00 0,70 700,00 13% 791,00 

66 
Τραχανάς ξίνος σε συσκ.  500 
gr. Κιλά 1.200,00 48,00   230,00 25,00 150,00 1.653,00 1,64 

2.710,92 
13% 3.063,34 

67 
Φιδές φωλιές, όχι κομμένος, σε 
συσκ. 500 gr. Κιλά 200,00     208,00 50,00 100,00 558,00 0,72 

401,76 
13% 453,99 

68 
Χυλοπίτες με αυγά και γάλα σε 
συσκ. 500 gr. Κιλά 1.500,00 132,00   208,00 40,00 150,00 2.030,00 1,38 

2.801,40 
13% 3.165,58 

69 
Λαζάνια πλατιά με σιμιγδάλι 
και αυγά Κιλά 500,00           500,00 1,50 

750,00 
13% 847,50 

  Λάδια                         

70 

Ελαιόλαδο extra παρθένο 
οξύτητας 0,1 έως 0,8 σε 
συσκευασία 1 Lit Λίτρα   250,00 150,00   100,00   500,00 4,00 

2.000,00 
13% 2.260,00 

71 

Eλαιόλαδο extra παρθένο 
οξύτης 0,1 έως 0,8 σε 
συσκευασία 5 lit Λίτρα 5.000,00     550,00 600,00 600,00 6.750,00 4,80 

32.400,00 
13% 36.612,00 

72 Αραβοσιτέλαιο σε συσκ. 5 lit Λίτρα 1.840,00     130,00 150,00   2.120,00 1,50 3.180,00 13% 3.593,40 

73 Αραβοσιτέλαιο σε συσκ. 1 lit Λίτρα     40,00       40,00 1,60 64,00 13% 72,32 

74 Ηλιέλαιο 5 Lit. Λίτρα         300,00 80,00 380,00 1,30 494,00 13% 558,22 

75 Ηλιέλαιο 1 Lit. Λίτρα   72,00         72,00 1,35 97,20 13% 109,84 

  Πουλερικά                         

76 Κότα νωπή τύπου 65 % Κιλά 30,00   15,00   300,00 300,00 645,00 2,80 1.806,00 13% 2.040,78 

77 
Κοτόπουλο μπούτια μετριο 
νωπά 300gr Κιλά 5.056,00 360,00 80,00 550,00 350,00 100,00 6.496,00 4,00 

25.984,00 
13% 29.361,92 

78 

Κοτόπουλο μπούτι άνευ οστού 
κομμένο σε κομ.40-50 γρ σε 
συσκευασία των 1 εως 5 κιλων Κιλά 1.200,00           1.200,00 4,50 

5.400,00 
13% 6.102,00 

79 

Koτόπουλο φιλέτο στηθος ανευ 
οστού  κομμενο σε κυβους 40 
εως 50 εκ σε συσκευασία 
βαγκουμ 1 εως 5 κιλα  Κιλά 1.600,00   20,00 208,00 200,00 120,00 2.148,00 5,00 

10.740,00 

13% 12.136,20 

80 
Κοτόπουλο σνίτσελ  
παναρισμένο έως 250 gr. Κιλά 1.300,00 174,00 20,00   100,00   1.594,00 6,00 

9.564,00 
13% 10.807,32 
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81 

Ρολο κοτοπουλο με 
γεμιση(μπεικον,πιπερια,κασερι
)2 κιλων Κιλά 1.300,00   60,00       1.360,00 6,00 

8.160,00 
13% 9.220,80 

82 Συκωτάκια κότας Κιλά       72,00     72,00 2,30 165,60 13% 187,13 

  Κατεψυγμένα                         

83 
Αρακάς  σε συσκευασία των  10  
κιλών. Κιλά 4.000,00     100,00 100,00 250,00 4.450,00 1,14 

5.073,00 
13% 5.732,49 

84 Αρακάς  σε συσκευασία 1 κιλού Κιλά     80,00       80,00 1,42 113,60 13% 128,37 

85 
Μπάμιες σε συσκευασία των 10 
κιλών . Κιλά 800,00     100,00 30,00 150,00 1.080,00 1,90 

2.052,00 
13% 2.318,76 

86 
Σπανάκι σε συσκευασία των  10  
κιλών . Κιλά 4.200,00     100,00 350,00 500,00 5.150,00 1,00 

5.150,00 
13% 5.819,50 

87 Σπανάκι σε συσκευασία 1 κιλού Κιλά   170,00 80,00       250,00 1,42 355,00 13% 401,15 

88 
Φασολάκια σε συσκευασία των  
10  κιλών. Κιλά 4.500,00     100,00 350,00 400,00 5.350,00 1,00 

5.350,00 
13% 6.045,50 

89 
Φασολάκια σε συσκευασία  1 
κιλού. Κιλά     80,00       80,00 1,42 

113,60 
13% 128,37 

90 

Ανάμικτα λαχανικά 5 ειδών 
(αρακάς,καρότο,καλαμπόκι,φα
σολάκια,πιπεριά) κατεψυγμένα 
10 κιλών 

Συσκευα
σίες 600,00     50,00 100,00 150,00 900,00 1,00 

900,00 

13% 1.017,00 

91 
Ανάμικτα λαχανικά 
κατεψυγμένα 1 κιλού κιλα   170,00         170,00 1,42 

241,40 
13% 272,78 

92 
Καρότα καθαρισμένα σε 
μικρούς κύβους  Κιλά 2.500,00           2.500,00 1,00 

2.500,00 
13% 2.825,00 

93 

Κρεμμύδια κατεψυγμένα 
κομμένα σε μικρούς κύβους σε 
συσκ.10 κιλών Κιλά 2.000,00           2.000,00 0,85 

1.700,00 
13% 1.921,00 

94 
Μπρόκολλα κατεψυγμένα 
κομμένα των 10 κιλών Κιλά 1.690,00           1.690,00 1,20 

2.028,00 
13% 2.291,64 

95 
Κουνουπίδι κατεψυγμένα 
κομμένα των 10 κιλών Κιλά 1.680,00           1.680,00 1,20 

2.016,00 
13% 2.278,08 

96 
Καλαμπόκι κατεψυγμένο σε 
συσκευασία των 10 κιλών Κιλά 840,00           840,00 1,45 

1.218,00 
13% 1.376,34 

  Πίτες - Σφολιάτες - Πίτσες                         

97 Πίτσες ατομικές Τεμάχια 1.200,00 725,00 250,00 1.040,00 150,00 100,00 3.465,00 0,59 2.044,35 13% 2.310,12 

98 Τυρόπιτα ατομική Τεμάχια 4.000,00 8.000,00 150,00 520,00 1.000,00 150,00 13.820,00 0,30 4.146,00 13% 4.684,98 
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κατεψυγμενη 160-180gr 

99 
Σπανακόπιτα ατομική  
κατεψυγμενη 160-180gr Τεμάχια 4.000,00   100,00 520,00 600,00 150,00 5.370,00 0,30 

1.611,00 
13% 1.820,43 

100 
Κασερόπιτες ατομικές 
κατεψυγμένες 160-180 gr Τεμάχια 3.000,00           3.000,00 0,40 

1.200,00 
13% 1.356,00 

101 
Ζαμπονοκασερόπιτες  ατομικές 
κατεψυγμένες 160-180 gr Τεμάχια 2.800,00           2.800,00 0,40 

1.120,00 
13% 1.265,60 

102 
Ταχινόπιτες ατομικές ψημένες 
100 -130 γραμ. Τεμάχια 300,00       120,00 100,00 520,00 0,52 

270,40 
13% 305,55 

103 
 Πιτάκια κατεψυγμένα μικρά  
(λουκανικο, σπανακι, τυρι)                                                                                          Κιλά 100,00     80,00 20,00 10,00 210,00 2,04 

428,40 
13% 484,09 

104 
Μπουγάτσα ατομική 
κατεψυγμένη κρέμα 160-180 gr Τεμάχια 3.000,00     200,00 150,00 50,00 3.400,00 0,45 

1.530,00 
13% 1.728,90 

105 
Σφολιάτα  κιλού (0,62 Χ 0,52)  
Κ/Ψ Κιλά       30,00     30,00 1,49 

44,70 
13% 50,51 

  Οπωρολαχανικά                         

106 Άνηθος  200 γρ. ματσάκι Τεμάχια 1.500,00 96,00 30,00 130,00 120,00 120,00 1.996,00 0,55 1.097,80 13% 1.240,51 

107 Αγγούρια Τεμάχια 500,00 150,00 100,00 100,00 1.000,00 120,00 1.970,00 0,60 1.182,00 13% 1.335,66 

108 Αχλάδια Κιλά     250,00 100,00 500,00 500,00 1.350,00 1,76 2.376,00 13% 2.684,88 

109 Ακτινίδια Κιλά         80,00 250,00 330,00 1,94 640,20 13% 723,43 

110 Αντίδια Κιλά         30,00 60,00 90,00 1,32 118,80 13% 134,24 

111 Βερίκοκα Κιλά 1.000,00 480,00   160,00 200,00 100,00 1.940,00 1,70 3.298,00 13% 3.726,74 

112 Δαμάσκηνα – βανίλιες  Κιλά 1.200,00   120,00 160,00 50,00   1.530,00 1,90 2.907,00 13% 3.284,91 

113 Καρπούζια Κιλά 4.000,00 360,00 600,00 180,00 1.200,00 150,00 6.490,00 0,50 3.245,00 13% 3.666,85 

114 Κεράσια Κιλά 2.000,00   100,00 180,00 200,00 20,00 2.500,00 2,50 6.250,00 13% 7.062,50 

115 Κλημεντίνια Κιλά 4.000,00 360,00   180,00 350,00 100,00 4.990,00 1,50 7.485,00 13% 8.458,05 

116 Κουνουπίδι Κιλά 1.600,00 160,00 100,00 250,00 100,00 100,00 2.310,00 1,00 2.310,00 13% 2.610,30 

117 Κολοκυθάκια Κιλά 3.000,00 300,00 80,00 150,00 250,00 500,00 4.280,00 1,50 6.420,00 13% 7.254,60 

118 Κρεμμύδια ξερά Κιλά 2.500,00 270,00 200,00 730,00 500,00 600,00 4.800,00 0,50 2.400,00 13% 2.712,00 

119 
Κρεμμυδάκια  φρέσκα 
ματσάκια Τεμάχια 400,00   60,00 20,00 50,00 50,00 580,00 0,50 

290,00 
13% 327,70 

120 Καρότα Κιλά 2.000,00   50,00 250,00 250,00 300,00 2.850,00 0,90 2.565,00 13% 2.898,45 

121 Λεμόνια Κιλά     5,00 70,00 50,00 50,00 175,00 1,00 175,00 13% 197,75 

122 Λάχανο Κιλά 4.000,00   100,00 260,00 550,00 400,00 5.310,00 0,48 2.548,80 13% 2.880,14 
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123 Μήλα  σμιθ Κιλά   120,00 2.000,00 200,00 1.000,00 800,00 4.120,00 1,33 5.479,60 13% 6.191,95 

