
 
 

 

 

 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4 /2019 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος: 

«Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου 

ΜΕΤΟΙΚΟΣ» 

Μετη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του 

Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης2014-2020 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 

Για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ–

ΚοινωνικήΟργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές 

Ωραιοκάστρου,Ταγαράδες,Πυλαίας),στην Αλεξανδρούπολη(ΦΡΙΞΟΣ– 

ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου –Μαγνησίας και στην Αθήνα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 
Έως 30/06/2019 

Με δικαίωμα παράτασης έως 3 μήνες    

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 4/2019 

CPV: 
CPV οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2,  

 διάφορα προϊόντα διατροφής:15800000-6 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 

Συνολικός προϋπολογισμός σύμβασης 59.537,60€ χωρίς Φ.Π.Α.  και 69.660,75€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  από 13% έως 24 %, ήτοι  κατά  ΤΜΗΜΑ  ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ 1  : «ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ», εκτιμώμενης αξίας 4.176,21 ευρώ  πλέον ΦΠΑ από 

13% έως 24% (5.000,00 μεικτά) 

ΤΜΗΜΑ 2  : «ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ», εκτιμώμενης αξίας 3.475,77 ευρώ πλέον ΦΠΑ από 

13% έως 24% (4.242,50 μεικτά) 

ΤΜΗΜΑ 3 : «ΦΡΙΞΟΣ», εκτιμώμενης αξίας 11.611,18 ευρώ πλέον ΦΠΑ από 13% 

έως 24% (13.385,40 μεικτά) 

ΤΜΗΜΑ 4  : «ΕΛΛΗ», εκτιμώμενης αξίας 2.963,61 ευρώ πλέον ΦΠΑ από 13% έως 

24% (3.488,25 μεικτά) 

ΤΜΗΜΑ 5  : «ΠΥΛΑΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 3.975,26 ευρώ πλέον ΦΠΑ από 13% 

έως 24% (4.750,00 μεικτά) 

ΤΜΗΜΑ 6  : «ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ», εκτιμώμενης αξίας 22.813,46 ευρώ  πλέον ΦΠΑ  από 

13% έως 24% (26.616,71 μεικτά) 

ΤΜΗΜΑ 7 : «ΑΘΗΝΑ», εκτιμώμενης αξίας 10.522,11 ευρώ  πλέον ΦΠΑ  από 13% 

έως 24% (12.177,89 μεικτά) 



 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού και με κριτήριο  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ΟΜΑΔΑ ειδών , χωρίς ΦΠΑ  (καθαρή 

αξία). 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

05-02-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ. 

Γίνεται χρήση επισπευσμένης διαδικασίας για λόγους 
κατεπείγοντος 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

21-02-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

25/02/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.  
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΑΡΧΗΚΑΙΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία ΑναθέτουσαςΑρχής 

 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΣΙΣ -Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Εγνατίας 30 - ΤΚ 54625 

ΠΟΛΗ Θεσσαλονίκη 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 54625 

ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL 30, EL 51, EL 52 και EL61 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2316 009357 

   ΑΦΜ   090193521 

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ 2310 526150 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

metoikos.procurement@gmail.com  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΚΑΝΤΖΙΛΙΩΤΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΤΣΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.arsis.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.) είναι Αστική Μη 

Κερδοσκοπική Εταιρία, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς 

εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος  και υλοποιεί πολύμορφες δράσεις υποστήριξης,  

κοινωνικής ένταξης και  κοινωνικής φροντίδας για νέους και παιδιά, ενώ δραστηριοποιείται και σε 

θέματα διεθνούς προστασίας και μετανάστευσης. Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά στα 

πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την 

υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5017544), για την περίοδο υλοποίησης από 1-1-

2019 έως 31-12-2019, η οποία έχει ενταχθεί στον ειδικό στόχο «Άσυλο» και στον  εθνικό στόχο « 

Υποδοχή / Άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με την με αρ. πρωτ. 

825/Φ.38/27-4-2018 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και έχει λάβει 

κωδ. MIS 2018ΣΕ71920006 ΚΑΙ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου 

Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.  

Η ΑΡΣΙΣ στο πλαίσιο της Δράσης  «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» για το τρέχον έτος 2019, με τη 

συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 

 

προκηρύσσει: 

 

δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη 

Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδων, Πυλαίας), στην Αλεξανδρούπολη 

(ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) , στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα. 

 

mailto:metoikos.procurement@gmail.com
http://www.inedivim.gr/


Σελίδα6 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β)Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στην προαναφερθείσα διεύθυνση 

της Αναθέτουσας Αρχής (Εγνατίαςαριθ.30–Θεσσαλονίκη ΤΚ54625)και σε ηλεκτρονική 

μορφή στη διεύθυνσηwww.arsis.gr 

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την 

αναθέτουσα αρχή στα τηλέφωνα 2316009357 και στην ηλεκτρονική 

διεύθυνσηmetoikos.procurement@gmail.gr κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες . 

 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

 

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Γίνεται χρήση επισπευσμένης διαδικασίας για τους πιο κάτω λόγους επείγουσας 
ανάγκης, διότι λόγω της ανελαστικής αναγκαιότητας για καθημερινή και αδιάκοπη 
σίτιση των φιλοξενουμένων τις Δομές της ΑΡΣΙΣ παιδιών  ασυνόδευτων προσφύγων , 
απαιτείται η κατά το συντομότερο δυνατό χρόνο κήρυξη αναδόχου για τις ζητούμενες 
προμήθειες ειδών καθημερινής διατροφής. 
 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Εθνικού 

Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 και από 

εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (ΣΑΕ 48096/2018). 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΙΤΙΣΗΣ για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη 

Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη(Φρίξος-Έλλη), στη 

ΜακρινίτσαΒόλου–Μαγνησίαςκαι στην Αθήνα.Η υποβολή των προσφορών αφορά την αγορά   

των ειδών της εν λόγω προμήθειας. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2, 

διάφορα προϊόντα διατροφής: 15800000-6. 

Η προμήθεια των ζητούμενων ειδών χωρίζεται σε επιμέρους ΤΜΗΜΑΤΑ και ΟΜΑΔΕΣ 

σύμφωνα με τον παρακάτωπίνακα: 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ 1 (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

Α ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 601,77€ 680,00€ 

Β ΚΡΕΑΣ 283,19€ 320,00€ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.arsis.gr/
mailto:metoikos.procurement@gmail.g
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Γ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
3291,25€ 4000,00€ 

ΤΜΗΜΑ 2 (ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

Α ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 282,30€ 319,00€ 

Β ΚΡΕΑΣ 96,77€ 120,00€ 

Γ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
3.096,70€ 3.803,50€ 

ΤΜΗΜΑ 3 (ΦΡΙΞΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

Α ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 2.500,35€ 2.825,40€ 

Β ΚΡΕΑΣ 3.862,83€ 4.365,00€ 

Γ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
5.248,00€ 6.195,00€ 

ΤΜΗΜΑ 4 (ΕΛΛΗ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

Α ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 305,31€ 345,00€ 

Γ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
2.658,30€ 3.143,25€ 

ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΛΑΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

Α ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 382,57€ 432,30€ 

Β ΚΡΕΑΣ 240,00€ 271,20€ 

Γ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
3.352,69€ 4.046,50€ 

ΤΜΗΜΑ 6 (ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ 

ΒΟΛΟΥ) 

Α ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 3.789,68€ 4.282,34€ 

Β ΚΡΕΑΣ 3.980,53€ 4.498,00€ 

Γ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
15.043,25€ 17.836,37€ 

ΤΜΗΜΑ 7 (ΑΘΗΝΑ) 

Α ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 2.921,24€ 3.301,00€ 

Β ΚΡΕΑΣ 3.270,80€ 3.696,00€ 

Γ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
4.330,07€ 5.180,89€ 

 

• Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.537,60 € 
χωρίς Φ.Π.Α. και 69.660,75 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ υπολογιζόμενου σε 
ποσοστό από 13 % έως 24%. 

• Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ και για μια ή 

περισσότερες ή όλες τις ΟΜΑΔΕΣ κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ .  Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος 

της προμήθειας  της ΟΜΑΔΑΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

• Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει διακριτά  τα τμήματα  και τις 

ομάδες στον ίδιο ή σε διαφορετικούς προσφέροντες .  

• Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης για 

κάποια ΟΜΑΔΑ ή ΤΜΗΜΑ της παρούσας σύμβασης δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού  

για τα υπόλοιπα. 

• Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την  οριστική κατακύρωση της προμήθειας έως 

τις 30-06-2019, εκτός εάν η συμβατική αξία αναλωθεί νωρίτερα. Εάν η συμβατική 
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αξία δεν αναλωθεί μέχρι 30-06-2019,η ΑΡΣΙΣ έχει  δικαίωμα μονομερούς παράτασης 

για τρεις (3) μήνες ακόμα, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

και με τους ίδιους όρους.  

• Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται 

στο Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης,  που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της  .  

• Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικου 

διαγωνισμού και με κριτήριο  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  

ανά ΟΜΑΔΑ ειδών, χωρίς ΦΠΑ  ( καθαρή αξία) .  

• Οι αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές , κατ’ εκτίμηση 

των αναγκών των Δομών της Αναθέτουσας Αρχής , η οποία  δεν είναι υποχρεωμένη να 

καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών. Οι ποσότητες που 

θα παραγγελθούν τελικά θα προκύψουν από τις τρέχουσες ανάγκες των Δομών και η αξία τους 

δεν θα ξεπεράσει τις εξασφαλισμένες  πιστώσεις  της σύμβασης . Επισημαίνεται ότι, η 

αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει 

την κατακύρωση της σύμβασης για  ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα της ζητούμενης 

προμήθειας για κάθε ΟΜΑΔΑ ή/και ΤΜΗΜΑ σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

20% της συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας του, μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για 

κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης 

ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

• Η προμήθεια των ειδών της σύμβασης θα γίνεται  τμηματικά , ανάλογα με τις ανάγκες 

των Δομών της ΑΡΣΙΣ ως Αναθέτουσας Αρχής . 

1.4 Θεσμικόπλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις 

κατ΄εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και  ιδίως: 

i. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

ii. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 

διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

iii. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

iv. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

v. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  

vi. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
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vii. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

viii. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση 

των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ. 

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

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

στοιχεία”,  

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

xii. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

xiii.  Της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

xiv.  Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

xv.  Το υπ’ αριθ. 214/8-2-2018 Τεχνικό Δελτίο του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ ( κωδ. ΟΠΣ 5017544) , όπως 

αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει για την τρέχουσα περίοδο από 1-1-2019 έως 31-12-2019 με 

το υπ’ αριθ. 59189/28-12-2019 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο 

xvi. Την υπ’αριθ. 82350 (Φ.Ε.Κ. 2451/Β’/9-8-2016) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομιίας 

Ανάπτυξης και Τουρισμού για το ΣύστημαΔιαχείρισης και Ελέγχου των ΕθνικώνΠρογραμμάτων 

των ΤαμείωνΑσύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAMEE/AMIF) και ΕσωτερικήςΑσφάλειας 

(TEA/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

xvii. Την ΚΥΑ 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015) με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές 

των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/Β/2014́) 

xviii. Τον Οδηγό εφαρμογής μέτρων Ενημέρωσης και Δημοσιότητας Εθνικών Προγραμμάτων του 

Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης  και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 

xix. Την με αριθ. πρωτ. 48096/04-05-2018απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» η οποία έχει 

λάβει κωδ. MIS 2018ΣΕ71920006 

xx. Την με αρ. πρωτ. 825/Φ.38/27-4-2018 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης  του Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π., 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμό 3062/Φ38/28-12-2019 απόφαση της ίδιας Αρχής , για την 
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επέκταση της επιδότηση της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» κατά 12 μήνες και ως 31-12-2019. 

xxi. Την ανάγκηδιενέργειαςδιαγωνισμού, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανόνες  

σύναψης  δημοσίων συμβάσεων,  για την ανάδειξηαναδόχου της προμήθειας διαφόρων ειδών 

συμπληρωματικής σίτισης για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη 

Θεσσαλονίκη (NUTSEL51), στην Αλεξανδρούπολη(NUTSEL52), στη Μακρινίτσα (NUTS EL 61) και 

στην Αθήνα (NUTS EL 30) για την περίοδο υλοποίησης από 1-1-2019 έως 30-06-2019. 

xxii. Την από 08/01/2019Απόφαση των Νομίμων Εκπροσώπων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση 

Υποστηριξης Νέων,ενεργούσης ως αναθέτουσας αρχής , με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης του διαγωνισμού.  