124 Μανταρίνια Κιλά     350,00       350,00 1,33 465,50 13% 526,02 

125 Μπανάνες Κιλά 7.000,00 2.500,00 1.000,00 300,00 700,00 500,00 12.000,00 1,50 18.000,00 13% 20.340,00 

126 Μπρόκολα Κιλά 1.200,00 150,00 80,00 250,00 150,00 100,00 1.930,00 1,60 3.088,00 13% 3.489,44 

127 Μαρούλι -σαλάτα σγουρή Κιλά 500,00   120,00 100,00 250,00 200,00 1.170,00 1,40 1.638,00 13% 1.850,94 

128 Μαϊντανός  200γρ. ματσάκι Τεμάχια 2.500,00 96,00 100,00 260,00 200,00 350,00 3.506,00 0,50 1.753,00 13% 1.980,89 

129 Μελιτζάνες Κιλά  3.000,00 300,00 80,00 100,00 500,00 400,00 4.380,00 1,50 6.570,00 13% 7.424,10 

130 Ντομάτες Κιλά  7.000,00 300,00 600,00 400,00 1.100,00 150,00 9.550,00 1,50 14.325,00 13% 16.187,25 

131 Πεπόνια Κιλά  3.500,00 360,00 400,00 180,00 250,00 300,00 4.990,00 0,60 2.994,00 13% 3.383,22 

132 Πορτοκάλια  φαγητού Κιλά  7.000,00 400,00 2.000,00 300,00 900,00 500,00 11.100,00 1,00 11.100,00 13% 12.543,00 

133 Παντζάρια Κιλά      40,00   150,00 30,00 220,00 1,00 220,00 13% 248,60 

134 Πατάτες Κιλά    1.080,00 600,00 1.700,00 3.000,00 3.000,00 9.380,00 0,60 5.628,00 13% 6.359,64 

135 Πράσα Κιλά  1.500,00   120,00 150,00 150,00 350,00 2.270,00 1,20 2.724,00 13% 3.078,12 

136 Πιπεριές για τηγάνι Κιλά  2.500,00 300,00 35,00 100,00 250,00 100,00 3.285,00 1,40 4.599,00 13% 5.196,87 

137 Πιπεριές για γέμισμα Κιλά  1.200,00 300,00 60,00 150,00 400,00 200,00 2.310,00 1,40 3.234,00 13% 3.654,42 

138 Ροδάκινα – νεκταρίνια Κιλά  2.500,00 600,00 250,00 200,00 250,00 300,00 4.100,00 1,00 4.100,00 13% 4.633,00 

139 Σέλινο Κιλά  1.200,00   20,00 100,00 100,00 60,00 1.480,00 1,50 2.220,00 13% 2.508,60 

140 Σταφύλια σουλτανίνα Κιλά  1.500,00   300,00 100,00 250,00 100,00 2.250,00 0,80 1.800,00 13% 2.034,00 

141 Σκόρδα Κιλά  50,00   10,00 12,00 20,00 5,00 97,00 1,38 133,86 13% 151,26 

142 Φράουλες Κιλά  1.300,00   70,00 50,00 150,00 20,00 1.590,00 1,50 2.385,00 13% 2.695,05 

143 Βασιλικός ματσάκι 200 γρ. Τεμάχια 60,00     30,00 5,00   95,00 0,55 52,25 13% 59,04 

144 Δυόσμος 200 γρ. Τεμάχια 25,00     12,00 20,00   57,00 0,55 31,35 13% 35,43 

  Ρύζια                         

145 
Ρύζι κίτρινο τύπου μπονέτ 1 
κιλού Κιλά 1.500,00 100,00 80,00 230,00 200,00 200,00 2.310,00 0,72 

1.663,20 
13% 1.879,42 

146 Ρύζι γλασέ 1 κιλού Κιλά 1.500,00   80,00 150,00 200,00 250,00 2.180,00 0,77 1.678,60 13% 1.896,82 

147 Ρύζι καρολίνα του 1 κιλ.  Κιλά 600,00 120,00   230,00 100,00 250,00 1.300,00 0,88 1.144,00 13% 1.292,72 

148 Ρύζι μπασμάτι Κιλά 700,00           700,00 1,70 1.190,00 13% 1.344,70 

  Είδη παντοπωλείου                         

149 
Αλεύρι σίτου  για όλες τις 
χρήσεις  σε συσκ.1κιλό Κιλά 700,00 50,00 80,00 200,00 300,00 100,00 1.430,00 0,42 

600,60 
13% 678,68 
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150 
Αλάτι  ιωδιούχο ψιλό συσκ. 
1κιλό Κιλά 2.000,00 100,00 50,00 120,00 120,00 200,00 2.590,00 0,19 

492,10 
13% 556,07 

151 
Αλάτι αφαλάτωσης σε σακί 25 
κιλών Κιλά 3.000,00   400,00 250,00 25,00 25,00 3.700,00 0,14 

518,00 
13% 585,34 

152 Σάλτσα λεμονιού 380 ml Τεμάχια  4.500,00 90,00 200,00   60,00 30,00 4.880,00 0,15 732,00 13% 827,16 

153 

Χυμός λεμόνι από 
συμπυκνωμένο χυμό λεμόνι 
250 ml (όχι σαλτσα λεμονιού)  Τεμάχια        350,00 360,00 240,00 950,00 0,70 

665,00 
13% 751,45 

154 

Βακαλάος υγράλατος κομμένος 
φιλέτο χωρίς κόκκαλο κιβ. 25 
κιλών Κιλά 200,00     50,00     250,00 4,82 

1.205,00 
13% 1.361,65 

155 Γάλα εβαπορέ πλήρες  410γρ Τεμάχια 84,00   80,00 200,00 800,00 300,00 1.464,00 0,59 863,76 13% 976,05 

156 

Δημητριακά 
(κορνφλεικς)διάφορα  έως 
375γρ με μέλι και άλλα Τεμάχια    1.050,00 450,00   100,00 100,00 1.700,00 0,92 

1.564,00 
13% 1.767,32 

157 Ελιές τύπου καλαμών Κιλά 650,00     96,00 40,00 20,00 806,00 2,31 1.861,86 13% 2.103,90 

158 
Ελιές μαμούθ 100 – 110 κιλών 
μαύρες Κιλά       96,00     96,00 2,65 

254,40 
13% 287,47 

159 Ζάχαρη  σε συσκ.1 κιλό κιλά  2.700,00 720,00 230,00 600,00 400,00 200,00 4.850,00 0,57 2.764,50 13% 3.123,89 

160 Ζάχαρη διαβητικών 200 γρ. Τεμάχια  220,00     5,00 30,00   255,00 0,94 239,70 13% 270,86 

161 
Κορνφλάουερ   έως 200γρ 
καθαρό  βάρος Τεμάχια  1.500,00   20,00   30,00 5,00 1.555,00 0,39 

606,45 
13% 685,29 

162 
Κάστερ πάουντερ καθάρο 
βάρος  120 γρ Τεμάχια  4.000,00 2.000,00 20,00 500,00 200,00 400,00 7.120,00 0,32 

2.278,40 
13% 2.574,59 

163 Κακάο έως 250γρ. Τεμάχια     20,00 50,00 100,00 10,00 180,00 1,21 217,80 13% 246,11 

164 
Ντοματοπολτος κονσέρβα έως 
400 γραμ. Τεμάχια   96,00 84,00   100,00   280,00 0,60 

168,00 
13% 189,84 

165 Καφές Ελληνικός έως  100γρ Τεμάχια 1.500,00   20,00 208,00 250,00 50,00 2.028,00 0,81 1.642,68 13% 1.856,23 

166 Καφές φίλτρου  500γρ Τεμάχια  30,00 20,00 15,00   50,00 5,00 120,00 4,66 559,20 13% 631,90 

167 

Στιγμιαίος καφές τύπου νες 
καφέ  1 kg φυσικός καφές 
100% Κιλά   4,00 15,00   55,00 2,00 76,00 16,00 

1.216,00 
13% 1.374,08 

168 

Στιγμιαίος καφές τύπου νες 
καφέ  ΝΤΕΚΑΦΕΙΝΕ 1 kg 
φυσικός καφές 100% Κιλά 150,00 36,00     2,00   188,00 24,00 

4.512,00 
13% 5.098,56 
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169 

Καλαμπόκι βρασμένο σε 
κονσέρβα βρασμένο με καθαρό 
βάρος έως 400γρ. Τεμάχια      10,00       10,00 1,48 

14,80 
13% 16,72 

170 
Ντολμαδάκια συσκευασία 2 
κιλών Κιλά     10,00 100,00   6,00 116,00 2,04 

236,64 
13% 267,40 

171 
Ντοματάκι  κονκασε με καθαρό 
βάρος έως 400 γρ Τεμάχια    696,00 220,00   100,00   1.016,00 0,35 

355,60 
13% 401,83 

172 

Ντοματάκι κονκασε 
ψιλοκομένο συσκευασία 3 
κιλών Κιλά  6.500,00     470,00 300,00 210,00 7.480,00 0,53 

3.964,40 
13% 4.479,77 

173 Ντοματοπολτός 5 κιλών Κιλά  900,00     50,00 200,00 200,00 1.350,00 0,97 1.309,50 13% 1.479,74 

174 
Φυτική μαργαρίνη 10 kg χωρίς 
υδρογονωμένα λιπαρά -τρανς Κιλά 3.200,00       40,00 200,00 3.440,00 1,38 

4.747,20 
13% 5.364,34 

175 

Φυτική μαργαρίνη 250 γρ 
χωρίς υδρογονωμένα λιπαρά -
τρανς Τεμάχια    410,00 680,00 520,00 500,00 150,00 2.260,00 0,53 

1.197,80 
13% 1.353,51 

176 

Μανιτάρια  κονσέρβα κομμένα 
σε συσκ. έως  500γρ. 
στραγγισμένο έως 300γρ Τεμάχια      10,00 50,00 100,00   160,00 0,87 

139,20 
13% 157,30 

177 

Μανιτάρια κονσερβα κομμενα 
καθαρισμένα σε συσκευασία 3-
5 κιλών Κιλά 1.000,00           1.000,00 1,20 

1.200,00 
13% 1.356,00 

178 
Μπέικιν πάουντερ ατομ. φακ 
20 γρ Τεμάχια  150,00   10,00 100,00 150,00 50,00 460,00 0,14 

64,40 
13% 72,77 

179 

Μπισκότα  γεμιστά σοκολάτας  
τύπου  roller-rondo& τύπου 
πτιμπερ  έως 200γρ Τεμάχια  1.800,00 2.500,00 1.250,00   700,00 2.000,00 8.250,00 0,63 