 

 

1.5 Προθεσμίαπαραλαβήςπροσφορώνκαιδιενέργειαδιαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21/02/2919, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),ηοποίαείναιπροσβάσιμημέσω της 

Διαδικτυακήςπύληςwww.promitheus.gov.gr, την 25/02/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 

15.00 μ.μ.. 

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,ηαναθέτουσα αρχή 

θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσήτης. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευσησεεθνικό επίπεδο 

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

Ηλεκτρονικό ΜητρώοΔημοσίωνΣυμβάσεων(ΚΗΜΔΗΣ). 

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

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

σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ . 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL): www.arsis.gr 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α)τηρούνκαιθαεξακολουθήσουννατηρούνκατάτηνεκτέλεσητηςσύμβασης,εφόσονεπιλεγούν,τις 

υποχρεώσειςτουςπουαπορρέουναπότιςδιατάξειςτηςπεριβαλλοντικής,κοινωνικοασφαλιστικήςκαι 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 

οιοποίεςαπαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των 

εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 

των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 

των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάςτους 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.arsis.gr/
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλάκαι κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που έχουν χαρακτηρισθεί ωςτέτοιες. 

δ)λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων των φιλοξενουμένων στις Δομές της ΑΡΣΙΣ, που έρχονται σε γνώση τους στα πλαίσια 

λειτουργίας της παρούσας σύμβασης. 

 

 

 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα τηςσύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

• η με αρ. 4/2019  Προκήρυξη της Σύμβασης με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Ι, ΙΙ,ΙΙΙ, ΙV , V , VΙ και VΙΙ 

• τοδιαμορφωμένοΤυποποιημένοΈντυποΥπεύθυνηςΔήλωσης[ΤΕΥΔ]στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

ιδίως σχετικά μετιςπροδιαγραφέςκαιτασχετικάδικαιολογητικά 

• υπόδειγμα εγγυητικής επιστολήςσυμμετοχής 

• υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

 

2.1.2 Επικοινωνία-ΠρόσβασησταέγγραφατηςΣύμβασης 

Όλεςοιεπικοινωνίεςσεσχέσημεταβασικάστοιχείατηςδιαδικασίαςσύναψηςτηςσύμβασης,καθ

ώςκαι όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση 

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η 

οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακήςπύληςwww.promitheus.gov.gr 

Επίσης, όλα τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι 

αναλαμβάνουν με δαπάνη και επιμέλειά τους την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και 

εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο 

εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 

αναθέτουσααρχήαποστέλλειταζητηθένταστοιχείαμέσωτωνΕλληνικώνΤαχυδρομείωνήιδιωτικών 

εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους 

στον 

ενδιαφερόμενο.ΗΔιακήρυξηκαιόλαταέγγραφατηςσύμβασηςείναιδιαθέσιμακαιστηνιστοσελίδατης 

αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):www.arsis.gr 

 

2.1.3 ΠαροχήΔιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο (6) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, 

στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικώνπληροφοριών–

διευκρινίσεωνυποβάλλονταιαπόεγγεγραμμένουςστοσύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από 

εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.arsis.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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μεάλλοτρόποείτετοηλεκτρονικόαρχείοπουτασυνοδεύειδενείναιηλεκτρονικάυπογεγραμμένο,δεν 

εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 

ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α)Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες,αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιραδενέχουνπαρασχεθείτο αργότερο (4) ημέρες πριν από την 

προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογημε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών.Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν 

σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών,δεν απαιτείται παράταση των 

προθεσμιών. 

 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα . 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 

χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία 

έχει συνταχθεί το έγγραφο 

 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε  αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά 

ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 

αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται απότοΕ.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.ήνα παρέχονται με γραμμάτιο 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού.Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια 

της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οιεγγυητικέςεπιστολέςεκδίδονταικατ’επιλογήτωνοικονομικώνφορέωναπόένανήπερισσότε

ρους εκδότες της παραπάνωπαραγράφου. 
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Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ελάχιστον τα ακόλουθαστοιχεία:α)την 

ημερομηνίαέκδοσης,β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) 

τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη 

επωνυμία,τονΑ.Φ.Μ.καιτηδιεύθυνσητουοικονομικούφορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλοςτηςένωσης), 

ζ)τους όρους ότι: αα)η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, καιββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου,η)ταστοιχείατηςσχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη 

υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 

εντός πέντε(5)ημερώνμετάαπό απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 

και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό καιτ ον 

τίτλο της σχετικής σύμβασης. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να 

συμβουλευθούν τα υποδείγματα εγγυητικών επιστολώνσυμμετοχής και καλής εκτέλεσης,που 

επισυνάπτονται ως παραρτήματα στην παρούσα Διακήρυξη. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 

να διαπιστώσει την εγκυρότητάτους. 

 

2.2 ΔικαίωμαΣυμμετοχής-ΚριτήριαΠοιοτικήςΕπιλογής 

2.2.1 Δικαίωμασυμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4και5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,καθώς και 

δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουνσυνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων,συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντιτηςαναθέτουσαςαρχήςαλληλέγγυακαιειςολόκληρον. 

 

2.2.2 Εγγύησησυμμετοχής 

2.2.2.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 

που ανέρχεται σε ποσοστό 1% του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού, εκτός Φ.Π.Α, για  

την Ομάδα/ Ομάδες ή  για το Τμήμα/ Τμήματα για το/τα οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. 

 Οιενδιαφερόμενοιοικονομικοίφορείςμπορούννασυμβουλευθούνταυποδείγματαεγγυητικ

ών επιστολώνσυμμετοχήςκαικαλήςεκτέλεσης,πουεπισυνάπτονταιωςπαραρτήματαστηνπαρούσα 

Διακήρυξη. 

Στηνπερίπτωσηένωσηςοικονομικώνφορέων,ηεγγύησησυμμετοχήςπεριλαμβάνεικαιτονόροότιη 

εγγύησηκαλύπτειτιςυποχρεώσειςόλωντωνοικονομικώνφορέωνπουσυμμετέχουνστηνένωση. 
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  Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 22/12/2019, 

άλλωςηπροσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να 

ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,πριν τη λήξη τους,τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 

της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2 Ηεγγύησησυμμετοχήςεπιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης. Η  εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα 

με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο72 του ν.4412/2016. 

2.2.2.3 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά 

τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 

σταάρθρα2.2.3έως2.2.8της παρούσας Διακήρυξης δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα 

από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή τηςσύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 

οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

    2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητηκαταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών 

της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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

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

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

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

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
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ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  

αφορά  στους διαχειριστές. 

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

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

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

Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

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

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

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

ή/και 

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

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

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

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

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

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

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

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με 

την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο 
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δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 

73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4.Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

4412/2016 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας 

είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

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

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

γεγονότος.  

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

εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη 

τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας . 

2.2.3.5.Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
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διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 

πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 

περιπτώσεις  

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2.γ και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία 

του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν 

επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 

σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα 

μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης 

αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 

τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο 

του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση . 

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

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

73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

                                    Κριτήρια Επιλογής 

 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασίασύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος 

της ΕυρωπαϊκήςΈνωσηςαπαιτείταινα είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε 

άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσεις στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που 

δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο . 

 

2.2.5 Οικονομικήκαιχρηματοοικονομικήεπάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης,οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν μέσο κύκλο εργασιών (σχετικό 

με την παρούσα προμήθεια ) των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2016 , 

2017,2018) ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε 

περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 

τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές 

χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 100% του 

προϋπολογισμού του Έργου.Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη 
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ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη τηςΈνωσης- 

Κοινοπραξίας. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τα αναγκαία μέσα και τεχνικό 

εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης . 

 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς.Στην περίπτωση αυτή, 

αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 

σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια 

που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 

χρηματοοικονομικήεπάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται 

είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 

των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή 
της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 
του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

 
Σημειώνεται, ότι η ημερομηνία σύνταξης και υπογραφής του ΤΕΥΔ, το οποίο 

προσκομίζεται ως προκαταρκτική απόδειξη περί μη πλήρωσης των λόγων αποκλεισμού και 
πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία 
υποβολής της προσφοράς από τους οικονομικούς φορείς. 

 
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 

23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr). 

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 Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική 

απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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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 Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 

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

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την 

υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη 

σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 . 

 

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με το Άρθρο 104 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, τα δικαιολογητικά του 

Άρθρου 80 του Ν.4412/2016 που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας πρέπει να 

καταλαμβάνουν τον χρόνο της υποβολής της προσφοράς, τον χρόνο της υποβολής των 

δικαιολογητικών του Άρθρου 80 Ν. 4412/2016, καθώς και τον χρόνο σύναψης της Σύμβασης.   

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7 της παρούσας, οι φορείς στην 

ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 

και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.5). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 

οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 

οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 . 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 

λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 

βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 

εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης 

εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 

4412/2016 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και 

αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
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διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 

πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας , έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 

την υποβολή της προσφοράς  και επιπλέον υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού 

αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 

προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.   

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 

πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της 

έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 

φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό 

περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

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

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 

Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 

όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση  ή, στα κράτη - 

μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή 

ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου2.2.3.4. 

 

Για τις λοιπές περιπτώσεις  της  παραγράφου 2.2.3.4  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 

λόγοι αποκλεισμού. 

 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 

προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού 

φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς. 

 

δ) για την παράγραφο 2.2.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 

έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
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B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την 

άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς 

που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν 

τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 

τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Επαγγελματικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο . 

 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 

2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν δημοσιευμένους Ισολογισμούς των τριών (3) 

τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2016, 2017,2018) ή αντίγραφο του εντύπου Ε3 των 

τριών (3) προηγούμενων ετών. Ειδικά για το τελευταίο έτος (:2018) εφόσον δεν έχουν 

δημοσιευθεί οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κτλ), μπορεί να προσκομιστούν  

οποιοδήποτε επίσημα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ο  κύκλος εργασιών της 

εταιρείας.Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη 

προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης-Κοινοπραξίας. Εάν 

ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια 

με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν 

α) υπογεγραμμένη κατάσταση με τα μέσα και τον εξοπλισμό, που διαθέτουν για την 

εκτέλεση της σύμβασης  και  ειδικότερα για τη μεταφορά των ειδών της προμήθειας στις 

Δομές της ΑΡΣΙΣ . Αν τα μέσα μεταφοράς δεν είναι ιδιόκτητα , προσκομίζεται έγγαφο από το 

οποίο προκύπτει ότι έχει εξασφαλίσει τη μεταφορά των ειδών της προμήθειας στις Δομές .  

 

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 

μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη 

σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 

δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 

εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 

εκπροσώπου. 

 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους , που 
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προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 

οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 

κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 

προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια 

αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η 

εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η 

κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 

οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά 

τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει 

ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 

τους. 

 

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Η 

Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει 

προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την 

αναγκαία νομική μορφή 

 

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξηότι θα έχει στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 

σκοπό αυτό. 

Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρεπει να έχει στην κατοχή του 

φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

τις οποιες θα φυλαξει και θα τις υποβαλει μαζί με τα δικαιολογητικα κατακύρωσης , όταν και 

εφόσον κληθεί  ως προσωρινός ανάδοχος, πλέον των ασφαλιστικών και φορολογικών 

ενημεροτήτων, που θα υποβάλει, ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.   

 

2.3 ΚριτήριαΑνάθεσης 

 

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και 

με κριτήριο  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά 

ΟΜΑΔΑ  ειδών, χωρίς ΦΠΑ  (καθαρή αξία) . 

Στην προσφερόμενη τιμή  συμπεριλαμβάνονται όλοι οι προβλεπόμενοι φόροι και 

κρατήσεις καθώς και το κόστος μεταφοράς και παράδοσης των προς προμήθεια ειδών στην 

αντίστοιχη Δομή της ΑΡΣΙΣ . 

Η μεταφορά των προς προμήθεια ειδών στα κτίρια των Δομών θα γίνεται με δαπάνες και 

μεταφορικά μέσα του Προμηθευτή, τμηματικά στην κάθε Δομή και στην ποσότητα που 

παραγγέλνει η κάθε Δομή. 