5.197,50 
13% 5.873,18 

180 
Πευκόμελο 1 κιλό, καθαρο 
βάρος 900 γρ. Τεμάχια  400,00 500,00 220,00 50,00 120,00 120,00 1.410,00 5,97 

8.417,70 
13% 9.512,00 

181 

Μαρμελάδα με γεύση 
κομμάτια φρούτων, όχι πολτός 
σε γυάλινη συσκευασία 450 γρ. 
με γεύση ροδάκινο - βερίκοκο - 
κεράσι - φράουλα - 
δαμάσκηνο. Τεμάχια   408,00 280,00   200,00 100,00 988,00 0,86 

849,68 

13% 960,14 

182 
Μαρμελάδα 5-7 κιλών με 40% 
τουλάχιστον φρούτο κεράσι Κιλά  250,00     70,00   50,00 370,00 1,14 

421,80 
13% 476,63 
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183 
Μαρμελάδα 5-7 κιλών με 40% 
τουλάχιστον φρούτο βερίκοκο Κιλά  250,00     60,00   50,00 360,00 1,14 

410,40 
13% 463,75 

184 
Μαρμελάδα 5-7 κιλών με 40% 
τουλάχιστον φρούτα φράουλα Κιλά  250,00     60,00   50,00 360,00 1,14 

410,40 
13% 463,75 

185 
Μαρμελάδα 5-7 κιλών με 40% 
τουλάχιστον φρούτα ροδάκινο Κιλά  250,00     60,00   50,00 360,00 1,14 

410,40 
13% 463,75 

186 Ξύδι έως 400 γρ Τεμάχια  4.000,00   140,00 400,00 300,00 90,00 4.930,00 0,17 838,10 13% 947,05 

187 

Πατάτες καθαρισμένες 
αποφλοιωμένες σε συσκ. 10 
κιλών. (ροδέλα, κύβους, 
κυδωνάτες) Κιλά  20.000,00           20.000,00 0,64 

12.800,00 

13% 14.464,00 

188 

Πατάτες καθαρισμένες για 
τηγάνι – όχι προτηγανισμένες 
συσκ. 2,5 κιλών  Κιλά  1.920,00           1.920,00 0,64 

1.228,80 
13% 1.388,54 

189 Πιπεριές φλωρίνης  5 κιλά Κιλά  3.000,00     220,00 80,00 30,00 3.330,00 0,98 3.263,40 13% 3.687,64 

190 
Πουρές πατάτας  νιφάδες, όχι 
σκόνη συσκ. 25 κιλών Κιλά  600,00     100,00 50,00 100,00 850,00 1,63 

1.385,50 
13% 1.565,62 

191 

Πραλίνα φουντουκιού  έως 
10%γάλα σε συσκευασία  1 
κιλού Κιλά  150,00 24,00 120,00 50,00 200,00 50,00 594,00 2,09 

1.241,46 
13% 1.402,85 

192 

Ρόφημα σοκολάτας σε σκόνη  
(τύπου  Hemo ) έως 500γρ με 
Βιταμίνες  &  μεταλλικά Τεμάχια    525,00 130,00   100,00 50,00 805,00 3,00 

2.415,00 
13% 2.728,95 

193 
Ρωσική σαλάτα σε συσκευασία 
3 κιλών Κιλά  1.280,00   24,00 150,00 100,00 15,00 1.569,00 1,36 

2.133,84 
24% 2.645,96 

194 
Σιμιγδάλι  χοντρό – ψιλό  
500γρ. Κιλά  100,00   10,00 100,00 70,00 320,00 600,00 0,96 

576,00 
13% 650,88 

195 
Ταραμοσαλάτα σε συσκευασία 
3 κιλών Κιλά 2.000,00     50,00 100,00 15,00 2.165,00 1,57 

3.399,05 
24% 4.214,82 

196 
Τζατζίκι  σε συσκευασία  3  
κιλών Κιλά  1.280,00 6,00 24,00 200,00 150,00 60,00 1.720,00 1,68 

2.889,60 
24% 3.583,10 

197 
Ουγγαρέζα σαλάτα σε 
συσκευασία των 3 κιλών Κιλά 200,00           200,00 3,35 

670,00 
24% 830,80 

198 
Τόνος  σε λάδι  με καθαρό έως  
200γρ σε κονσέρβα Τεμάχια      10,00 20,00     30,00 2,48 

74,40 
13% 84,07 

199 Φρουί ζελέ  85 γρ. Τεμάχια  3.500,00 850,00   260,00 120,00 50,00 4.780,00 0,31 1.481,80 24% 1.837,43 

200 Φρυγανιές σίτου των 510γρ Τεμάχια      20,00 200,00 50,00 10,00 280,00 1,09 305,20 13% 344,88 
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201 Φρυγανιές σικάλεως  160 γρ. Τεμάχια  1.300,00       100,00   1.400,00 0,65 910,00 13% 1.028,30 

202 Ψωμί τοστ  680γραμ. 
Συσκευα
σίες 300,00 48,00 70,00   300,00 100,00 818,00 1,03 

842,54 
13% 952,07 

203 Ταχίνι με κακάο Κιλά 300,00       30,00   330,00 3,63 1.197,90 13% 1.353,63 

204 

Χαλβάς εμπορίου 2,5 κιλών 
χωρίς ξηρούς καρπούς 
(βανίλια, κακάο) Κιλά  1.000,00   250,00 250,00 100,00 10,00 1.610,00 3,27 

5.264,70 
13% 5.949,11 

205 Σοκολάτες γάλακτος  70 γρ. Τεμάχια      600,00 240,00 600,00 100,00 1.540,00 0,74 1.139,60 13% 1.287,75 

206 
Σοκοφρέτα   38 γρ με 
επικάλυψη σοκολάτας Τεμάχια 1.500,00   600,00   1.500,00 200,00 3.800,00 0,27 

1.026,00 
13% 1.159,38 

207 Μουστάρδα 4 kg κλασική υγρή Κιλά 280,00           280,00 0,59 165,20 24% 204,85 

208 
Μουστάρδα  μπουκάλι 500 γρ 
κλασική Τεμάχια    24,00   100,00 80,00 20,00 224,00 0,87 

194,88 
24% 241,65 

209 
Κέτσαπ μπουκάλι 500 γρ 
κλασική Τεμάχια 100,00 24,00 40,00 100,00 120,00 20,00 404,00 0,91 

367,64 
24% 455,87 

210 Μαγιονέζα 1 κιλου Τεμάχια 60,00   40,00       100,00 1,90 190,00 24% 235,60 

211 Κουβερτούρα  125 γρ Τεμάχια     20,00 10,00 70,00 10,00 110,00 0,95 104,50 13% 118,09 

212 Καρυδόψιχα Κιλά       3,00     3,00 6,70 20,10 13% 22,71 

213 Ζάχαρη άχνη 400 γρ Κιλά  30,00     10,00 20,00 20,00 80,00 1,22 97,60 13% 110,29 

214 Μαγιά ξερή 30 γρ Τεμάχια      10,00 50,00 120,00 30,00 210,00 0,94 197,40 13% 223,06 

215 Γάλα ζαχαρούχο 400 γρ Τεμάχια        10,00 80,00 20,00 110,00 0,82 90,20 13% 101,93 

216 Φρυγανιά τριμμένη Κιλά     5,00 20,00 10,00 2,00 37,00 1,04 38,48 13% 43,48 

217 Μελιτζανοσαλάτα  εως 3 κιλά Κιλά 800,00 6,00 10,00 80,00 50,00 12,00 958,00 1,36 1.302,88 24% 1.615,57 

218 Παντζάρια κονσέρβα 5 κιλών  Κιλά 1.800,00     100,00 20,00 30,00 1.950,00 0,49 955,50 13% 1.079,72 

219 
Φρέσκος ζωμός σε κύβους  
συσκευασια  12 τεμ. Τεμάχια     20,00 52,00 20,00   92,00 0,12 

11,04 
13% 12,48 

220 Ζωμός λαχανικών 4 κιλων Κιλά 80,00           80,00 7,50 600,00 13% 678,00 

221 Ζωμός βοδινός 4 κιλων Κιλά 80,00           80,00 7,50 600,00 13% 678,00 

222 Ζωμός κότας 4 κιλων Κιλά 80,00           80,00 7,50 600,00 13% 678,00 

223 Σταφίδες ξανθές & μαύρες Κιλά 2,00           2,00 4,10 8,20 13% 9,27 

224 
Κομπόστα ροδάκινο & 
βερύκοκο 1 kg (όχι φέτες) Τεμάχια   1.536,00 400,00   250,00 800,00 2.986,00 0,64 

1.911,04 
13% 2.159,48 

225 Κομπόστα 5 kg. ροδάκινο Κιλά 3.300,00     100,00     3.400,00 0,63 2.142,00 13% 2.420,46 

226 Κομπόστα 5 kg. βερίκοκο Κιλά 3.300,00     100,00     3.400,00 0,63 2.142,00 13% 2.420,46 
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227 
Κομπόστα 5 kg. ανάμεικτα 
λαχανικά Κιλά 3.300,00           3.300,00 0,63 

2.079,00 
13% 2.349,27 

228 Πληγούρι  Κιλά       110,00     110,00 1,90 209,00 13% 236,17 

229 
Σάλτσα demi glas σε σκόνη σε 
συσκευασία 1 κιλού Κιλά 20,00           20,00 7,50 

150,00 
13% 169,50 

230 

Σιρόπι σε φιάλη 1 Κιλού σε 
γεύσεις βύσσινο, 
σοκολάτα,καραμέλα Κιλά 30,00           30,00 1,80 

54,00 
13% 61,02 

  Μπαχαρικά                         

231 Βανίλια                                                                                                             Κιλά 3,00   2,00 1,00 3,00 0,20 9,20 17,11 157,41 24% 195,19 

232 Δυόσμος τριμμένος Κιλά 5,00   1,00 1,00 2,00 2,00 11,00 4,28 47,08 13% 53,20 

233 Κανέλα σε σκόνη χύμα 1 κιλού Κιλά 25,00   1,00 2,00 2,00 1,00 31,00 4,30 133,30 13% 150,63 

234 Κόκκινο πιπέρι γλυκό Κιλά 40,00   2,00 5,00 5,00 6,00 58,00 3,82 221,56 13% 250,36 

235 Κύμινο Κιλά 3,00   1,00 2,00 1,00 2,50 9,50 5,33 50,64 13% 57,22 

236 Μουστάρδα σκόνη Κιλά 35,00     5,00 1,00   41,00 3,71 152,11 13% 171,88 

237 Μοσχοκάρυδο Κιλά 10,00     1,00 1,00 1,00 13,00 19,64 255,32 13% 288,51 

238 
Πιπέρι μαύρο σε σκόνη 
συσκευασία 1 κιλού. Κιλά 60,00 3,00 4,00 5,00 8,00 0,50 80,50 7,67 

617,44 
13% 697,70 

239 
Ρίγανη τριμμένη αρωματική 
συσκευασία 1 κιλού Κιλά 20,00 3,00 4,00 5,00 8,00 4,00 44,00 4,91 

216,04 
13% 244,13 

240 Σόδα φαγητού 1 κιλού Κιλά 25,00   1,00 1,00 2,00 2,00 31,00 0,97 30,07 24% 37,29 

241 Κάρυ σε σκόνη  Κιλά 30,00   1,00 1,00 1,00 0,50 33,50 4,21 141,04 13% 159,37 

242 Μπαχάρι Κιλά 5,00     1,00 2,00 0,50 8,50 6,44 54,74 13% 61,86 

243 Κόκκοι μαύρου πιπεριού  Κιλά     1,00       1,00 8,08 8,08 13% 9,13 

244 
Κόκκοι μπαχάρι σε συσκευασία 
300 – 500 γρ Κιλά     1,00 1,00     2,00 8,08 

16,16 
13% 18,26 

245 Βασιλικός τριμμένος κιλά 10,00     1,00     11,00 6,61 72,71 13% 82,16 

246 Κουκουνάρι Κιλά 2,00           2,00 27,70 55,40 13% 62,60 

247 
Ξύλα κανέλας σε συσκευασία 1 
κιλού Κιλά 2,00           2,00 9,20 

18,40 
13% 20,79 

248 
Κουρκουμά σε σκόνη του 1 
κιλού Κιλά 15,00           15,00 4,00 

60,00 
13% 67,80 

249 Τζίντζερ σε σκόνη του 1 κιλού Κιλά 3,00           3,00 4,80 14,40 13% 16,27 
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250 

Μπαχαρικό μείγμα 
(πιπέρι,γλυκάνισο,σετσουάν,κα
νέλα,γαρύφαλο μαραθόσπορο) 
[five spices] Κιλά 10,00           10,00 4,80 48,00 13% 54,24 

  Αφεψήματα                         

251 
Τσάι μαύρο  σε συσκευασία 
του 1 κιλού                                             Κιλά 14,00 7,00 2,00 5,00 2,00 1,00 31,00 5,03 

155,93 
13% 176,20 

252 
Χαμομήλι σε συσκευασία του 
1-2 κιλού Κιλά 40,00   2,00 2,00 5,00 1,00 50,00 9,90 

495,00 
13% 559,35 

253 
Τσάι του βουνού χύμα σε 
συσκευασία εως 5 κιλά Κιλά 90,00   5,00 6,00 5,00 1,00 107,00 10,27 

1.098,89 
13% 1.241,75 

  Όσπρια                         

254 
Ρεβίθια χοντρά σε συσκ.   
500γρ Κιλά 800,00   50,00 80,00 100,00 70,00 1.100,00 1,38 

1.518,00 
13% 1.715,34 

255 Φακές  ψιλές σε συσκ.  500γρ Κιλά 1.320,00 48,00 70,00 100,00 100,00 70,00 1.708,00 1,18 2.015,44 13% 2.277,45 

256 
Φασόλια σούπας ψιλά  σε συσκ 
500γρ Κιλά 800,00 48,00 70,00 100,00 100,00 80,00 1.198,00 1,80 

2.156,40 
13% 2.436,73 

257 Φασόλια γίγαντες   500 γρ. Κιλά 600,00   10,00 100,00 80,00 20,00 810,00 2,62 2.122,20 13% 2.398,09 

  Ψάρια - Θαλασσινά                         

258 

Θράψαλα κατεψυγμένα και 
καθαρισμένα σε συσκευσία 10 
κιλ. ολόκληρα ή σε ροδέλες Κιλά 520,00   20,00 100,00 150,00   790,00 4,00 

3.160,00 
13% 3.570,80 

259 

Φιλέτο πέρκα καταψυγμένο 
και καθαρισμένο σε συσκ. 10 
κιλ Κιλά 1.320,00     100,00 180,00 150,00 1.750,00 5,00 

8.750,00 
13% 9.887,50 

260 

Φιλέτο βακαλάου  
κατεψυγμένα και καθαρισμένο 
συσκ  του 1 κιλού Κιλά 600,00 340,00   100,00     1.040,00 2,00 

2.080,00 
13% 2.350,40 

261 

Χταπόδια κατεψυγμένα και 
καθαρισμένα   σε συσκευασία 
των 10 κιλών Κιλά 1.000,00   10,00 50,00     1.060,00 4,00 

4.240,00 
13% 4.791,20 

262 
Γαλέος φιλέτο κατεψυγμένο σε 
συσκευασια εως 10 κιλών Κιλά 1.800,00     50,00   60,00 1.910,00 3,80 

7.258,00 
13% 8.201,54 

263 Ψαροκροκέτες Κιλά 1.800,00 170,00 50,00     70,00 2.090,00 5,00 10.450,00 13% 11.808,50 

264 
Γλώσσα κατεψυγμένη σε 
συσκευασια εως 10 κιλών Κιλά 2.400,00     100,00 250,00   2.750,00 3,50 

9.625,00 
13% 10.876,25 

265 Παγκάσιος  καταψυγμένο  Κιλά         250,00 50,00 300,00 3,00 900,00 13% 1.017,00 
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  Κρέας                         

266 

Κρέας νωπό μόσχου άνευ 
οστών κομμένο σε κύβους 40 
εως 50εκ. σε συσκευασία 
βαγκουμ 1 εως 5 κιλά 
αδέρματο, χωρίς μύες, ζελέ, 
λίπη & πάχη από  κομμάτια 
ποντίκι ή  νουά  ή χτένι. Κιλά 3.600,00 200,00 70,00 300,00 400,00 250,00 4.820,00 7,00 

33.740,00 

13% 38.126,20 

267 

Κιμάς νωπος μόσχου 
διπλοπερασμένος από λαπά ή 
στήθος σε συσκευασία του 
βάγκουμ 1 εως 5 κιλά  Κιλά 3.000,00 200,00 70,00 550,00 800,00 420,00 5.040,00 7,00 

35.280,00 

13% 39.866,40 

268 

Μπριζόλα χοιρινή τεμαχισμ. 
300 γραμ. Α/Ο από λαιμό σε 
συσκευασία βαγκουμ 1 εως 5 
κιλά Κιλά 2.385,00 200,00 60,00 200,00 300,00 40,00 3.185,00 4,00 

12.740,00 

13% 14.396,20 

269 

Κατσίκι – ερίφια γάλακτος 10 – 
12 κιλά  συσκευασία κιλού 
νωπό  (χωρίς κεφάλι) Κιλά 300,00 30,00   25,00 35,00 30,00 420,00 5,12 

2.150,40 
13% 2.429,95 

270 

Χοιρινό κρέας άνευ οστού   
κομμένο σε κύβους 40 εως 50 
εκ  από μπουτι ή σπάλα (όχι 
ποντίκι) σε συσκευασία 
βαγκουμ 1 εως 5 κιλά Κιλά 2.000,00   40,00 60,00 200,00 60,00 2.360,00 5,00 

11.800,00 

13% 13.334,00 

271 

Ρολό χοιρινό με 
γεμιση[μπέικον,πιπεριά,κασέρι
] σε συσκ. 2 κιλών κιλά 1.350,00           1.350,00 5,50 

7.425,00 
13% 8.390,25 

272 
Σνίτσελ χοιρινό κατεψυγμένο  
250-300 gr. Κιλά 1.450,00           1.450,00 6,00 

8.700,00 
13% 9.831,00 

273 
Συκωταριές από αμνοερίφια 
(όχι κατεψυγμένα) Κιλά 50,00     5,00     55,00 3,00 

165,00 
13% 186,45 

274 Σουβλάκια χοιρινά 150 γραμ. Τεμάχια    160,00 100,00 400,00 400,00 200,00 1.260,00 0,50 630,00 13% 711,90 

275 
Τυποποιημένα μπιφτέκια 
(κιμάς Μόσχου) 180γρ  Κιλα 1.145,00 30,00 40,00   100,00   1.315,00 5,74 

7.548,10 
13% 8.529,35 

276 
Τυποποιημένα σουτζουκάκια 
(κιμάς Μόσχου) 90γρ Κιλά 1.145,00   40,00 100,00 100,00   1.385,00 5,74 

7.949,90 
13% 8.983,39 

  
Χυμοί-Αναψυκτικά-Κρασιά-
Νερά                   
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277 
Αναψυκτικά τύπου  κόλα 1,5λ 
σε συσκ.  6 τεμ Τεμάχια  20,00     24,00 50,00 36,00 130,00 0,76 

98,80 
13% 111,64 

278 Αναψυκτικά τύπου κόλα 330 ml Τεμάχια  2.500,00   1.500,00 150,00 1.800,00 150,00 6.100,00 0,21 1.281,00 13% 1.447,53 

279 
Κρασί κόκκινο σε συσκευασία 
10-25 λιτρα Λίτρα 25,00     10,00     35,00 1,66 

58,10 
24% 72,04 

280 
Κρασί λευκό σε συσκευασία 10-
25 λιτρα Λίτρα 250,00     10,00     260,00 1,66 

431,60 
24% 535,18 

281 Μπύρες χωρίς αλκοόλ 330 ml Τεμάχια  350,00     80,00 120,00   550,00 0,55 302,50 24% 375,10 

282 
Νερό εμφιαλωμένο 1,5 λίτρων 
σε 6αδες Τεμάχια  3.000,00 500,00 250,00 50,00 30,00 150,00 3.980,00 0,17 

676,60 
13% 764,56 

283 
Νερό εμφιαλωμένο 0,5 λίτρων. 
ΣΥΣΚ 24 ΤΜΧ Τεμάχια        10,00 800,00   810,00 0,10 

81,00 
13% 91,53 

284 

Χυμοί φρούτων διάφορες  
γεύσεις του 1 λίτρου χαρτ. 
συσκ.με 50% φρούτο 
τουλάχιστον  όχι ψυγείο Τεμάχια    12.288,00 2.000,00   200,00 648,00 15.136,00 0,55 

8.324,80 

13% 9.407,02 

285 

Χυμοί φρούτων με γέυση 
πορτοκάλι  των 250 γρ.  χαρτ. 
συσκ.με 50% φρούτο 
τουλάχιστον  όχι ψυγείο  Τεμάχια  15.000,00     700,00 500,00 90,00 16.290,00 0,18 

2.932,20 

13% 3.313,39 

286 

Χυμοί φρούτων με γέυση 
βύσσινο των 250 γρ.  χαρτ. 
συσκ.με 50% φρούτο 
τουλάχιστον  όχι ψυγείο  Τεμάχια  15.000,00     660,00 460,00 90,00 16.210,00 0,18 

2.917,80 

13% 3.297,11 

287 

Χυμοί φρούτων με γέυση μήλο 
των 250 γρ.  χαρτ. συσκ.με 50% 
φρούτο τουλάχιστον  όχι 
ψυγείο  Τεμάχια  15.000,00     660,00 460,00 90,00 16.210,00 0,18 

2.917,80 

13% 3.297,11 

288 

Χυμοί φρούτων  ανάμεικτος 
των 250 γρ.  χαρτ. συσκ.με 50% 
φρούτο τουλάχιστον  όχι 
ψυγείο  Τεμάχια  15.000,00     660,00 460,00 90,00 16.210,00 0,18 

2.917,80 

13% 3.297,11 

289 

Χυμοί φρούτων  μπανάνα των 
250 γρ.  χαρτ. συσκ.με 50% 
φρούτο τουλάχιστον  όχι 
ψυγείο  Τεμάχια  15.000,00     660,00 460,00 90,00 16.210,00 0,18 

2.917,80 

13% 3.297,11 
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290 

Χυμοί φρούτων  ροδάκινο των 
250 γρ.  χαρτ. συσκ.με 50% 
φρούτο τουλάχιστον  όχι 
ψυγείο  Τεμάχια  15.000,00     660,00 460,00 90,00 16.210,00 0,18 

2.917,80 

13% 3.297,11 

  ΣΥΝΟΛΑ                   922.465,22   
1.043.900,

90 
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 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1. ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ (Α/Α 266-276) 

Η προσφορά θα δοθεί σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 

φορά μέση τιμή πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της ΠΕ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3438/2006. 