 

2.4 Κατάρτιση-ΠεριεχόμενοΠροσφορών 
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2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της 

Διακήρυξης  για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας  για κάθε ΟΜΑΔΑ του 

κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας της ΟΜΑΔΑΣ 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

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

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

 

2.4.2.1. Οιπροσφορέςυποβάλλονταιαπότουςενδιαφερόμενουςηλεκτρονικά,μέσωτηςδιαδικτυακή

ς πύληςwww.promitheus.gov.gr τουΕΣΗΔΗΣ,μέχριτηνκαταληκτικήημερομηνίακαιώραπουορίζειη 

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.)» 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 

που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο 

πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που 

προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 

910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 

1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 

του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής 

Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, 

η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της . 

 

2.4.2.3. Οιοικονομικοίφορείςυποβάλλουνμετηνπροσφοράτουςταακόλουθα: 

(α)έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 

οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 

προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα,σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο21τουν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 

http://www.promitheus.gov.gr/
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πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 

δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 

που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησήτης. 

 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 

σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικάαρχείαταοποίαυπογράφονταηλεκτρονικά και 

υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 

ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 

και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf] . Εφόσον οι τεχνικές 

προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε 

διακήρυξης (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά). 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίςνα απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

ΑπότοΣύστημαεκδίδεταιηλεκτρονικήαπόδειξηυποβολήςπροσφοράς,ηόποιααποστέλλεταιστον 

οικονομικόφορέαμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείου. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα 

αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς 

τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. 

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα 

πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 

επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 

(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 

ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 

εύλογη προθεσμία όλαή ορισμένα δικαιολογητικάκαιστοιχεία πουέχουνυποβάλει ηλεκτρονικά, 

όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

2.4.3 ΠεριεχόμεναΦακέλου«ΔικαιολογητικάΣυμμετοχής-ΤεχνικήΠροσφορά» 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α)Tοτυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το 

οποίο έχει αναρτηθεί, και σε  επεξεργάσιμη μορφή αρχείου.doc, στη διαδικτυακή πύλη 
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www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣκαι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 

(Παράρτημα III). 

β) Την Τεχνική προσφορά – Πίνακα συμμόρφωσης , που συντάσσεται σύμφωνα με το σχετικό 

υπόδειγμα στοΠαράρτημα V της παρούσας διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να 

χρησιμοποιούν το σχετικό υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς ,το οποίο διατίθεται από την 

Αναθέτουσα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή κατά οριζόμενα στην παράγραφο2.1.2.της 

παρούσας Διακήρυξης. 

γ) την εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 

2.1.5 και 2.2.2 της παρούσαςδιακήρυξης. 

Οιενώσειςοικονομικώνφορέωνπουυποβάλλουνκοινήπροσφορά,υποβάλλουντοΤΕΥΔγιακάθε 

οικονομικόφορέαπουσυμμετέχειστηνένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο ¨Αναλυτική περιγραφή φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου / Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές¨ του 

Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης  . 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

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

οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

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

ανά ΟΜΑΔΑ ειδών, χωρίς ΦΠΑ  (καθαρή αξία) , όπως ορίζεται στο άρθρο 2.3 και σύμφωνα με 

τα σχετικά υποδείγματα στο Παράρτημα ΙV της παρούσας διακήρυξης.  

Η τιμή του κάθε είδους  της προμήθειας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα , με δυο δεκαδικά 

ψηφία. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται . 

 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 

που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η 

τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται (καθαρή αξία  χωρίς ΦΠΑ) 

. 

 

2.4.5 Χρόνοςισχύοςτωνπροσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα 9 ( εννέα) μηνών  από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους 

στο διαγωνισμό, δηλαδή έως 22-11-2019 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ.1α του ν.4412/2016 και την παράγραφο 

2.2.2. της παρούσας, κατ'ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 

αρχική διάρκεια. 

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

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα 

αρχή κρίνει, κατά περίπτωση,αιτιολογημένα,ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το 

http://www.promitheus.gov.gr/
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δημόσιο συμφέρον,οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να 

επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους 

ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. 

Στην τελευταία περίπτωση,η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α)ηοποίαδενυποβάλλεταιεμπρόθεσμα,μετοντρόποκαιμετοπεριεχόμενοπουορίζεταιπιοπάνωκαι 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 

τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, 

τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4.(Περιεχόμενοφακέλουοικονομικήςπροσφοράς,τρόποςσύνταξηςκαιυποβολήςοικονομικών 

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (Πρόσκλησηυποβολήςδικαιολογητικώνπροσωρινούαναδόχου)τηςπαρούσας 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν.4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε)η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες  

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της 

παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 

του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά 

μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως 

μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξηςκαιαποκλίσεις ως προς τους όρους καιτις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγισηκαιαξιολόγησηπροσφορών 

 
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγισηπροσφορών 

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» την 25/02/2019 , ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15.00 

μ.μ. 

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

αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του 

ν.4412/2016. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 

της, εφαρμοζόμενων κατά ταλοιπάτωνκειμένωνδιατάξεων. 

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 μέλητουοργάνου . 

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 σύμφωναμε τουςόρουςτηςπαρούσας και συντάσσεταιπρακτικό 

γιατηναπόρριψηόσωντεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των 

τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων 

τεχνικώνπροσφορώναντίστοιχαπληρούνταανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί 

να συντάσσεται 

ενιαίοπρακτικό,τοοποίοκοινοποιείταιαπότοωςάνωόργανο,μέσωτηςλειτουργικότηταςτης«Επικοιν

ωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και 

ώρα αποσφράγισηςτου(υπο)φακέλουτωνοικονομικώνπροσφορών. 

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,τωνοποίωντιςτεχνικέςπροσφορέςκαιτα δικαιολογητικά 

συμμετοχήςέκρινεπλήρη και σύμφωναμετουςόρους και 

τιςαπαιτήσειςτηςπαρούσαςκαισυντάσσειπρακτικόστοοποίοεισηγείται 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 

λειτουργικότηταςτης«Επικοινωνίας»,στηναναθέτουσααρχήπροςέγκριση. 

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

σύμβασης, η αναθέτουσα 

αρχήαπαιτείαπότουςοικονομικούςφορείςναεξηγήσουντηντιμήήτοκόστοςπουπροτείνουνστηνπρο

σφορά 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 
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γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμούκαιπαρουσίατωνοικονομικώνφορέωνπουυπέβαλαντιςισότιμεςπροσφορές.Στησυνέχ

ειαεκδίδεταιαπότηναναθέτουσααρχήμίααπόφαση,μετηνοποίαεπικυρώνονται 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 συστήματοςΕΣΗΔΗΣ. 

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. 

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

άρθρο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 

ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησηςκαι ταπρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

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

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία 

για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 

για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 

ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται 

κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

τους. 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 μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 

πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής 

του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ 

ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

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

με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 

οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 

2.2.4 έως 2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) τηςπαρούσας, 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 

μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι 

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

της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

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

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

τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας 

διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 

όργανο της αναθέτουσας αρχής γιατηλήψηαπόφασης είτεγια τηνκατακύρωση της σύμβασηςείτε 

γιατη ματαίωσητης 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 μικρότερη ποσότητα 

της ζητούμενης προμήθειας για κάθε ΤΜΗΜΑ σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

20% της συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας του , μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για 

κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης 

ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.3 Κατακύρωση-σύναψησύμβασης 

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

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 

4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της 

σύμβασης σύμφωνα με  την επόμενη παράγραφο3.4. 

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

επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τακάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της 

παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και 

από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. και μόνον στην περίπτωση του 

προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της 

απόφασης κατακύρωσης,έπειτααπόσχετικήπρόσκληση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 

συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από  

την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 

μέσα στην τεθείσαπροθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
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εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. 

Ο κάθε ανάδοχος που θα προκύψει σε κάθε Τμήμα, θα υπογράψει ξεχωριστή σύμβαση με 

την Αναθέτουσα Αρχή,γιατοσύνολοτης ζητούμενης προμήθειαςκάθετμήματος. 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

 

Κάθεενδιαφερόμενος,οοποίοςέχειήείχεσυμφέροννατουανατεθείησυγκεκριμένησύμβασηκ

αιέχειή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της 

σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές 

και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά 

πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγήςείναι: 

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

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπίαή 

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

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

γ)δέκα (10) ημέρες από την πλήρη,πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 

τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

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

δεκαπέντε 

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

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 

περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε 

μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PortableDocumentFormat (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 

τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο363 του ν.4412/2016 

στο άρθρο 19παρ.1.1και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215Υ.Α.. 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 

της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 

προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας,κατά τα οριζόμενα στο άρθρο364 τουν.4412/2016. 

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

διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 

του ν.4412/2016. 

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

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

περ. α του πρώτουεδαφίουτης παρ.1 του αρ.365 του ν.4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην 

περ. β του πρώτουεδαφίου της παρ.1 τουαρ.365 του ν.4412/2016. 
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Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 

πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας 

αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω 

ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμίαείκοσι(20)ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οιχρήστες-οικονομικοίφορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση 

των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του 

ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

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

ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 

αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο372 παρ.4 

του ν.4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 

προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.4412/2016, 

μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα 

ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 

σφάλμα ή η παράλειψη. 

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις (καλήςεκτέλεσης) 

 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ.1β) του ν.4412/2016,το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 

αξίας της σύμβασης, που θα υπογραφεί με τον οικονομικό φορέα, εκτός ΦΠΑ,και κατατίθεται 

πριν ή κατά την υπογραφήτηςσύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει το περιεχόμενό της είναι 

σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠαράρτημαVΙΙτης Διακήρυξης και τα 

οριζόμενα στο άρθρο72 του ν.4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 

αναδόχου, συμπεριλαμβανομένηςτυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 

ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότεραορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
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ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 

και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, 

ηεπιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 

εκπροθέσμου. 

 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο-Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις τουν.4412/2016,οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικάο Αστικός Κώδικας. 

 

 

4.3 Όροιεκτέλεσηςτηςσύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

Ο Ανάδοχος εκτελεί τη σύμβαση σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, που 

περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της .  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις σχετικές διατάξεις  του εθνικού και 

ενωσιακού δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται 

και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 

τους. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 

ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 

κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 

απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο,τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 

χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 

διακοπής 

αυτής  στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ 

των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 

γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο2.2.3και με τα αποδεικτικά μέσα της 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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παραγράφου2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 

ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,υπερβαίνουν σωρευτικά 

το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, 

προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του 

ν.4412/2016,δύναται ναεπαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 

σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουνλόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 

δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του,κατάταειδικότερα αναφερόμενα στις παρ.5 και 6 

του άρθρου 131 του ν.4412/2016. 

 

4.5 Τροποποίησησύμβασηςκατάτηδιάρκειάτης 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειάτης, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ,μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 

ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ.β της παρ.11 του άρθρου 221 του 

ν.4412/2016 

 

4.6 Δικαίωμαμονομερούςλύσηςτηςσύμβασης 

4.6.1. Ηαναθέτουσααρχήμπορεί,μετιςπροϋποθέσειςπουορίζουνοικείμενεςδιατάξεις,νακαταγγείλ

ει τησύμβασηκατάτηδιάρκειατηςεκτέλεσήςτης,εφόσον: 

α)ησύμβασηέχειυποστείουσιώδητροποποίηση,κατάτηνέννοιατηςπαρ.4τουάρθρου132τουν. 

4412/2016,πουθααπαιτούσενέαδιαδικασίασύναψηςσύμβασης 

β)οανάδοχος,κατάτοχρόνοτηςανάθεσηςτηςσύμβασης,τελούσεσεμιααπότιςκαταστάσειςπου 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης τηςσύμβασης, 

γ)ησύμβασηδενέπρεπεναανατεθείστονανάδοχολόγωσοβαρήςπαραβίασηςτωνυποχρεώσεωνπου 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

ΔικαστηρίουτηςΈνωσηςστοπλαίσιοδιαδικασίαςδυνάμειτουάρθρου258τηςΣΛΕΕ. 

 

 

 

5 ΕΙΔΙΚΟΙΟΡΟΙΕΚΤΕΛΕΣΗΣΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόποςπληρωμής 

 
α) Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά (ανά μήνα)  σε ποσοστό 100% της 

συμβατικής αξίας των ειδών, που παραδίδονται κάθε φορά, μετά την οριστική παραλαβή αυτών.    

β) Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται εντός 120 ημερών από την έκδοση και 

παράδοση στην Αναθέτουσα Αρχή των σχετικών φορολογικών παραστατικών πληρωμής 

(τιμολόγιο – δελτία αποστολής) και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 

άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις) , καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.   

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 

τόπο και μετον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου-Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 

που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙτης παρούσας. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε(15)ημερών. Αν η 

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω  

προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, αθροιστικά μετά 

από κλήση του για παροχή εξηγήσεων,  ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης.  Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

για έξι μήνες .   

 Η ΑΡΣΙΣ, ως αναθέτουσα Αρχή , δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον 

ανάδοχο για όλες τις ζημίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και 

την ίδια, τα οποία προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από παράλειψη του Αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τη διαδικασία έκπτωσης.  

Σε περίπτωση  έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει 

την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέουσύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο 

μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων .  

  Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  ο ανάδοχος όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας . 

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη του χρόνου 

παράδοσης ή αντικατάστασης αυτών και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν του 

χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 

αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 

αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και 

τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 

εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η 

επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 
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5.2 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 

όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξηοικονομικούφορέαεκπτώτου-Κυρώσεις), 6.1. 

(Χρόνοςπαράδοσηςυλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 

σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα 

από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 

του ν.4412/2016 οργάνου. 

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

 

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

Η μεταφορά των προς προμήθεια ειδών στις Δομές, θα γίνεται με δαπάνες και μεταφορικά μέσα 
του Προμηθευτή τμηματικά στην κάθε Δομή και στην ποσότητα που παραγγέλνει η κάθε Δομή.  
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά μέχρι τη λήξη της σύμβασης ή τυχόν παράτασης της ισχύος 
της, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των Δομών, εντός δύο εργάσιμων (2) ημερών από την 
ειδοποίηση του Αναδόχου με κάθε πρόσφορο μέσο. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

1. Ο Προμηθευτής θα έχει την ποιοτική – ποσοτική ευθύνη μέχρι την ολοκλήρωση της 
παράδοσης των προς προμήθεια ειδών στην εκάστοτε Δομή και έχει την υποχρέωση να 
αντικαθιστά άμεσα και με δικά του έξοδα κάθε ποσότητα που δεν ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές.   
2. Η μεταφορά των προς προμήθεια ειδών στις Δομές θα γίνεται με δαπάνες και 
μεταφορικά μέσα του Προμηθευτή τμηματικά σε κάθε Δομή και στην ποσότητα που 
παραγγέλνει κάθε Δομή . Είναι στην αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή να τηρούνται όλα τα 
ενδεδειγμένα μέτρα ασφάλειας και υγιεινης κατά την παράδοση των προς προμήθεια ειδών 
προς αποφυγή αλλοιώσεων και ατυχημάτων. Η διακίνηση και η παράδοση των προς προμήθεια 
ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
3. Ο Προμηθευτής πρέπει να δηλώσει αριθμό τηλεφώνου ή/και φαξ ή /και διεύθυνση 
ηλεκτρονικούταχυδρομείου, όπου θα στέλνονται τα αιτήματα για την τμηματική εκτέλεση της  
προμήθειας , σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε Δομής. 
4.   Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων των προς 
προμήθεια ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή της κάθε Δομής κατά την ημέρα και ώρα 
παράδοσης. Στο αντικείμενο των εκάστοτε τριμελών επιτροπών παραλαβής της ΑΡΣΙΣ 
συμπεριλαμβάνονται: 
4.1  Έλεγχος της έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας από τον Προμηθευτή: 
Να παραδίδεται η παραγγελθείσα ποσότητα στο κτίριοκάθε Δομής το αργότερο εντός δύο (2) 
εργάσιμων ημερών, ύστερα από την παραγγελία της εκάστοτε Δομής. Η παράδοση της 
παραγγελθείσας ποσότητας θα διενεργείται σε εργάσιμη ημέρα και ώρα , σε συνεννόηση με την 
εκάστοτε Δομή. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις και τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016. 
4.2. Σύνταξη αντιστοίχου πρακτικού παραλαβής 
5.   Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων 
οριστικής παραλαβής της προμήθειας . 

6.3 Διάρκεια σύμβασης 

6.3.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την κατά το νόμο επέλευση των αποτελεσμάτων 
της απόφασης κατακύρωσης έως 30-06-2019, εκτός εάν η συμβατική αξία αναλωθεί νωρίτερα. 
Εάν η συμβατική αξία δεν αναλωθεί μέχρι 30-06-2019,η ΑΡΣΙΣ έχει  δικαίωμα μονομερούς 
παράτασης για τρεις (3) μήνες ακόμα, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης και με τους ίδιους όρους. 

 6.3.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το 
άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 
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6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

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

6.4.3.Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει  υλικά  που απορρίφθηκαν μέσα στην άνω 
προθεσμία  η ΑΡΣΙΣ δικαιούται να προμηθευθεί την αντίστοιχη ποσότητα από την ελεύθερη 
αγορά για την κάλυψη των αναγκών της, η δε επιπλέον διαφορά τιμής και κάθε άλλη 
πρόσθετη δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και αναζητείται σύμφωνα με το νόμο .  

 

6.5. Αναπροσαρμογή τιμών  

Οι τιμές που αναγράφονται στην προσφορά του Αναδόχου για κάθε είδος της προμήθειας δεν 

υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ισχύουν 

δε και δεσμεύουν τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης . 

 

 

 

 

 

 

 

                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σημείωση: Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας των ειδών, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί 
κριτήριο αποκλεισμού άλλης προσφορά με είδη άλλης εμπορικής ονομασίας. Η αναφορά γίνεται 
προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για την ορθή κατανόηση των απαιτήσεων. Σε 
περίπτωση προσφοράς άλλης εμπορικής ονομασίας (μάρκας) είδους από αυτή που 
αναγράφεται, τότε θα πρέπει στην οικονομική προσφορά αλλά και στη τεχνική προσφορά να 
αναγράφεται ο τύπος και η εμπορική ονομασία του είδους που προσφέρεται και να 
περιγράφεται αναλυτικά το είδος στη τεχνική περιγραφή. 

 

ΤΜΗΜΑ 1 
(ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 
ΟΜΑΔΑ Α: 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΜΧ 0,60 € 50   

ΑΧΛΑΔΙΑ KG 1,40 € 60   

ΚΟΚΚΙΝΑ KG 2,30 € 20   
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ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 

ΛΕΜΟΝΙΑ KG 1,80 € 20   

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ KG 1,23 € 60   

ΜΗΛΑ ΚΟΚΚΙΝΑ KG 1,30 € 60   

ΜΠΑΝΑΝΕΣ KG 3,00 € 50   

ΝΤΟΜΑΤΕΣ KG 1,80 € 40   

ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ KG 1,30 € 30   

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ KG 0,70 € 60   

ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΤΜΧ 3,00 € 2   

ΣΚΟΡΔΟ ΤΜΧ 0,50 € 15   

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 
ΤΣΙΛΙ (όχι πράσινες) 

KG 4,00 € 4 
  

 

  

ΤΜΗΜΑ 1 

(ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΡΕΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΡΝΙΣΙΑ 
ΠΑΙΔΑΚΙΑ 

KG 8,00 € 10 
  

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΟ (ΑΠΟ 
1,5 - 2 kg/ ΤΜΧ) 

TMX 5,00 € 30 
  

ΦΤΕΡΟΥΓΕΣ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

KG 3,00 € 15 
  

ΚΟΠΑΝΑΚΙΑ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 

KG 3,00 € 15 
  

  

ΤΜΗΜΑ 1 (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΛΑΤΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ 
ΙΩΔΙΟΥΧΟ (συσκευασία 

500gr – 1kg) 
KG 2,19 € 5 

  

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ (σε οποιαδήποτε 

συσκευασία) 
KG 0,70 € 5 

  

ΑΛΜΥΡΑ ΚΡΑΚΕΡΣ (ΓΕΥΣΗ 
ΚΛΑΣΙΚΗ, ΒARBEQUE, ΤΥΡΙ), 

ενδεικτικά συσκευασία 
τουλάχιστον 70gr 

KG 6,00 € 20 

  

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ, 

συσκευασία 1,5lt 
LT 1,00 € 30 

  

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ, 

LT 1,00 € 30 
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συσκευασία 330ml 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΤΥΠΟΥ 
SPRITE, συσκευασία 330ml 

LT 1,00 € 30 
  

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΤΥΠΟΥ 
ΚΟΛΑ, συσκευασία 1,5lt 

LT 1,00 € 30 
  

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΤΥΠΟΥ 
ΚΟΛΑ, συσκευασία 330ml 

LT 1,00 € 30 
  

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟΙ 
ΧΟΥΡΜΑΔΕΣ (σε 

οποιαδήποτε συσκευασία) 
KG 5,00 € 4 

  

ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΠΙΤΕΣ 
(συσκευασία των 10 

τεμαχίων) 
TMX 0,60 € 5 

  

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ, 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜEΝΟ, 

ενδεικτικά συσκευασία 
400gr 

KG 2,00 € 15 

  

ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΑΡΚΕΙΑΣ, 
ΠΛΗΡΕΣ 3,5%, συσκευασία 

1-1,5lt 
LT 0,80 € 400 

  

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ ΣΕ 
ΦΕΤΕΣ (160gr ανά 

συσκευασία) 
KG 7,00 € 15 

  

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Ενδεικτικά 

συσκευασία 5lt. 
LT 5,00 € 20 

  

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ενδεικτικά συσκευασία 1kg 
KG 0,90 € 100 

  

ΗΛΙΕΛΑΙΟ για μαγείρεμα, 
ψήσιμο, τηγάνισμα, 

σαλάτες και σάλτσες, 
ενδεικτικά συσκευασία των 

5lt. 

LT 1,25 € 40 

  

ΚΑΡΥ ΜΕΤΡΙΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 
(σε οποιαδήποτε 

συσκευασία) 
KG 25,00 € 5 

  

ΚΕΤΣΑΠ ΚΛΑΣΙΚΗ, 
ενδεικτικά συσκευασία 4-

5kg 
KG 5,00 € 20 

  

ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΥΡΙ (ΤΥΠΟΥ 
ΓΚΟΥΝΤΑ) ΦΕΤΕΣ 

ενδεικτικά συσκευασία 
200gr 

KG 6,00 € 15 

  

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ 
ΚΑΚΑΟ ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ 

(συσκευασία περίπου 70-
100gr) 

TMX 0,50 € 400 

  

ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ΠΛΗΡΗΣ 
ενδεικτικά συσκευασία 4-

5kg 
KG 5,00 € 15 

  

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ 
ΓΕΥΣΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 

ενδεικτικά συσκευασία 80-
KG 7,00 € 19 
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100gr 

ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 
330ml 

LT 0,50 € 250 
  

ΞΥΔΙ ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΣΙ, 
ΟΞΥΤΗΤΑ 6%, ενδεικτικά 

συσκευασία 350ml 
LT 0,80 € 25 

  

ΠΑΓΩΤΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΥΣΕΩΝ (σε οποιαδήποτε 

συσκευασία) 
LT 6,00 € 5 

  

ΠΑΠΡΙΚΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ (σε 
οποιαδήποτε συσκευασία) 

KG 15,00 € 3 
  

ΠΑΣΤΕΛΙ ΜΕ ΜΕΛΙ 
ενδεικτικά συσκευασία 

70gr 
KG 9,60 € 8,5 

  

ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ 
ΡΙΓΑΝΗ ενδεικτικά 

συσκευασία 70 - 100gr 
TMX 1,24 € 100 

  

ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΥΤΕΡΟ 
(σε οποιαδήποτε 

συσκευασία) 
KG 25,00 € 5 

  

ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 
(σε οποιαδήποτε 

συσκευασία) 
KG 19,41 € 5 

  

ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 
συσκευασία πλαστικού 

δοχείου 1kg 
KG 5,00 € 9 

  

ΡΟΦΗΜΑ ΚΑKAO ΣΕ 
ΣΚΟΝΗ, ενδεικτικά 

συσκευασία 3kg 
KG 9,00 € 20 

  

ΡΥΖΙ ΜΠΑΣΜΑΤΙ KG 4,00 € 10   

ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ενδεικτικά 100gr 

KG 7,00 € 30 
  

ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ KG 8,00 € 30   

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ KG 30,00 € 9   

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗ 
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ 

ΚΟΝΣΕΡΒΑ ενδεικτικά 
συσκευασία 400gr 

KG 1,71 € 6 

  

ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 

ενδεικτικά συσκευασία 
370-450gr 

KG 2,96 € 2 

  