Το κρέας να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα, πριν 48 ώρες και 

μέχρι 6 ημέρες, να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του 

κτηνιατρικού-υγειονομικού ελέγχου. 

Ειδικά για το βόειο κρέας απαιτείται η προσκόμιση ετικέτας επισήμανσης με στοιχεία 

ιχνηλασιμότητας. 

Τα αμνοερίφια θα διατίθενται όπως νομίμως κυκλοφορούν. 

Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα ποιοτικής κατάταξης A/R/3 και E/R/3 ή ποιότητες ανώτερες 

αυτών. 

Τα ΚΑΤΣΙΚΙΑ να πληρούν την ισχύουσα νομοθεσία. Ελάχιστο βάρος κατσικιών 5 κιλά με μέγιστο 

βάρος τα 8 κιλά.   

Το κρέας μόσχου Α/Ο να επεξεργάζεται σε μονάδα που έχει άδεια λειτουργίας, κωδικό αριθμό από 

τη Δ/νση Κτηνιατρικής, το κρέας να συσκευάζεται σε ειδικές για τρόφιμα πλαστικές σακούλες με 

καλή θερμοκόληση και κενό, κάθε σακούλα να φέρει αυτοκόλλητη ετικέτα που να αναφέρει την 

προέλευση, ημερομηνία σφαγής, ημερομηνία συσκευασίας, ημερομηνία λήξης, την ταυτότητα του 

ζώου και ποιο τεμάχιο κρέατος περιέχει. Το κρέας κατά το χρόνο παράδοσής του στο φορέα δεν 

πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία ανώτερη των 4ο C, οξύτητα (PH) μεγαλύτερη του 5,8 και 

μικρότερη του 5 και μη αλλοίωση του χρώματος, της οσμής και της σύστασης.  

Το κρέας θα πρέπει να είναι κομμένο σε κύβους 40 έως 50 εκατοστά. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει κρέας, ποσότητα και ποιότητα, σύμφωνα με την 

παραγγελία του φορέα. Να δηλώνει τις ποσότητες κρέατος κατά κατηγορία και ποιότητα τόσο στο 

δελτίο αποστολής όσο και στο αντίστοιχο τιμολόγιο. 

Ο κιμάς να είναι διπλοπερασμένος και να κόπτεται από κρέας της αρεσκείας του φορέα στο 

εργοστάσιο του προμηθευτή, που πρέπει να είναι εφοδιασμένο με άδεια της Κτηνιατρικής 

Υπηρεσίας. Θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας προσφάτου σφαγής από 48 ωρών έως 6 ημερών, 

να προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί 

κρεωσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του Κτηνιατρικού Υγειονομικού 

Ελέγχου. 

Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι μύες της κεφαλής, 

το ποντίκι, πληγές αφαιμάξεως, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, λάπα και υπολείμματα κρέατος 

αποξεσμένα από οστά. 

2. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 
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Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές. 

Τα αλλαντικά τόσο αυτά όσο και οι πρώτες ύλες να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε περί τροφίμων 

ισχύουσες διατάξεις και τον κώδικα τροφίμων και ποτών. 

Οι προμηθεύουσες μονάδες θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης από τον ΕΦΕΤ ή τη 

Δ/νση Κτηνιατρικής. 

3. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (Α/Α 106-144) 

Η προσφορά θα δοθεί σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 

φορά μέση τιμή πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της ΠΕ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3438/2006. 

Τα οπωρολαχανικά θα είναι ποιότητας κατηγορίας Ι της εποχής και θα πληρούν τις προδιαγραφές 

της Ε.Ε. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ποιότητας κατηγορίας Ι, θα ενημερώνει (ο προμηθευτής με 

έγγραφο της ΚΛΘ και σε τηλεφωνική ή γραπτή (fax) συναίνεση με το Κέντρο για παραπλήσιο ή άλλο 

είδος προς αντικατάστασή του.  

Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων ελαττωματικών. Τα φρούτα που προσφέρονται σε συσκευασία 

με περισσότερες από μία σειρά θα πρέπει όλες οι σειρές να είναι Α΄ ποιότητας.  Οι συσκευασίες να 

είναι χάρτινες, καθαρές και απαλλαγμένες από ξένες ύλες με ευθύνη του προμηθευτή. 

Εφιστάται η προσοχή του προμηθευτή όπως στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιμολόγιο 

αναγράφονται λεπτομερώς χαρακτηρισμοί του προσκομιζόμενου είδους, κατηγορία προέλευσης, 

ως και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα π.χ. πορτοκάλια μέρλιν, μήλα στάρκιν, αχλάδια κρυστάλια 

κλπ. 

Το οπωρολαχανικά να είναι απηλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά 

κατάλοιπα και να μην είναι μεταλλαγμένα. 

4. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ (Α/Α 76-82) 

Η προσφορά θα δοθεί σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 

φορά μέση τιμή του είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο τιμοληψίας του τμήματος εμπορίου της ΠΕ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3438/2006. 

Τα κοτόπουλα θα πρέπει να έχουν επαρκή θρέψη, να έχουν σφαγεί κανονικά και όχι λόγω 

αρρώστιας σε εγκεκριμένα και νόμιμα λειτουργούντα πτηνοσφαγεία, ανεπτυγμένο μυϊκό σύστημα 

με δέρμα λείο και μαλακό ξιφοειδή απόφυση του στέρνου μαλακή και άκαμπτη και να έχουν 

διατραφεί με καλή τροφή.  Δεν θα πρέπει να αναδύουν κακοσμία, απαλλαγμένα αλλοιώσεων, 

κακώσεων, εκδορών και γενικότερα να φέρουν τη σφραγίδα του πτηνοσφαγείου, την ημερομηνία 

σφαγής και ανάλωσης και να συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας του Κτηνιάτρου του 

πτηνοσφαγείου.  Τα κοτόπουλα να είναι σφαγμένα, αποπτερωμένα, χωρίς κεφάλι και πόδια που 

κόβονται στους ταρσούς ή ένα εκατοστό κάτω από αυτούς και χωρίς το συκώτι, στομάχι, καρδιά 

έντερα.  Το βάρος τους πρέπει να είναι από 1.200 έως 1.400 γραμμ.  Γενικά πρέπει να πληρούν τις 

εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 
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Τα ολόκληρα κοτόπουλα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία, με ατομικό 

σκαφάκι. Να φέρουν όλες τις προβλεπόμενες ενδείξεις από τις κείμενες διατάξεις. Οι 

προμηθεύουσες μονάδες θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης. 

Τα είδη κοτόπουλο μπούτι Α/Ο και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Α/Ο θα πρέπει να είναι κομμένα σε 

κύβους 40 έως 50 εκατοστά. 

Τα κοτόπουλα θα πρέπει να συσκευάζονται σε ειδικές για τρόφιμα πλαστικές σακούλες με καλή 

θερμοκόληση και κενό, κάθε σακούλα να φέρει αυτοκόλλητη ετικέτα που να αναφέρει την 

προέλευση, ημερομηνία σφαγής, ημερομηνία συσκευασίας, ημερομηνία λήξης.  

5.ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ– ΨΑΡΙΚΑ (Α/Α 258-265) 

Η προσφορά θα δοθεί σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 

φορά μέση τιμή του είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο τιμοληψίας του τμήματος εμπορίου της ΠΕ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3438/2006. 

Να αναφέρεται επί του τιμολογίου και του δελτίου αποστολής η ζώνη αλίευσης και ο κωδικός της, η 

ονομασία και η προέλευση. Το μέσο βάρος καθαρισμένου ψαριού (μερίδας) να είναι 250 γραμμ. 

Τα κατεψυγμένα ψάρια να είναι συσκευασμένα  σε συσκευασίες των 10 κιλών. Τα μαλάκια να είναι 

βάρους 250 γραμμ. το κάθε τεμάχιο και τα χταπόδια 1,5 με 2 κιλά το τεμάχιο και να είναι όλα 

κατεψυγμένα και καθαρισμένα.  

Τα καταψυγμένα είδη ψαριών φιλέτα θα πρέπει αυστηρά να είναι χωρίς κόκκαλο.  

Οι ψαροκροκέτες πρέπει να αποτελούνται από φιλέτο μπακαλιάρο (και όχι μείγματα ψαριών). 

6. ΑΥΓΑ 

Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές.   

Τα αυγά θα είναι τουλάχιστον 53 γρ. και θα πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της 

ελληνικής νομοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ε. 

Μεταξύ των δικαιολογητικών απαιτείται να προσκομιστεί και βεβαίωση για εγκεκριμένο ωοσκοπικό 

κέντρο, καθώς και κωδικό αριθμό του πτηνοτρόφου που δίνεται από τη Δ/νση Κτηνιατρικής της ΝΑΘ 

γραμμένο με λέϊζερ. 

7. ΓΑΛΑ 

Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές. 

Τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις 

του ΠΔ 56/95 και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια.  Ιδιαίτερη έμφαση 

πρέπει να δοθεί στις προδιαγραφές για την αποθήκευση και τη μεταφορά και η βιομηχανία να έχει 

κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης από τον ΕΦΕΤ ή τη Δ/νση Κτηνιατρικής 

Το παστεριωμένο γάλα θα πρέπει να : 
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Α) να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για 

μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7ο C για 15’’ ή ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία 

παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την 

επίτευξη ισοδυνάμου αποτελέσματος, 

Β) να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική αντίδραση στη 

διαδικασία υπεροξείδασης. Ωστόσο, επιτρέπεται η παραγωγή παστεριωμένου γάλακτος με 

αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία υπεροξείδασης, υπό την προϋπόθεση ότι η ετικέτα του 

γάλακτος φέρει ένδειξη όπως «υψηλή παστερίωση», 

Γ) αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατό σε θερμοκρασία που δεν 

υπερβαίνει τους 6ο C, στην οποία και συντηρείται, αποθηκεύεται και διανέμεται, η δε διάρκεια της 

συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και δεν μπορεί να  υπερβαίνει τις 5 

ημέρες συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας παστερίωσης, 

Δ) το παστεριωμένο γάλα θα προμηθεύεται σε χάρτινη συσκευασία με εσωτερική στοιβάδα 

πλαστικού του 1 λίτρου ή 10 λίτρων. 