ΤΣΑΙ ΚΡΥΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 125gr 
για 1,5lt 

KG 2,00 € 8 
  

ΤΣΑΪ ΜΑΥΡΟ (φακελάκια 
των 1,5gr) 

ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 0,12 € 1500 
  

ΤΣΟΥΡΕΚΑΚΙ (ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ 

ΣΟΚΟΛΑΤΑ, ενδεικτικά 
συσκευασία 75-85gr 

KG 8,00 € 30 

  

ΧΥΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ 
(ενδεικτικά συσκευασία 

250 – 350ml) 

ΤΜΧ 0,70 € 130 
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ΧΥΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ 
(ενδεικτικά συσκευασία 

250 – 350ml) 

ΤΜΧ 0,50 € 150 

  

ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 
ΑΡΤΥΜΑ, ενδεικτικά 

συσκευασία 340 - 400ml 
LT 0,80 € 30 

  

 

 

ΤΜΗΜΑ 2 (ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

ΟΜΑΔΑ Α: 
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΜΠΑΝΑΝΕΣ KG 2,50 € 100   

ΜΗΛΑ KG 1,30 € 30   

ΑΧΛΑΔΙΑ KG 1,50 € 20   

 

 

ΤΜΗΜΑ 2 (ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΡΕΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ) 

συσκευασία τουλάχιστον 
1400 - 1700gr 

ΤΜΧ 3,00 € 40 

  

 

ΤΜΗΜΑ 2 (ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΛΑΤΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΙΩΔΙΟΥΧΟ 
(συσκευασία 500gr – 1kg) 

KG 2,00 € 10 
  

ΑΛΜΥΡΑ ΚΡΑΚΕΡΣ (ΓΕΥΣΗ 
ΚΛΑΣΙΚΗ, ΒARBEQUE, ΤΥΡΙ), 

ενδεικτικά συσκευασία 
τουλάχιστον 70gr 

KG 6,00 € 21 

  

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΓΚΑΖΟΖΑ, 
συσκευασία 1,5lt 

LT 1,00 € 25 
  

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΤΥΠΟΥ ΚΟΛΑ, 
συσκευασία 1,5lt 

LT 1,00 € 50 
  

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ -ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ, 
συσκευασία 1,5lt 

LT 1,00 € 30 
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ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΛΕΜΟΝΑΔΑ, 
συσκευασία 1,5lt 

LT 1,00 € 20 
  

ΒΟΥΤΥΡΟ SOFT (Ενδεικτικά 
συσκευασία τουλάχιστον 500gr) 

κατάλληλο για μαγείρεμα και 
γλυκά 

KG 3,50 € 3 

  

ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΕΣ 
3,5%, συσκευασία 1-1,5lt 

LT 0,80 € 10 
  

ΓΚΟΦΡΕΤΑ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ενδεικτικά 

συσκευασία 38gr) 
KG 6,00 € 11,5 

  

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
Ενδεικτικά συσκευασία 5lt. 

LT 5,30 € 20 
  

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΝΟ.6 + 
ΝΟ.10, ενδεικτικά συσκευασία 

500gr 
KG 1,40 € 100 

  

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ενδεικτικά 

συσκευασία του 1kg 
KG 30,00 € 5 

  

ΚΕΙΚ ΚΑΚΑΟ-ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ συσκευασία 

τουλάχιστον 60gr 
KG 7,00 € 18 

  

ΚΕΤΣΑΠ ΚΛΑΣΙΚΗ, ενδεικτικά 
συσκευασία 500gr 

KG 5,00 € 50 
  

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΚΑΚΑΟ 
ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ (συσκευασία 

περίπου 70-100gr) 
ΤΜΧ 0,50 € 400 

  

ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΛΙΠΑΡΑ 
ενδεικτικά συσκευασία 500gr 

KG 5,00 € 10 
  

ΜΠΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ (ΒΡΩΜΗ, 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ, ΜΕΛΙ) ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΕΚΤΟΣ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 28-30gr 

ΤΜΧ 0,40 € 300 

  

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ενδεικτικά 
συσκευασία 80-100gr 

KG 6,00 € 50 
  

ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 
συσκευασία 1,5lt 

LT 0,20 € 150 
  

ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 
συσκευασία 500ml 

LT 0,20 € 250 
  

ΞΥΔΙ ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΣΙ, 
ΟΞΥΤΗΤΑ 6%, ενδεικτικά 

συσκευασία 350ml 
LT 0,70 € 15 

  

ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΛΥΚΟ 
ενδεικτικά συσκευασία 50-100gr 

KG 25,00 € 0,5 
  

ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΥΤΕΡΟ 
ενδεικτικά συσκευασία 50-100gr 

KG 25,00 € 0,5 
  

ΜΠΟΥΚΟΒΟ  ΚΑΥΤΕΡΟ ενδεικτικά 
συσκευασία 50-100gr 

KG 15,00 € 3 
  

ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 
ενδεικτικά συσκευασία 50-100gr 

KG 25,00 € 0,5 
  

ΡΥΖΙ ΜΠΑΣΜΑΤΙ ενδεικτικά 
συσκευασία 500gr 

KG 4,00 € 10 
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ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ (για μαγείρεμα, 
ψήσιμο, τηγάνισμα, σαλάτες και 
σάλτσες) ενδεικτικά συσκευασία 

5lt 

LT 1,40 € 200 

  

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ ΤΥΠΟΥ 
ΝΕSCAFE, ενδεικτικά συσκευασία 

750gr 
KG 32,00 € 2,25 

  

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ ΤΥΠΟΥ 
ΝΕSCAFE, φακελάκια των 2gr 

KG 30,00 € 6 
  

ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΚΟΥΤΙ ενδεικτικά συσκευασία 

370-450gr 
KG 3,00 € 40 

  

ΤΣΙΠΣ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ 
ΡΙΓΑΝΗ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΗ ενδεικτικά 

συσκευασία 130gr 
KG 8,00 € 31,2 

  

ΤΣΟΥΡΕΚΑΚΙ (ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ 

ΣΟΚΟΛΑΤΑ, ενδεικτικά 
συσκευασία 75-85gr 

KG 8,00 € 24 

  

ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΕΝΟΨΩΜΙΤΥΠΟΥ 
BAKE ROLLS (Γεύση Pizza, 

Κλασική, Σκόρδο) 
ενδεικτικάσυσκευασία 160gr 

KG 7,00 € 48 

  

ΧΥΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ (ενδεικτικά 

συσκευασία 250 – 350ml) 
ΤΜΧ 0,70 € 162 

  

ΧΥΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΚΕΡΑΣΙ Ή ΒΥΣΣΙΝΟ (ενδεικτικά 

συσκευασία 250 – 350ml) 
ΤΜΧ 0,50 € 162 

  

ΧΥΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ 
(ενδεικτικά συσκευασία 250 – 

350ml) 

ΤΜΧ 0,50 € 162 

  

ΧΥΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΦΡΑΟΥΛΑ (ενδεικτικά 

συσκευασία 250 – 350ml) 
ΤΜΧ 0,50 € 162 

  

ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΑΡΤΥΜΑ, 
ενδεικτικά συσκευασία 340 - 

400ml 
LT 0,80 € 5 

  

 

ΤΜΗΜΑ 3 (ΦΡΙΞΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

ΟΜΑΔΑ Α: 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔ

Α 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ  
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΣ  

ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΜΧ 0,60 € 250   

ΑΝΙΘΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ 0,65 € 24   

ΔΥΟΣΜΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ 1,00 € 24   

ΚΑΡΟΤΑ KG 1,00 € 24   

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ KG 0,60 € 190   

ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ KG 0,65 € 72   

ΛΕΜΟΝΙΑ ΦΡΕΣΚΑ KG 1,55 € 24   

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ 0,50 € 72   
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ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ KG 1,25 € 72   

ΜΗΛΑ ΚΟΚΚΙΝΑ KG 1,25 € 480   

ΜΠΑΝΑΝΕΣ KG 2,00 € 192   

ΝΤΟΜΑΤΕΣ KG 1,60 € 264   

ΠΑΤΑΤΕΣ KG 0,60 € 240   

ΠΕΠΟΝΙ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ 
ΤΥΠΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

KG 1,30 € 96 
  

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙA KG 0,90 € 360   

ΣΕΛΙΝΟ KG 2,00 € 12   

ΣΚΟΡΔΑ KG 0,40 € 24   

ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ KG 1,50 € 170   

 

ΤΜΗΜΑ 3 (ΦΡΙΞΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΡΕΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ 
ΚΤΨ (ΚΙΒΩΤΙΟ 10-15 

ΚΙΛΩΝ) 
KG 3,00 € 240 

  

ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ 

KG 6,10 € 150 
  

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
(ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΌ 140 - 

170gr) 
KG 6,70 € 120 

  

ΜΟΣΧΑΡΙ ΝΩΠΟ ΣΠΑΛΑ KG 7,30 € 120   

ΚΙΜΑΣ ΝΩΠΟΣ 
ΒΟΔΙΝΟΣ 

KG 7,00 € 150 
  

 

ΤΜΗΜΑ 3 (ΦΡΙΞΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΛΑΤΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ 
ΙΩΔΙΟΥΧΟ, ενδεικτικά 

συσκευασία 5kg 
KG 1,00 € 20 

  

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ, ενδεικτικά 

συσκευασία 1kg 
KG 0,80 € 50 

  

ΑΥΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 53-63gr, 
ενδεικτικά συσκευασία 12 

τμχ 
ΤΜΧ 0,20 € 2000 

  

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ, 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜEΝΟ, 

ενδεικτικά συσκευασία 
400gr 

KG 2,00 € 20 

  

ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΑΡΚΕΙΑΣ, 
ΠΛΗΡΕΣ 3,5%, συσκευασία 

1-1,5lt 
LT 1,50 € 450 

  

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10%, KG 2,70 € 120   
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συσκευασία 5kg. 

ΓΛΥΦΙΤΖΟΥΡΙΑ ΜΕ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ, τεμάχιο 

τουλάχιστον 12gr 
ΤΜΧ 0,22 € 100 

  

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ 
ΑΛΕΣΗΣ ΜΕ ΜΕΛΙ, 

συσκευασία τουλάχιστον 
350gr 

KG 10,00 € 10 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

συσκευασία 450 – 500gr 
KG 13,00 € 2 

  

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Ενδεικτικά 

συσκευασία 5lt 
LT 5,50 € 45 

  

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ συσκευασία 
400gr - 500gr 

KG 3,26 € 10 
  

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ενδεικτικά συσκευασία 1 

Kg. 

KG 1,00 € 120 

  

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ‘’ΠΕΝΝΕΣ’’ 
ενδεικτικά συσκευασία 

500gr 
KG 2,00 € 40 

  

ΖΩΜΟΣ ΚΟΤΑΣ ΣΕ ΚΥBO 
συσκευασία 12 ΤΜΧ. 

KG 11,00 € 2 
  

ΖΩΜΟΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ 
ΚΥBO συσκευασία 12 ΤΜΧ. 