Στη συσκευασία πρέπει απαραιτήτως να γράφεται έντυπος η ημερομηνία της παστερίωσης και 

λήξης. 

Τα κιτία πρέπει να παραδίδονται σε κιβώτια με εσωτερικά χωρίσματα και να έχουν χειρολαβές, 

ώστε να προστατεύεται στις μετακινήσεις. Τα κιβώτια θα πρέπει να επιστρέφονται στον 

προμηθευτή. 

Η μεταφορά να γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία αυτοδυνάμου ψύξεως και να φέρουν τη σχετική 

άδεια  της κατά τόπου κτηνιατρικής υπηρεσίας. 

8. ΓΙΑΟΥΡΤΙ 

Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές. 

Το γιαούρτι να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις και θα έχει περιεκτικότητα 

σε λίπος τουλάχιστον 2%. 

9. ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές. 

Τα ζυμαρικά να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 

10. ΕΛΑΙΑ – ΛΙΠΗ (Α/Α 70-75) 

Η προσφορά θα δοθεί σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 

φορά μέση τιμή του είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο τιμοληψίας του τμήματος εμπορίου της ΠΕ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3438/2006. 

Το ελαιόλαδο να έχει οξύτητα 0,1 έως 0,8 βαθμούς, να είναι συσκευασμένο σε δοχεία 5 ή 1 λίτρου 

και να πληροί τις εκάστοτε ισχύουσες περί τροφίμων διατάξεις. 
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11. ΑΡΤΟΣ 

Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές. 

Τα προμηθευόμενα προϊόντα να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες περί τροφίμων διατάξεις. Να είναι 

συσκευασμένα σε ειδική αεριζόμενη χάρτινη συσκευασία και αυτά μέσα σε ειδικά χαρτοκιβώτια. 

12. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές. 

Τα είδη γαλακτοκομίας θα πρέπει να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι 

απαλλαγμένα από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. 

Προκειμένου για φέτα, τα τρίμματα αποκλείονται. Τα τυροκομεία να πληρούν τις προϋποθέσεις του 

ΠΔ 56/95. 

Το νωπό βούτυρο θα παρασκευάζεται από πλήρες και κανονικό γάλα αγελάδας, θα φέρει 

προστατευτικό περιτύλιγμα έναντι δυσμενών εξωτερικών επιδράσεων και τα βουτυροκομεία να 

πληρούν τις προϋποθέσεις του ΠΔ 56/95 και να είναι συσκευασμένο σε συσκευασία των 10 κιλών. 

Τα σκληρά και ημίσκληρα τυριά να είναι Α’ ποιότητας ή επώνυμα για τα έχοντα διεθνείς ή εθνικές 

προδιαγραφές και στην προσφορά να δηλώνονται η προέλευσή τους, η οποία θα προέρχεται από 

μονάδα με κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης του κράτους προέλευσης.   

Γενικά τα είδη γαλακτοκομίας να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και ειδικές 

διατάξεις. 

13. ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 

Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές. 

Η προμηθευόμενη μαρμελάδα θα είναι παρασκευασμένη με περιεκτικότητα σε φρούτα 40% και 

άνω, με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος είδους . 

Γενικά το είδος να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις.  

14. ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ 

Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές. 

Γενικά το είδος να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις. 

Η πρώτη ύλη να είναι καλής ποιότητας και εξαιρετικής νωπότητας με ποσοστό ζάχαρης 14-16%.  Το 

προϊόν πρέπει να μην περιέχει παθογόνα μικρόβια ή μύκητες ή μικρόβια που είναι δυνατόν να 

προκαλέσουν ζύμωση του περιεχομένου. 

15. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Γενικά το είδος να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις. 

Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές. 
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Τα λαχανικά να είναι Α’ ποιότητας και δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά, και ειδικά τα 

φασολάκια να είναι ολόκληρα (όχι σπασμένα). 

16. ΓΛΥΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 

Η τιμή θα δοθεί σε απόλυτες τιμές. 

Τα είδη που περιέχουν σοκολάτα θα παρασκευάζονται από γνήσια κουβερτούρα και όχι από 

απομίμηση, από άριστη ποιότητα υλικών, με άριστες συνθήκες καθαριότητας και σε κατάλληλα 

εργαστήρια, έχοντα άδεια λειτουργίας.  

Όλα τα είδη γλυκών θα είναι φρέσκα και θα παραλαμβάνονται σε ατομικές συσκευασίες. 

Γενικά το είδος να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις. 

17. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές. 

Τα μπισκότα  να μην είναι εύθρυπτα και να μην λασπώνει κατά την κατάποση. 

Τα όσπρια να αναφέρουν όλες τις ενδείξεις (εσοδεία, ημερομηνία συσκευασίας και λήξης) και να 

μην είναι προϊόντα μεταλλαγμένων φυτών. 

Το αλάτι να είναι μαγειρικό ιωδιούχο, θαλασσινό, κρυσταλλιζέ ψιλό. 

18. ΠΙΤΣΕΣ – ΠΙΤΕΣ  

Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές. 

Η πίτσα θα έχει διάμετρο 17 cm τουλάχιστον & θα περιέχει κασέρι-ζαμπόν-πιπεριά -μανιτάρια. 

Ατομικές τυρόπιτες & σπανακόπιτες βάρους τουλάχιστον 120 γραμμάρια. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν: 
 

1. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται: 

 αν ο προμηθευτής είναι και παραγωγός, και αν όχι θα δηλώνεται από ποιον παραγωγό (π.χ. 

εργοστάσιο) θα προμηθεύεται κάθε είδος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος του εργοστασίου έχει 

αποδεχτεί την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης των προϊόντων στον 

προμηθευτή. Σημειώνεται ότι για κάθε είδος μπορεί να δηλωθεί μόνο ένας παραγωγός (Για την 

μαναβική δεν χρειάζεται).  

 ότι στο φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα κατατεθεί Επικυρωμένο αντίγραφο 

πιστοποίησης συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 ή ISO 22000 (του υποψήφιου 

αναδόχου που δεν είναι παραγωγός) ή άλλο ισοδύναμο, σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014 και 

Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποίησης συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων κατά ISO 
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22000 (του παραγωγού) ή άλλο ισοδύναμο, σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014, όπου θα 

αναγράφεται και το σχετικό αντικείμενο. 

Σημ:. Αν ο υποψήφιος προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, οφείλει να καταθέσει στο φάκελο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης πιστοποιητικό ISO ή άλλο ισοδύναμο  τόσο για την εταιρεία του, 

όσο και για τον παραγωγό που θα συνεργαστεί για κάθε είδος που συμμετέχει. Για τη μαναβική 

απαιτείται μόνο πιστοποιητικό ISO ή άλλο ισοδύναμο, ενδεικτικά παραλαβής, αποθήκευσης & 

εμπορίου οπωρολαχανικών. 

2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για το είδος «53 -Tυρί φέτα ποπ - βακούμ σε συσκ. Των  500 

gr ή 1 kg» θα πρέπει να προσκομίσουν Πιστοποιητικό AGROCERT του παραγωγού  ότι το είδος 

φέρει την ένδειξη «ΦΕΤΑ Π.Ο.Π» 

Οι Προμηθευτές όταν τους ζητηθεί είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν δείγματα των 
προϊόντων που προσφέρουν.  
 
Η παραγγελία των ειδών και των ποσοτήτων αυτών θα γίνεται τμηματικά από το γραφείο 
διαχείρισης των Παραρτημάτων προς τον προμηθευτή γραπτώς μέσω e-mail, 
 Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προμηθευτή που θα δέχεται τις παραγγελίες θα 
δηλωθεί στην τεχνική του προσφορά. 
Οι παραγγελίες θα εκτελούνται από τους προμηθευτές κατόπιν συνεννοήσεως με το γραφείο 
διαχείρισης των Παραρτημάτων.  
Τα είδη αρτοποιίας θα παραδίδονται καθημερινά στα Παραρτήματα ή κατόπιν συνεννόησης. 
Τα γάλατα  θα παραδίδονται καθημερινά στα Παραρτήματα ή κατόπιν συνεννόησης. 
Τα είδη μαναβικής θα παραδίδονται 2 φορές την εβδομάδα στο Παράρτημα του  Αγίου 
Παντελεήμονα και 1 φορά την εβδομάδα στα υπόλοιπα Παραρτήματα. 
Τα είδη Κρεατικών και Πουλερικών θα παραδίδονται 2 φορές την εβδομάδα στο Παράρτημα του  
Αγίου Παντελεήμονα και 1 φορά κάθε 2 εβδομάδες στα υπόλοιπα Παραρτήματα ή κατόπιν 
συνεννόησης.   
Τα φρέσκα γλυκά θα παραδίδονται 1 φορά την εβδομάδα στο Παράρτημα Π.Χ.Π Ο Άγιος 
Παντελεήμονας και στο ΚΕ.ΠΕ.Π. Ο Άγιος Δημήτριος και κατόπιν συνεννόησης στα υπόλοιπα 
Παραρτήματα. 
Για τα υπόλοιπα είδη (αυγά, αλλαντικά, γιαούρτια, γαλακτοκομικά, ζυμαρικά λάδια, κατεψυγμένα 
λαχανικά, πίτες, ρύζια, είδη παντοπωλείου, μπαχαρικά, αφεψήματα, όσπρια, θαλασσινά, χυμοί – 
αναψυκτικά κλπ) οι παραδόσεις στα Παραρτήματα Σερρών, Σιδηροκάστρου και Κιλκίς θα γίνονται 1 
φορά κάθε 2 εβδομάδες και στα Παραρτήματα της Θεσσαλονίκης  κατόπιν συνεννόησης.  
 
Η μεταφορά και παράδοση των ειδών στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. θα γίνεται με κατάλληλα 
μεταφορικά μέσα ανάλογα με τα προϊόντα του προμηθευτή μέχρι τις αποθήκες των Μονάδων των 
Παραρτημάτων με ευθύνη, μέριμνα, φροντίδα και έξοδά του. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να 
είναι καθαρά και απολυμασμένα. 
  
Η παράδοση των ειδών διατροφής θα πραγματοποιείται εργάσιμες ημέρες  Δευτέρα – Παρασκευή 
και ώρες που θα καθορίζονται από το Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., στις αποθήκες των Παραρτημάτων ως 
ακολούθως με υπόδειξη του Γραφείου Διαχείρισης : 

 Αποθήκη Π.Χ.Π.  Ο Αγιος Παντεημονας:    7ο  χλμ.  Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά. 

 Αποθήκη ΚΕ.ΠΕ.Π.  Ο Αγιος Δημητριος :   Τζών Κέννεντυ 62  - Πυλαία  

 Αποθήκη ΙΑΑ  :           Κωνσταντινουπόλεως 22 - Πεύκα 
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 Αποθήκη  ΣΕΡΡΩΝ :   Μαρούλη  Δημητρίου 43 - Σέρρες 

 Αποθήκη ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ: Άγιος Νεκτάριος - Σιδηρόκαστρο. 

 Αποθήκη ΚΙΛΚΙΣ:      Περιφερειακή οδός Αγ. Γεωργίου – Κιλκίς. 

 

Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών στην έδρα παράδοσης βαρύνουν τον Προμηθευτή. 
Οι ανάδοχοι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις εγκυκλίους του Υπουργείου για τα θέματα 
περιορισμού του COVID-19. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3Ο.  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

 

Ο  Προμηθευτής  είναι υποχρεωμένος για την κάλυψη οποιασδήποτε δαπάνης που είναι 

απαραίτητη για την υλοποίηση της προμήθειας χωρίς καμία τωρινή ή μελλοντική οικονομική  

απαίτηση από τον Φορέα. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Γ’» 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ειδών με ποσοστό έκπτωσης % επί της μέσης τιμής πώλησης  

 
ΠΡΟΣ  

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡ. Δ/ΞΗΣ 8η/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Της επιχείρησης ……………………………………………, με έδρα ………………................,οδός 
…………………....................., αριθμός ………..…, τηλέφωνο …………………., fax …………………....  
 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  Τιμή Προσφοράς  
(στο σύστημα)  

(*) ή ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ %  
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

     

     

     

     

     

     

 

………………………(Τόπος και ημερομηνία)……………………  
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 
 

* Σημειώνεται ότι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ επί της εκάστοτε ισχύουσας 
μέσης τιμής πώλησης του Δελτίου Τιμών του αρμόδιου τμήματος της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης, για τα είδη τροφίμων των οποίων οι τιμές τελούν σε καθεστώς διατίμησης και 
στην τιμή ημέρας παράδοσης για τα είδη τροφίμων που είναι εκτός διατίμησης. Με την κατάθεση 
του εκάστοτε τιμολογίου, αυτό συνοδεύεται απαραίτητα και από το αντίστοιχο Δελτίο Τιμών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Δ’» 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)  

 

Σε συνημμένο αρχείο της διακήρυξης περιλαμβάνονται: 

1) Υπόδειγμα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης της διακήρυξης σε μορφή αρχείου .pdf, 

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

2) Το  Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης ,σε μορφή αρχείου .xml, του οποίο θα μπορούν να 

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

της ΕΕ τη σχετική απάντησή τους.  

3) Οδηγίες συμπλήρωσης του ΕΕΕΣ στο https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε’» 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

  ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία 

Τράπεζας:______________________________________________________ 

Κατάστημα:______________________________________________ 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________ 

 

Προς  ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 

Παπαρρηγοπούλου 7 Θες/νίκη ΤΚ 546 30 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ. 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …….. οδός ……. 

αριθμός … ΤΚ………..,] 

[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,] 

 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό 

της….…………. για προμήθεια ειδών διατροφής αξίας..................................., σύμφωνα με τη με 

αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον 

ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν 

λόγω Εταιρίας] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας] 

 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει 

να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 
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Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την 

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

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

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία 

Τράπεζας:______________________________________________________ 

Κατάστημα:______________________________________________ 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________ 

 

Προς  ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 

Παπαρρηγοπούλου 7 Θες/νίκη ΤΚ 546 30 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός 

…………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή 

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], 

 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με 

αριθμ……… σύμβασης που θα υπογραφεί μαζί σας για την προμήθεια…………………..(αρ. 

δ/ξης……/…../….) για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας και το οποίο ποσό 

καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ αξίας ΕΥΡΩ αυτής.  

 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

 

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

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ΄» 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ΄ αρ………… 

 

 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

ΚΑΙ 

 

 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ……………………………………………………….. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ………………………………………….. 

 

 

 

Συμβατικού τιμήματος …………………………€  + ΦΠΑ 
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Αφενός 

Το …………………. που εδρεύει στην …………………, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου ................., 

υπάγεται στη ΔΟΥ............ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον 

…………………..………, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα 

Αρχή» 

 

και αφετέρου 

Η εταιρεία με την επωνυμία …………………….. που εδρεύει στην …………………….. , έχει αριθμό 

φορολογικού μητρώου ................., υπάγεται στη ΔΟΥ............ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο 

…………………….., …………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το ............. και η οποία στο εξής θα 

αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής», 

 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

 

1) Την υπ. αριθ. ……..…………. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την προμήθεια  ……………….». 

2) Την από …………….. και με αριθ. Πρωτ. .........../……/…………… προσφορά του προμηθευτή , που 

υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης. 

3) Την υπ. αριθ. ................... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Προμηθευτή  

 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται 

τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, 

fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με 

αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. 

 

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας  στον Προμηθευτή σχετικά με την 

υλοποίηση της Προμήθειας. 

 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 

πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των 

τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 

 

Προμήθεια:  Είδη Διατροφής. 

 

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

 

Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα. 
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Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Προϊόντων: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που 

ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση 

των όρων της προμήθειας και την παραλαβή του ειδών (τμηματική – οριστική). 

 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά είδη που ο Προμηθευτής θα παραδώσει ή οφείλει να 

παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

 

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να 

υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως 

αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η 

προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού 

διαστήματος. 

 

Προσφορά: Η υπ’ αρ. πρωτ. ……………………..προσφορά του Προμηθευτή  προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την 

εκτέλεση της προμήθειας , όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

 

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς 

και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : 

α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Προμηθευτή . 

 

Συμβατικό τίμημα: το  συμβατικό αντάλλαγμα για την προμήθεια των ειδών. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της 

αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την  προμήθεια «Ειδών Διατροφής». Η 

προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Προμηθευτή , σε συνδυασμό με 

τους όρους της …………………….. διακήρυξης και την υπ’ αριθμ. ................... απόφαση κατακύρωσης 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει    ………………... 

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας διατηρεί το δικαίωμα για την προμήθεια  

 - μεγαλύτερης ή  

- μικρότερης  ποσότητας  

κατά ποσοστό  15% και 50% της συνολικής προκηρυχθείσας ποσότητας αντίστοιχα, συμφώνα με το 

άρθρο 105 του ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 3   ΕΙΔΗ - ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  - ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

 

Η προμήθεια  θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.  

Πίνακας με Προϊόντα και τιμές κατακύρωσης ή  ποσοστά έκπτωσης…………………………… 
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ΕΙΔΗ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

Το ποσοστό έκπτωσης καθορίζεται από τον παραπάνω πίνακα ανά είδος τροφίμων, και 

υπολογίζεται στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη μέση τιμή πώληση του 

είδους από το Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Οι τιμές θα δίδονται κατά την ημέρα 

παράδοσης αυτού και όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης 

τιμών. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Έχει διάρκεια για 12 (δώδεκα) μήνες και ορίζεται από …………………….. έως …………………… με 

δυνατότητα χρήσης του δικαιώματος προαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 14ο της Διακήρυξης 

8η/2021. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ -  ΤΟΠΟΣ  & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ   

 

Η παραγγελία των ειδών και των ποσοτήτων αυτών θα γίνεται τμηματικά από το γραφείο 

διαχείρισης των Παραρτημάτων προς τον προμηθευτή γραπτώς μέσω e-mail στην διεύθυνση του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο προμηθευτής ότι θα δέχεται τις παραγγελίες  στην 

τεχνική του προσφορά ……………………….... 

Οι παραγγελίες θα εκτελούνται από τους προμηθευτές κατόπιν συνεννοήσεως με το γραφείο 

διαχείρισης των Παραρτημάτων.  

Τα είδη αρτοποιίας θα παραδίδονται καθημερινά στα Παραρτήματα ή κατόπιν συνεννόησης. 

Τα γάλατα  θα παραδίδονται καθημερινά στα Παραρτήματα ή κατόπιν συνεννόησης. 

Τα είδη μαναβικής θα παραδίδονται 2 φορές την εβδομάδα στο Παράρτημα του  Αγίου 

Παντελεήμονα και 1 φορά την εβδομάδα στα υπόλοιπα Παραρτήματα. 

Τα είδη Κρεατικών και Πουλερικών θα παραδίδονται 2 φορές την εβδομάδα στο Παράρτημα του  

Αγίου Παντελεήμονα και 1 φορά κάθε 2 εβδομάδες στα υπόλοιπα Παραρτήματα ή κατόπιν 

συνεννόησης.   

Τα φρέσκα γλυκά θα παραδίδονται 1 φορά την εβδομάδα στο Παράρτημα Π.Χ.Π Ο Άγιος 

Παντελεήμονας και στο ΚΕ.ΠΕ.Π. Ο Άγιος Δημήτριος και κατόπιν συνεννόησης στα υπόλοιπα 

Παραρτήματα. 

Για τα υπόλοιπα είδη (αυγά, αλλαντικά, γιαούρτια, γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, λάδια, κατεψυγμένα 

λαχανικά, πίτες, ρύζια, είδη παντοπωλείου, μπαχαρικά, αφεψήματα, όσπρια, θαλασσινά, χυμοί – 

αναψυκτικά κλπ) οι παραδόσεις στα Παραρτήματα Σερρών, Σιδηροκάστρου και Κιλκίς θα γίνονται 1 

φορά κάθε 2 εβδομάδες και στα Παραρτήματα της Θεσσαλονίκης  κατόπιν συνεννόησης.  

 

Η μεταφορά και παράδοση των ειδών στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. θα γίνεται με κατάλληλα 

μεταφορικά μέσα ανάλογα με τα προϊόντα του προμηθευτή μέχρι τις αποθήκες των Μονάδων των 

Παραρτημάτων με ευθύνη, μέριμνα, φροντίδα και έξοδά του. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να 

είναι καθαρά και απολυμασμένα. 

 

Η παράδοση των ειδών διατροφής θα πραγματοποιείται εργάσιμες ημέρες  Δευτέρα – Παρασκευή 

και ώρες που θα καθορίζονται από το Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., στις αποθήκες των Παραρτημάτων ως 

ακολούθως με υπόδειξη του Γραφείου Διαχείρισης : 
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 Αποθήκη Π.Χ.Π.  Ο Αγιος Παντεημονας:    7ο  χλμ.  Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά. 