KG 11,00 € 2 
  

ΙΝΔΟΚΑΡΥΔΟ, συσκευασία 
150gr 

KG 9,00 € 4 
  

ΚΑΝΕΛΑ ΑΛΕΣΜΕΝΗ 
συσκευασία περίπου 40-

50gr 
KG 10,00 € 1 

  

ΚΑΡΥ ΜΕΤΡΙΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ, 
συσκευασία 100gr 

KG 25,00 € 1 
  

ΚΑΣΤΕΡ ΠΑΟΥΝΤΕΡ ΣΕ 
ΣΚΟΝΗ, συσκευασία 100gr 

- 150gr 
KG 8,00 € 10 

  

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ, 

ενδεικτικά συσκευασία 
250-500gr 

KG 18,00 € 5 

  

ΚΕΤΣΑΠ ΚΛΑΣΙΚΗ, 
ενδεικτικά συσκευασία 4-

5kg 
KG 5,00 € 15 

  

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ, 
ενδεικτικά συσκευασία 

500gr-1kg 
KG 1,50 € 40 

  

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ 
ΚΑΚΑΟ ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ 

(συσκευασία περίπου 70-
100gr) 

ΤΜΧ 0,60 € 600 

  

ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΦΕΤΑ KG 5,00 € 30   

ΜΑΓΙΑ ΞΕΡΗ, φακελάκια 
των 8-9 gr 

KG 42,00 € 0,2 
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ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΑΟΥΛΑ 
ενδεικτικά συσκευασία 

500gr 
KG 4,00 € 24 

  

ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ ενδεικτική 
συσκευασία 1-5kg 

KG 9,00 € 8 
  

ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΑΠΑΛΗ 
ενδεικτικά συσκευασία 4-

5kg 
KG 5,00 € 4 

  

ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 
(φακελάκια των 20gr) 

KG 5,26 € 2 
  

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ 
ΜΠΕΡ, ενδεικτικά 

συσκευασία 200 - 250gr 
KG 7,00 € 15 

  

ΞΥΔΙ ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΣΙ, 
ΟΞΥΤΗΤΑ 6%, ενδεικτικά 

συσκευασία 350ml 
LT 1,00 € 4 

  

ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΛΥΚΟ 
συσκευασία 50-100gr 

KG 13,00 € 2 
  

ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 
ενδεικτικά συσκευασία 50-

100gr 
KG 25,00 € 1 

  

ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 
ΜΙΚΡΑ ενδεικτικά 
συσκευασία 500gr 

KG 3,00 € 40 
  

ΡΙΓΑΝΗ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 
επαγγελματική 

συσκευασία 1kg 
KG 15,00 € 2 

  

ΡΟΦΗΜΑ ΚΑKAO ΣΕ 
ΣΚΟΝΗ, συσκευασία 
τουλάχιστον 250gr 

KG 7,00 € 6 
  

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ KG 2,33 € 48   

ΡΥΖΙ ΜΠΑΡΜΠΟΙΛ KG 3,00 € 200   

ΣΑΛΑΤΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥ, 
ενδεικτικά συσκευασία 

2,5kg 
KG 5,00 € 48 

  

ΣΑΝΤΙΓΙ ΦΥΤΙΚΗ, ενδεικτικά 
συσκευασία 1 ΛΙΤΡΟΥ 

KG 7,00 € 10 
  

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΨΙΛΟ, 
ενδεικτικά συσκευασία 

500gr 
KG 1,40 € 24 

  

ΣΟΔΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 
ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ενδεικτικά 

συσκευασία 350 - 500gr 
KG 2,20 € 3 

  

ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, 
ενδεικτικά 50-100gr 

KG 8,00 € 8 
  

ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ, 
ενδεικτικά 100 - 150gr 

KG 8,00 € 6 
  

ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ (για 
μαγείρεμα, ψήσιμο, 

τηγάνισμα, σαλάτες και 
σάλτσες) ενδεικτικά 

συσκευασία 5lt 

LT 1,40 € 50 

  

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 
συσκευασία 500-1kg 

KG 30,00 € 5 
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ΤΖΑΤΖΙΚΙ, ενδεικτικά 
συσκευασία 2,5kg 

KG 5,00 € 60 
  

ΤΣΑΪ ΜΑΥΡΟ (φακελάκια 
των 1,5gr) 

ΦΑΚΕΛΑΚ
ΙΑ 

0,12 € 900 
  

ΤΣΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ (φακελάκια 
των 1,5gr) 

ΦΑΚΕΛΑΚ
ΙΑ 

0,12 € 300 
  

ΦΑΚΕΣ ΚΛΑΣΙΚΕΣ 
ενδεικτικά συσκευασία 

500gr 
KG 2,00 € 60 

  

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ενδεικτικά 

συσκευασία 500gr 
KG 2,00 € 40 

  

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ, 
συσκευασία τουλάχιστον 

250gr 
KG 4,50 € 12 

  

ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΙΤΕΣ, 
ενδεικτικά συσκευασία 

500gr 
KG 5,00 € 10 

  

ΧΑΜΟΜΗΛΙ, φακελάκια 
των 1,5gr 

ΦΑΚΕΛΑΚ
ΙΑ 

0,12 € 200 
  

ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 
ΑΡΤΥΜΑ, ενδεικτικά 

συσκευασία 340 - 400ml 
LT 0,70 € 10 

  

ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, 
συσκευασία 1lt 

LT 1,45 € 280 
  

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 4 (ΕΛΛΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

ΟΜΑΔΑ Α: 
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΛΕΜΟΝΙΑ KG 1,50 € 20   

ΝΤΟΜΑΤΕΣ KG 1,50 € 50   

ΠΑΤΑΤΕΣ KG 0,80 € 100   

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ KG 0,80 € 200   

ΤΜΗΜΑ 4 (ΕΛΛΗ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ, ενδεικτικά 

συσκευασία 10kg 
KG 2,75 € 5 

  

ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr 

KG 7,00 € 8 
  

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ, 

συσκευασία 330ml 
KG 0,70 € 384 
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ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΛΑΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

ΟΜΑΔΑ Α: 
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΚΑΡΠΟΥΖΙ KG 1,00 € 20   

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ KG 0,66 € 30   

ΛΕΜΟΝΙΑ KG 1,80 € 20   

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 
ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΑ 

KG 1,25 € 40 
  

ΜΗΛΑ ΚΟΚΚΙΝΑ KG 1,25 € 50   

ΜΠΑΝΑΝΕΣ KG 2,50 € 40   

ΝΤΟΜΑΤΕΣ KG 1,80 € 20   

ΠΑΤΑΤΕΣ KG 1,00 € 50   

ΣΚΟΡΔΟ ΤΜΧ 0,50 € 10   

ΣΤΑΦΥΛΙΑ KG 1,90 € 20   

ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΤΜΧ 3,00 € 5   

 

ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ 
ΔΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΕΣ 

3,5%, συσκευασία 1-
1,5lt 

LT 1,00 € 1000 

  

Αλεύρι για όλες τις 
χρήσεις 1kg 

KG 1,35 € 50 
  

ΗΛΙΕΛΑΙΟ Ενδεικτικά 
συσκευασία 5Lt. 

LT 6,50 € 30 
  

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ενδεικτικά 
συσκευασία 1Kg. 

KG 1,00 € 100 

  

Nescafe Στιγμιαίος 
Classic 2750gr 

(5x550gr) 
KG 74,00 € 3 

  

ΚΕΤΣΑΠ ΚΛΑΣΙΚΗ, 
ενδεικτικά συσκευασία 

4Kgr 
KG 13,00 € 10 

  

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ 
ΚΑΚΑΟ ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ 
(συσκευασία περίπου 

70-100gr) 

KG 0,55 € 260 

  

ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 
συσκευασία 500ml 

KG 0,29 € 480 
  

Σπόροι Καλαμποκιού 
250gr συσκευασία 

KG 0,80 € 20 
  

ΤΣΑΪ ΜΑΥΡΟ 
(φακελάκια των 1,5gr) 

ΦΑΚΕΛΑΚΙ
Α 

0,12 € 5000 
  

ΧΥΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ 
(ενδεικτικά 

συσκευασία 250 – 
350ml) 

ΤΜΧ 0,80 € 240 
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ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΛΑΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΡΕΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΟ 

KG 3,39 € 80 
  

 

 

ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΛΑΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΛΑΤΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ 
ΙΩΔΙΟΥΧΟ 

(συσκευασία 500gr – 
1kg) 

KG 2,19 € 7 

  

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ, ενδεικτικά 

συσκευασία 1Kg 
KG 0,68 € 30 

  

ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΑΝΑΛΑΤΑ 
ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΑ 

KG 24,12 € 2 
  

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ, 
συσκευασία 1,5lt 

LT 1,00 € 30 
  

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΤΥΠΟΥ 
ΚΟΛΑ, συσκευασία 

1,5lt 
LT 1,00 € 30 

  

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-
ΛΕΜΟΝΑΔΑ, 

συσκευασία 1,5lt 
LT 1,00 € 30 

  

ΑΥΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 53-
63gr, ενδεικτικά 

συσκευασία 12 τμχ 
ΤΜΧ 0,23 € 500 

  

ΒΑΝΙΛΙΑ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, 

(συσκευασία 5 
τμχ/1,5gr) 

KG 138,00 € 0,05 

  

ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ 
ΔΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΕΣ 

3,5%, συσκευασία 1-
1,5lt 

LT 1,00 € 500 

  

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ 
ΣΕ ΦΕΤΕΣ (160gr ανά 

συσκευασία) 
KG 13,00 € 20 

  

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ενδεικτικά 
συσκευασία 1Kg. 

KG 0,88 € 80 

  

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ KG 1,41 € 10   



Σελίδα50 

 

 

Νο 6, ενδεικτικά 
συσκευασία 500gr 

ΗΛΙΕΛΑΙΟ για 
μαγείρεμα, ψήσιμο, 
τηγάνισμα, σαλάτες 

και σάλτσες, 
ενδεικτικά συσκ. των 

1-5 Lt. 

LT 1,24 € 80 

  

ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΙ 
ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΟΙ (σε 

οποιαδήποτε συσκ.) 
KG 6,00 € 3 

  

ΚΑΝΕΛΑ ΑΛΕΣΜΕΝΗ 
συσκευασία περίπου 

40-50gr 
KG 8,18 € 0,4 

  

ΚΑΡΥ ΜΕΤΡΙΟ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ 

Επαγγελματική 
συσκ.1kg 

KG 23,00 € 2 

  

ΚΕΤΣΑΠ ΚΛΑΣΙΚΗ, 
ενδεικτικά 

συσκευασία 200gr 
KG 4,96 € 10 

  

ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΥΡΙ (ΤΥΠΟΥ 
ΓΚΟΥΝΤΑ) ΦΕΤΕΣ 

ενδεικτικά 
συσκευασία 1kg 

KG 6,81 € 20 

  

ΚΟΥΡΚΟΥΜΑΣ 
Επαγγελματική 

συσκευασία 1kg. 
KG 32,08 € 1 

  

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ 
ΓΕΜΙΣΗ ΚΑΚΑΟ ΧΩΡΙΣ 
ΑΛΚΟΟΛ (συσκευασία 

περίπου 70-100gr) 

ΤΜΧ 0,50 € 500 

  

ΚΥΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 30-35gr 
KG 15,00 € 0,3 

  

ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ΠΛΗΡΗΣ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 150gr 
KG 5,43 € 3 

  

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 
ΚΟΜΜΕΝΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 

ενδεικτικά 
συσκευασία 400gr 

KG 8,00 € 3 

  

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 
ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

ενδεικτικά 
συσκευασία 500gr 

KG 4,00 € 3 

  

ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ 
ενδεικτική 

συσκευασία 450 gr 
KG 8,00 € 3 

  

ΜΠΑΡΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ 
(ΒΡΩΜΗ, ΣΟΚΟΛΑΤΑ, 

ΜΕΛΙ) ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΤΜΧ 0,37 € 500 

  



Σελίδα51 

 

 

ΕΚΤΟΣ ΞΗΡΩΝ 
ΚΑΡΠΩΝ, ενδεικτικά 
συσκευασία 28-30 gr 

ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 
(φακελάκια των 20gr) 

KG 6,00 € 0,2 
  

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ 
ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 

ενδεικτικά 
συσκευασία 80-100gr 

ΤΜΧ 0,70 € 500 

  

ΝΕΡΟ 
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 

συσκευασία 500ml 
LT 0,23 € 200 

  

ΞΥΔΙ ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΚΡΑΣΙ, ΟΞΥΤΗΤΑ 6%, 

ενδεικτικά 
συσκευασία 350ml 

LT 0,80 € 10 

  

ΠΑΓΩΤΟ ΒΑΝΙΛΙΑ 
οικογενειακή 
συσκευασία 

KG 6,00 € 5 
  

ΠΑΓΩΤΟ ΚΑΚΑΟ 
οικογενειακή 
συσκευασία 

KG 6,00 € 5 
  

ΠΑΣΤΕΛΙ ΜΕ ΜΕΛΙ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 70gr 
KG 9,60 € 5 

  

ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ 
ΓΕΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 

ενδεικτικά 
συσκευασία 200gr 

TMX 1,24 € 100 

  

ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΚΑΥΤΕΡΟ (σε 
οποιαδήποτε 
συσκευασία) 

KG 29,51 € 5 

  

ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ (σε 
οποιαδήποτε 
συσκευασία) 

KG 19,41 € 5 

  

ΠΙΤΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ 

συσκευασία 8 ΤΜΧ 
ΤΜΧ 3,90 € 80 

  

ΠΡΑΛΙΝΑ 
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 

συσκευασία 
πλαστικού δοχείου 

1kg 

KG 5,08 € 10 

  

ΡΟΦΗΜΑ ΚΑKAO ΣΕ 
ΣΚΟΝΗ, συσκευασία 
τουλάχιστον 250gr 

KG 7,37 € 3 
  

ΡΥΖΙ ΜΠΑΣΜΑΤΙ KG 4,00 € 30   

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ KG 29,00 € 1   

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 
ΝΤΕΚΑΦΕΙΝΕ 

KG 35,00 € 3 
  

ΤΟΜΑΤΑ 
ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗ 

KG 1,71 5 
  



Σελίδα52 

 

 

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ 
ΚΟΝΣΕΡΒΑ ενδεικτικά 

συσκευασία 400gr 

ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 

ενδεικτικά 
συσκευασία 370-

450gr 

KG 2,96 5 

  

ΤΣΟΥΡΕΚΑΚΙ 
(ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) ΓΕΜΙΣΤΑ 
ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ, 

ενδεικτικά 
συσκευασία 75-85gr 

TMX 0,75 € 400 

  

ΧΟΥΡΜΑΔΕΣ 
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟΙ 

KG 4,52 € 5 
  

ΧΩΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΓΩΤΟ ΤΜΧ 0,10 € 100   

ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ 
ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 

(ενδεικτικά 
συσκευασία 800-

900gr) 

KG 2,64 € 49 

  

 

 

ΤΜΗΜΑ 6 
(ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ 

ΒΟΛΟΥ) 
ΟΜΑΔΑ Α: 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΜΧ 0,60 € 156   

ΑΝΙΘΟΣ ΤΜΧ 0,50 € 52   

ΚΑΡΟΤΑ KG 1,00 € 143   

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΜΕΤΡΙΑ KG 2,00 € 78   

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ KG 0,50 € 260   

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ KG 0,80 € 52   

ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ KG 0,65 € 104   

ΛΕΜΟΝΙΑ KG 1,50 € 52   

ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΤΜΧ 0,50 € 52   

ΜΑΡΟΥΛΙ KG 2,00 € 46   

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 
ΦΛΑΣΚΕΣ 

KG 2,00 € 78 
  

ΜΗΛΑ ΚΟΚΚΙΝΑ KG 1,40 € 390   

ΜΠΑΝΑΝΕΣ KG 1,70 € 390   

ΝΤΟΜΑΤΕΣ KG 1,70 € 130   

ΠΑΤΑΤΕΣ KG 0,60 € 1300   

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ KG 1,90 € 52   

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ 
ΚΕΡΑΤΟ 

KG 1,90 € 52 
  

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ KG 2,30 € 52   

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ KG 1,00 € 390   



Σελίδα53 

 

 

ΠΡΑΣΑ KG 0,75 € 104   

ΣΕΛΙΝΟ KG 1,70 € 78   

ΣΚΟΡΔΑ ΤΜΧ 0,40 € 104   

ΣΠΑΝΑΚΙ KG 1,13 € 78   

ΤΖΙΝΤΖΕΡ KG 3,00 € 5   

 

ΤΜΗΜΑ 6 
(ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ 

ΒΟΛΟΥ) 
ΟΜΑΔΑ B: ΚΡΕΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΡΝΙ ΧΕΡΑΚΙ κτψ ή 
νωπό 

KG 6,00 € 182 
  

ΚΙΜΑΣ 100% 
ΜΟΣΧΑΡΙ κτψ ή 

νωπός 
KG 5,00 € 182 

  

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΜΠΟΥΤΙ κτψ ή νωπό 

KG 2,00 € 520 
  

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 100% 
ΜΟΣΧΑΡΙ κτψ ή 

νωπό 
KG 7,00 € 26 

  

ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΡΕΑΣ 
ΠΟΝΤΙΚΙ ή 

ΤΟΥΡΤΟΥΚΙΤΑ ή 
ΣΠΑΛΑ κτψ ή νωπό 

KG 7,00 € 182 

  

 

ΤΜΗΜΑ 6 
(ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ 

ΒΟΛΟΥ) 
ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ, 
ενδεικτικά 

συσκευασία 5-12kg. 

KG 1,00 € 72 

  

ΑΛΕΥΡΙ ΜΑΛΑΚΟ, 
ενδεικτικά 

συσκευασία 1kg 
KG 0,70 € 156 

  

ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗ 
ΑΛΕΣΗΣ 

KG 1,46 € 26 
  

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ, 

συσκευασία 330ml 
LT 1,30 € 155 

  

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - 
ΤΥΠΟΥ ΚΟΛΑ, 

συσκευασία 330ml 
LT 1,30 € 309 

  

ΑΡΑΚΑΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ, 

ενδεικτικά 
συσκευασία 1kg. 

KG 1,50 € 115 

  

ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ, 
ενδεικτικά 

συσκευασία 30TMX 
ΤΜΧ 0,15 € 3120 

  



Σελίδα54 

 

 

ΒΟΥΤΥΡΟ ΜΕΡΙΔΕΣ, 
ενδεικτικά 

συσκευασία 10gr 
TMX 0,07 € 9100 

  

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 
ΠΛΗΡΕΣ, ενδεικτικά 
συσκευασία 400gr 

LT 2,00 € 45 
  

ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ, 
ενδεικτικά 

συσκευασία 400gr 
KG 3,22 € 104 

  

ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ 
ΔΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΕΣ 

3,5%, συσκευασία 1lt 
LT 1,00 € 1430 

  

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 
ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ 

KG 6,00 € 78 
  

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 
10%, συσκευασία 

5kg. 
KG 2,50 € 260 

  

ΕΛΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ KG 5,00 € 52   

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 
συσκευασία 450 – 

500gr 

KG 12,00 € 5,2 

  

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
Ενδεικτικά 

συσκευασία 5 Lt. 

LT 5,50 € 104 

  

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 1Kg. 

KG 0,90 € 345 

  

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ 
Νο2, ενδεικτικά 

συσκευασία 500gr 
KG 1,20 € 91 

  

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ 
Νο 6, ενδεικτικά 

συσκευασία 500gr 
KG 1,20 € 91 

  

ΖΩΜΟΣ ΒΟΔΙΝΟΣ 
ΣΚΟΝΗ 

KG 11,00 € 5,2 
  

ΖΩΜΟΣ ΚΟΤΑΣ 
ΣΚΟΝΗ 

KG 11,00 € 5,2 
  

ΖΩΜΟΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
ΣΚΟΝΗ 

KG 11,00 € 5,2 
  

ΗΛΙΕΛΑΙΟ για 
μαγείρεμα, ψήσιμο, 
τηγάνισμα, σαλάτες 

και σάλτσες, 
ενδεικτικά 

συσκευασία των 5 Lt. 

LT 1,50 € 156 

  

ΚΑΡΥ ΜΕΤΡΙΟ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ 

Επαγγελματική 
συσκευασία 1 kg 

KG 30,00 € 2,8 

  

ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΤΨ, KG 3,50 € 52   



Σελίδα55 

 

 

ενδεικτικά 
συσκευασία 1kg 

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ, 

ενδεικτικά 
συσκευασία 250-

500gr 

KG 10,00 € 13 

  

ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΥΡΙ (ΤΥΠΟΥ 
ΓΚΟΥΝΤΑ) 

ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ 
KG 6,81 € 85 

  

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ 
ΓΕΜΙΣΗ ΚΑΚΑΟ 
ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ 
(συσκευασία 

περίπου 70-100gr) 

TMX 0,50 € 1040 

  

ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ 
ΦΕΤΑ, ενδεικτικά 
συσκευασία 4kg 

KG 4,00 € 104 
  

ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ΠΛΗΡΗΣ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 4-5kg 
KG 5,00 € 12 

  

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΟΦΤ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 1-2 Kg 
KG 4,00 € 52 

  

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 
ΜΕΡΙΔΑ συσκευασία 

10gr 
TMX 0,07 € 9100 

  

ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΑΠΑΛΗ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 4-5kg 
KG 3,00 € 12 

  

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ 
ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 

ενδεικτικά 
συσκευασία 80-

100gr 

KG 7,00 € 43,3 

  

ΝΕΡΟ 
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 

συσκευασία 500ml 
LT 0,30 € 500 

  

ΞΗΡΗ ΜΑΓΙΑ 
(φακελάκια των 4gr) 

ΦΑΚΕΛΑΚΙ
Α 

1,00 € 10 
  

ΞΥΔΙ ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΚΡΑΣΙ, ΟΞΥΤΗΤΑ 6%, 

ενδεικτικά 
συσκευασία 4lt 

LT 0,60 € 26 

  

ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ, 
ενδεικτικά 

συσκευασία 350gr 
TMX 1,50 € 390 

  

ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ (σε 
οποιαδήποτε 
συσκευασία) 

KG 25,00 € 6 

  

ΡΕΒΥΘΙΑ 
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 
ΜΙΚΡΑ ενδεικτικά 

KG 3,20 € 91 
  



Σελίδα56 

 

 

συσκευασία 500gr 

ΡΟΦΗΜΑ ΚΑKAO ΣΕ 
ΣΚΟΝΗ, συσκευασία 
τουλάχιστον 250gr 

KG 7,00 € 10 
  

ΡΥΖΙ ΜΠΑΣΜΑΤΙ KG 4,00 € 286   

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ KG 2,00 € 286   

ΣΑΛΤΣΑ ΣΟΓΙΑΣ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 250ml 
LT 12,00 € 6 

  

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΔΡΟ, 
ενδεικτικά 

συσκευασία 1kg 
KG 1,00 € 26 

  

ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ, 

ενδεικτικά 100gr 
KG 8,00 € 85,8 

  

ΣΤΑΦΙΔΕΣ ΜΑΥΡΕΣ KG 4,00 € 6   

ΣΤΑΦΙΔΕΣ ΞΑΝΘΙΕΣ KG 4,00 € 6   

ΣΤΙΓΜΙΑΟΣ ΚΑΦΕΣ KG 30,00 € 13   

ΤΟΜΑΤΑ 
ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗ 

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ 
ΚΟΝΣΕΡΒΑ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 400gr 

KG 1,50 € 85 

  

ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 4,5kg 
KG 2,50 € 117 

  

ΤΡΙΓΩΝΑΤΥΡΑΚΙΑΤΥΠ
ΟΥ la vache qui rit 

ΤΜΧ 0,31 € 1664 
  

ΤΣΑΪ ΜΑΥΡΟ 
(φακελάκια των 

1,5gr) 

ΦΑΚΕΛΑΚΙ
Α 

0,10 € 9100 
  

ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΤΨ, 
ενδεικτικά 

συσκευασία 1kg 
KG 2,77 € 52 

  

ΦΑΚΕΣ ΚΛΑΣΙΚΕΣ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 500gr 
KG 2,00 € 91 

  

ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΠΛΑΤΥ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

ενδεικτικά 
συσκευασία 1 Kg. 

KG 1,50 € 115 

  

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 500gr 

KG 2,00 € 91 

  

ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΙΤΕΣ 
(ΚΤΨ) ενδεικτικά 

συσκ. 750gr 
ΣΥΣΚ 3,10 € 130 

  

ΦΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΝΤΙΓΙ 

ΤΥΠΟΥ ΚΡΕΤΟΡΕ 
KG 4,00 € 78 

  

ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ LT 0,70 € 26   
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ΑΡΤΥΜΑ, ενδεικτικά 
συσκευασία 4lt 

ΨΑΡΙ ΦΙΛΕΤΟ 
ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ ΚΤΨ 

KG 6,00 € 5 
  

ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ 
ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 

(ενδεικτικά 
συσκευασία 800-

900gr) 

KG 2,00 € 140 

  

 

 

ΤΜΗΜΑ 7 (ΑΘΗΝΑ) 
ΟΜΑΔΑ Α: 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΜΧ 0,60 € 300   

ΑΝΙΘΟΣ ΤΜΧ 0,50 € 5   

ΚΑΡΟΤΑ KG 0,90 € 200   

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ KG 2,00 € 150   

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ KG 0,55 € 430   

ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ KG 0,80 € 90   

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΤΜΧ 0,50 € 5   

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 
ΦΛΑΣΚΙΕΣ 

KG 1,70 € 80 
  

ΜΗΛΑ ΚΟΚΚΙΝΑ KG 1,30 € 400   

ΜΠΑΝΑΝΕΣ KG 1,60 € 500   

ΠΑΤΑΤΕΣ KG 0,60 € 660   

ΠΡΑΣΟ KG 0,75 € 70   

ΣΕΛΕΡΙ KG 1,70 € 10   

ΣΚΟΡΔΑ ΚΕΦΑΛΙ ΤΜΧ 0,60 € 110   

ΤΟΜΑΤΕΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α’ 

KG 1,70 € 200 
  

 

 
 

ΤΜΗΜΑ 7 (ΑΘΗΝΑ) 
ΟΜΑΔΑ B: ΚΡΕΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ 
ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 
KG 8,76 € 100 

  

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ 
ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΟΥΤΙ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 
KG 6,40 € 150 

  

ΑΡΝΙ ΜΠΟΥΤΙ 
ΝΩΠΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
KG 7,00 € 100 

  

ΚΙΜΑΣ ΛΑΠΑ 
ΜΟΣΧΑΡΙ – ΒΟΕΙΟ 

KG 6,00 € 100 
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ΝΩΠΟ ΓΑΛΛΙΑΣ 

ΚΙΜΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

KG 7,00 € 80 
  

 
  
  

ΤΜΗΜΑ 7 (ΑΘΗΝΑ) 
ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ  
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ  

ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ, 
ενδεικτικά 

συσκευασία 5kg. 