 Αποθήκη ΚΕ.ΠΕ.Π.  Ο Αγιος Δημητριος :   Τζών Κέννεντυ 62  - Πυλαία  

 Αποθήκη ΙΑΑ  :           Κωνσταντινουπόλεως 22 - Πεύκα 

 Αποθήκη  ΣΕΡΡΩΝ :   Μαρούλη  Δημητρίου 43 - Σέρρες 

 Αποθήκη ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ: Άγιος Νεκτάριος - Σιδηρόκαστρο. 

 Αποθήκη ΚΙΛΚΙΣ:      Περιφερειακή οδός Αγ. Γεωργίου – Κιλκίς. 

 

Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών στην έδρα παράδοσης βαρύνουν τον Προμηθευτή. 

Οι ανάδοχοι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις εγκυκλίους του Υπουργείου για τα θέματα 

περιορισμού του COVID-19. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. 

 

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 πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 

των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 

συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 207 του ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 7.  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η αμοιβή του Προμηθευτή θα ενεργείται μετά την υποβολή των τιμολογίων και την έκδοση από το 

Κέντρο  & έγκριση των Χ.Ε. από την Οικονομική Υπηρεσία του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. κανονικά μέσα εξήντα 

(60) ημέρες από την έκδοσή του, καμία όμως αξίωση δεν μπορεί να υπάρχει από τον Προμηθευτή 

για την καθυστέρηση που δεν οφείλεται στο ΚΕΝΤΡΟ. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής Υλικών υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο (τμηματικής ή οριστικής) ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια 

Επιτροπή παραλαβής του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας. 

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα. 
δ) Φορολογική ενημερότητα. 
ε) Δελτίο τιμοληψίας του τμήματος εμπορίου της ΠΕ Θεσσαλονίκης για τα είδη που είναι με 
ποσοστό έκπτωσης. 
στ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α., υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και της επ’ αυτού 

εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% και 0,07% επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α., υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και της επ’ 

αυτού εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20%.  

 Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας  4% επί του καθαρού ποσού. 

 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art206
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ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προμηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με 

αριθμό …………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού …………………….. ευρώ 

(………………. €) (5%  της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Προμηθευτή , χωρίς τον φόρο 

προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο 

υπόδειγμα της Διακήρυξης. 

 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των φάσεων του έργου, ύστερα από την έγγραφη 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον 

Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. 

 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη 

ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Προμηθευτή σε περίπτωση 

παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από 

την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής  θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. 

 

2. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε 

τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

 

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Προμηθευτή, ο 

οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 

που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

4. Ο Προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή 

απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο  σε σχέση ,με την μεταφορά και παράδοση των 

συμβατικών ειδών. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 

υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 

 

5. Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 

που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

6. Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και 
ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.  
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7. Οι Προμηθευτές όταν τους ζητηθεί είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν δείγματα των 

προϊόντων που προσφέρουν.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 10.  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαφυλάξει ως εμπιστευτική κάθε πληροφορία 

που λαμβάνει από την Αναθέτουσα Αρχή  έναντι τρίτων και να μην αποκαλύψει κάθε τέτοια 

πληροφορία χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα, ο Προμηθευτής 

υποχρεούται να μην κοινοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους στοιχεία της Αναθέτουσα Αρχή τα 

οποία ήλθαν στην κατοχή του ή περιήλθαν σε γνώση του στα πλαίσια και κατά την εκτέλεση της 

παρούσας. 

Ο Προμηθευτής εφόσον είναι απαραίτητη η πρόσβαση σε πληροφορίες της Αναθέτουσας Αρχής, 

οφείλει να εξασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι και συνεργάτες του οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτές 

τις πληροφορίες, θα είναι ενήμεροι για την απαίτηση εμπιστευτικότητας σε σχέση με τις 

συγκεκριμένες πληροφορίες και θα δεσμεύονται από αντίστοιχες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας 

και εχεμύθειας. 

Οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του Προμηθευτή, κατά την εκτέλεση της 

ανατεθείσης δραστηριότητας, ιδίως εκείνες που αφορούν προσωπικά δεδομένα της Αναθέτουσα 

Αρχή, προσώπων που απασχολεί ή αποδεκτών των υπηρεσιών της, ανήκουν αποκλειστικά στην 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Προμηθευτής  δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τις ανωτέρω πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο 

στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας, δηλώνει δε, ότι δεν θα τις 

χρησιμοποιήσει για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτων και δεν θα αποκαλύψει αυτές σε 

οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. 

Ως εμπιστευτικές πληροφορίες θεωρούνται, ενδεικτικά, κάθε είδους έγγραφες ή προφορικές 

πληροφορίες σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα όλων των αποδεκτών των υπηρεσιών της και του 

προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και τεχνικά θέματα όπως, τεχνογνωσία, συστήματα και 

μέσα που φέρουν δεδομένα, εξοπλισμοί, ηλεκτρονικοί υπολογιστές (hardware), λογισμικά 

προγράμματα (software), μέθοδοι, διαδικασίες, μελέτες, εγχειρίδια, έγγραφα καθώς και κάθε 

πληροφορία που σχετίζεται με την επιχειρηματική οργάνωση, επενδύσεις, προϊόντα, οικονομική 

κατάσταση, προμηθευτές, τις εργασίες της Αναθέτουσας Αρχής, τεχνικές, επαγγελματικές ή 

εμπορικές πληροφορίες, μελλοντικές προθέσεις, επιχειρηματικά σχέδια κ.λπ., των οποίων έχει 

λάβει γνώση ο Προμηθευτής  σε οποιαδήποτε μορφή, καταγεγραμμένες ή προφορικές, κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης της ανατεθείσης, στα πλαίσια της παρούσης, δραστηριότητας. 

Σε κάθε περίπτωση, ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέφει στην Αναθέτουσα 

Αρχή τα αρχεία προσωπικών δεδομένων αμέσως μετά την έγγραφη προς τούτο εντολή της 

Αναθέτουσα Αρχή και σε κάθε περίπτωση με τη λήξη της παρούσας. 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται, τόσο κατά τη διάρκεια της κύριας σύμβασης και πιθανών επεκτάσεων 

που αναφέρονται στα παραρτήματα αυτής όσο και μετά την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λύση αυτής και 
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για δύο έτη μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση αυτής, να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και να 

μην αποκαλύπτει σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάθε πληροφορία που περιήλθε σε γνώση 

του εξαιτίας της παρούσας, ευθυνόμενος και κατά τις Ποινικές Διατάξεις για παράβαση των όρων 

αυτών 

Ο Προμηθευτής διαχειρίζεται τις πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τους όρους της 

κύριας σύμβασης των παραρτημάτων και του παρόντος. 

Ο Προμηθευτής χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό για τον 

οποίο δόθηκαν και δεν τις μεταδίδει σε τρίτο. 

Ο Προμηθευτής δεν διατηρεί αρχείο ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο διατηρεί, αντιγράφει, διασυνδέει 

μέρος ή τμήμα των απορρήτων στοιχείων και πληροφοριών που του έχει δώσει η Αναθέτουσα Αρχή 

ή, εφ’ όσον η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντιγραφή των στοιχείων αυτών είναι απαραίτητη για την 

εκτέλεση της ανατεθείσας δραστηριότητας, την καταστρέφει αμέσως μετά την ολοκλήρωση του 

έργου στο οποίο αναφέρονται ή όποτε το ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή. 

Στον Προμηθευτή δεν επιτρέπεται η, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία, 

παραχώρηση ή μεταβίβαση ή χρήση ή πρόσβαση από τρίτο, στα ως άνω στοιχεία ή δεδομένα, που 

αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς της παρούσας. Ο Προμηθευτής  

υποχρεούται, ειδικότερα, να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την 

ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, 

τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης 

Επεξεργασίας.  

Για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων θα λαμβάνονται 

εκ μέρους του Προμηθευτή τα κατάλληλα μέτρα για την παρεμπόδιση της ανάγνωσης, αντιγραφής, 

συλλογής, αποθήκευσης, διαβίβασης ή διαγραφής των αρχείων Προσωπικών Δεδομένων, από μη 

εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα.  

Ο Προμηθευτής  συμφωνεί να εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας για την τήρηση των παραπάνω 

υποχρεώσεων και δηλώνει ότι εφαρμόζει τα αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την 

προστασία των δεδομένων και των εμπιστευτικών πληροφοριών στο σύνολό τους. Μετά από 

σχετική ειδοποίηση, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να ελέγξει τον Προμηθευτή για να 

επαληθεύσει τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις του αυτές. 

Κατά τα λοιπά, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι τηρούν όλες τις υποχρεώσεις τους 

που απορρέουν από την ελληνική νομοθεσία σε σχέση με την επεξεργασία των Προσωπικών 

Δεδομένων ή και από την Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι συμμορφωμένα με τις 

επιταγές του ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 679/2016 

(GDPR). 

H Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα στα πλαίσια της παρούσας να δημοσιοποιήσει την 

επωνυμία του Προμηθευτή στα πλαίσια επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων σε μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης που τηρεί, στην ιστοσελίδα της ή σε δελτία τύπου και ανακοινώσεις που αφορούν τη 

συνεργασία των μερών. Ο Προμηθευτής δηλώνει με την παρούσα ότι έχει λάβει πλήρη γνώση 

αυτού του δικαιώματος και η παρούσα επέχει θέση συγκατάθεσής του με θετική ενέργεια. 
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ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

 

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί 

προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό 

αίτημα του Προμηθευτή, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται 

αποδοχή του αιτήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της 

παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.4412/16. 

Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην 

γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η 

ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης 

της αναστολής ο Προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση 

των οποίων έχει ανασταλεί. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Προμηθευτή 

μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 

Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής πέραν της αμοιβής για την προμήθεια, 

που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον 

ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της 

καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν. 

 

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή 

θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται 

αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν 

υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. 

 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 

συμφωνία των μερών σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας , γίνει 

η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν  οι τυχόν λοιπές συμβατικές 

υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα στη σύμβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 14. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Ο Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η …………………. διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η 

υπ’ αρ.……………………..κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της 

παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ 

των συμβατικών τευχών , η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 

α) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 

β) Η παρούσα σύμβαση 

γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

δ) Η προσφορά του Αναδόχου 

 

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο 

προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των 

όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. 

 

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από 

την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ.………………………., κάτοικος 

………………., ΤΚ …………….. τηλ: ……. ……………… , fax ……. …………….., 210 …………………..  

 

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη 

διεύθυνση αυτή ή με φαξ ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Ο  Προμηθευτής  και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν 

θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα 

υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,. 

 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. 

 

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 

σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 

τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια 

κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τρία (3)  πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) έλαβε 

ο Προμηθευτής και δύο (2) το ΚΕΝΤΡΟ.  

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                   ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
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