KG 1,50 € 30 

  

ΑΛΕΥΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΦΑΡΙΝΑ, ενδεικτικά 

συσκευασία 1Kg 
KG 1,22 € 30 

  

ΑΡΑΚΑΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ, 

ενδεικτικά 
συσκευασία 1Κg. 

KG 1,83 € 20 

  

ΑΥΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 53-
63gr, ενδεικτικά 

συσκευασία 12 τμχ 
ΤΜΧ 0,17 € 1512 

  

ΒΑΝΙΛΙΑ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, 

επαγγελματική 
συσκευασία 

KG 1,04 € 1 

  

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 
ΠΛΗΡΕΣ, 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜEΝΟ, 
ενδεικτικά 

συσκευασία 400gr 

LT 1,94 € 250 

  

ΓΙΑΟΥΡΤΙ 
ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10%, 
συσκευασία 1kg. 

KG 2,72 € 150 
  

ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 
ΧΩΡΙΣ ΔΕΡΜΑ 

KG 8,00 € 30 
  

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΜΕ 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΤΥΠΟΥ 

CHOCOCORNFLAKES 
ενδεικτική συσκ. 

των 500gr. 

KG 10,48 € 20 

  

ΖΩΜΟΣ ΚΟΤΑΣ 
ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΟΣ 

επαγγελματική 
συσκ. των 3-5kg. 

KG 15,00 € 5 

  

ΗΛΙΕΛΑΙΟ για 
μαγείρεμα, ψήσιμο, 
τηγάνισμα, σαλάτες 

και σάλτσες, 
ενδεικτικά 

LT 2,00 € 250 
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συσκευασία των 5lt. 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΓΙΑ 
ΠΟΠ ΚΟΡΝ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 250gr 

KG 2,00 € 20 

  

ΚΑΡΥ ΜΕΤΡΙΟ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ 

Επαγγελματική 
συσκευασία 1kg 

KG 33,68 € 2 

  

ΚΟΥΡΚΟΥΜΑΣ 
επαγγελματική 

συσκευασία 1kg. 
KG 35,95 € 1 

  

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ 
ΓΕΜΙΣΗ ΚΑΚΑΟ 
ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ 
(συσκευασία 

περίπου 70-100gr) 

ΤΜΧ 0,50 € 1500 

  

ΚΥΜΙΝΟ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ 

Επαγγελματική 
συσκευασία 1kg. 

KG 22,00 € 1 

  

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΟΦΤ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 1-2kg 
KG 5,00 € 30 

  

ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ 
ενδεικτική 

συσκευασία 450gr 
KG 8,00 € 30 

  

ΜΠΟΥΚΟΒΟ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ 

ΚΑΥΤΕΡΟ 
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟ 
επαγγελματική 

συσκευασία 1kg. 

KG 38,00 € 1 

  

ΞΥΔΙ ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΚΡΑΣΙ, ΟΞΥΤΗΤΑ 6%, 

ενδεικτικά 
συσκευασία 350ml 

LT 0,80 € 10 

  

ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ 

επαγγελματική 
συσκευασία 1kg 

KG 30,00 € 3 

  

ΡΕΒΥΘΙΑ 
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 
ΜΙΚΡΑ ενδεικτικά 
συσκευασία 500gr 

KG 3,25 € 30 

  

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 500gr 
KG 2,00 € 100 

  

ΤΑΧΙΝΙ ενδεικτικά 
συσκευασία 

πλαστικού δοχείου 
900gr. 

KG 12,00 € 4,5 

  

ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 
ΔΙΠΛΗΣ 

KG 2,39 € 50 
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ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 
ενδεικτικά 

συσκ.370-450gr 

ΤΣΑΪ ΜΑΥΡΟ 
(φακελάκια των 

1,5gr) 

ΦΑΚΕΛΑΚΙ
Α 

0,12 € 3000 
  

ΦΑΚΕΣ ΚΛΑΣΙΚΕΣ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 500gr 
KG 1,85 € 30 

  

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 500gr 

KG 2,64 € 30 

  

ΧΥΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ 

(ενδεικτικά συσκ. 
250 – 350ml) 

ΤΜΧ 0,32 € 1500 

  

 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ –   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ /  
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων   

 
Α.  Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

1. Τα ζητούμενα είδη της προμήθειας θα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, να 

συνοδεύονται από εγγύηση άριστης ποιότητας, νόμιμα και ευρέως κυκλοφορούντα 

στην αγορά σύµφωνα µε τις σχετικές Αγορανοµικές και Υγειονοµικές διατάξεις.  

2. Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, 

πρέπει να είναι σύµφωνη µε την Ενωσιακή και Εθνική νοµοθεσία.  

3. Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι ανοιγµένες ή φθαρµένες ή σχισµένες ή µε 

τρύπες και  να µην υπάρχουν διαρροές. 

4. Ο προµηθευτής εγγυάται ότι τα τρόφιµα θα είναι άριστης ποιότητας χωρίς 

αλλοιώσεις, νοθείες, προσβολές από μικροοργανισμούς, έντομα ή ακάρεα, 

γαιώδεις προσμίξεις, τοξικές ουσίες, ανεπιθύμητες οσμές, χρωματισμούς και άλλα 

ανεπιθύμητα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων 

κρατικών φορέων τροφίμων.  

5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εφαρμόζει τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής 

και να θεσπίζει, εφαρμόζει και διατηρεί πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάσει των 

αρχών HACCP σε όλα τα στάδια της αποθήκευσης και διακίνησης. 

6. Στα κρέατα δεν θα περιλαμβάνεται χοιρινό σε καμία περίπτωση. 

7. Σε περίπτωση που το προμηθευόμενο κρέας είναι νωπό ισχύουν τα εξής: 

α. Το κρέας και ο κιμάς να είναι άνευ οστών, Α΄ ποιότητας, κρέας νωπό, κιμάς 
νωπός. 
β. Το ψάρι να είναι φρέσκο ολόκληρο ψάρι ή κατεψυγμένο Α΄ ποιότητας, μέρος 
φιλέτου του ψαριού .γ. Το κοτόπουλο να είναι νωπό Α΄ ποιότητας, χωρίς εντόσθια 
και να περιέχει μόνο στήθος ή μπούτι.  
δ. ΚΡΕΑΣ: Το κρέας να είναι νωπό, να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία 
που λειτουργούν νόμιμα, πριν 48 ώρες και μέχρι 6 ημέρες, να έχει υποστεί 
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κρεωσκοπικό έλεγχο και τα κρέατα να προέρχονται από ζώα ποιοτικής κατάταξης . 
Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική 
κατάσταση με εξωτερικό στρώμα λίπους 1-1,5 εκ. Ο αμνός να έχει επιφανειακό 
λίπος πάχους όχι μεγαλύτερο των 6χλστ. Η μέτρηση θα γίνεται στην περιοχή του 
ισχίου του στέρνου και στην έσω επιφάνεια του μηρού. Ο κιμάς 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, λαπά και υπολείμματα κρέατος 
αποξεσμένα από οστά. Οι προμηθεύουσες τον ανάδοχο μονάδες επεξεργασίας και 
τεμαχισμού κρέατος θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό 
αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP ή θα τηρούν φακέλους αυτοελέγχων και κανόνες 
ορθής πρακτικής υγιεινής. 
8.  Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι τυποποιημένα, σφραγισμένα και σε άριστη 
κατάσταση. Επί των συσκευασιών να υπάρχουν οι απαραίτητες ενδείξεις η δε 
σήμανση να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις σήμανσης τροφίμων. Ο χρόνος 
βιωσιμότητας των προσφερόμενων προϊόντων ως προς την ημερομηνία λήξης να 
είναι τουλάχιστον το 80% του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα της 
παράδοσης.Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 
ορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Συγκεκριμένα: 
Όσα είδη είναι συσκευασμένα/ τυποποιημένα θα έχουν την κατάλληλη σήμανση 
(ημερομηνία παραγωγής/λήξης). Τα ζυμαρικά και το ρύζι να είναι Α’ ποιότητας.  
9. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ: Τα αλλαντικά καθώς και οι πρώτες ύλες και ενδείξεις τους να είναι 
σύμφωνα με τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Οι προμηθεύουσες 
τον ανάδοχο μονάδες θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό 
αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP ή θα τηρούν φακέλους αυτοελέγχων και κανόνες 
ορθής πρακτικής υγιεινής. Στη χρήση αλλαντικών απαγορεύεται το χοιρινό. 
10. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ: Τα οπωρολαχανικά θα είναι πρώτης ποιότητας, της εποχής 
και θα πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων 
ελαττωματικών. Για τα φρούτα που προσφέρονται σε συσκευασία με περισσότερες 
από μια σειρά θα πρέπει όλες οι σειρές να είναι πρώτης ποιότητας. Οι 
συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι καθαρές και απαλλαγμένες από ξένες 
ύλες με ευθύνη του αναδόχου. Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμένα από 
υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα και να μην είναι 
μεταλλαγμένα. 
11. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ (τ. 65%): Τα κοτόπουλα θα πρέπει να έχουν επαρκή θρέψη, 
να έχουν σφαχτεί κανονικά και όχι λόγω αρρώστιας σε εγκεκριμένα και νόμιμα 
λειτουργούνταπτηνοσφαγεία. Θα πρέπει επίσης να έχουν 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 αναδίδουν 
κακοσμία, απαλλαγμένα αλλοιώσεων, κακώσεων, εκδορών και γενικότερα θα 
πρέπει να φέρουν την σφραγίδα του πτηνοσφαγείου και την ημερομηνία σφαγής 
και ανάλωσης και να συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας του 
Κτηνιάτρου του πτηνοσφαγείου. Γενικά πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί 
τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Να φέρουν όλες τις προβλεπόμενες ενδείξεις από 
τις κείμενες διατάξεις. Οι προμηθεύουσες τον ανάδοχο μονάδες επεξεργασίας και 
τεμαχισμού κοτόπουλων θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό 
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αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP ή θα τηρούν φακέλους αυτοελέγχων και κανόνες 
ορθής πρακτικής υγιεινής. 
12. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ή ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ: Οι προμηθεύουσες τον ανάδοχο μονάδες 
θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), σύστημα 
HACCP ή θα τηρούν φακέλους αυτοελέγχων και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. 
Τα προμηθευόμενα κατεψυγμένα ψάρια ή θαλασσινά (σουπιές, καλαμαράκια, 
χταπόδια) πρέπει να έχουν συντηρηθεί κανονικά και να μην παρουσιάζουν σημεία 
αφυδάτωσης, αποχρωματισμού ή οσμής μη κανονικής και γενικά να πληρούν τις 
εκάστοτε περί προϊόντων ισχύουσες διατάξεις 

13. Τα όσπρια να είναι  Α΄ ποιότητας. Να είναι συσκευασµένα σε αεροστεγείς 

συσκευασίες. Να είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και 

γεύσης, φετινής σοδειάς, ώριµα, φυσιολογικού χρώµατος, στιλπνά, µη 

συρρικνωµένα, και µε ομοιόμορφη εµφάνιση, απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, 

απεντοµωµένα µε φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, µε 

ένδειξη στη συσκευασία της ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του 

προϊόντος. Τα όσπρια δεν θα προέρχονται από µεταλλαγµένα φυτά. Να υπάρχει 

στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 

τροφίμων, σύμφωνα µε τα οριζόµενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς 

πιστοποίησης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

14. ΑΥΓΑ: Τα προμηθευόμενα αυγά να είναι Α’ Κατηγορίας και να πληρούν τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ε. 

και να είναι άνω των 53γρ. (μέγεθος Μ).  

15. ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ: Τα προμηθευμένα είδη πρέπει να πληρούν 

τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4254/2014, (ΦΕΚ Α’ 85) 

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής 

του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις, άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος ΣΤ.8.και να 

προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να 

δοθεί στις προδιαγραφές για την αποθήκευση και την μεταφορά. Το παστεριωμένο 

γάλα πρέπει 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 χρησιμοποίει 

διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την επίτευξη 

ισοδυνάμου αποτελέσματος. Το παστεριωμένο γάλα πρέπει να παρουσιάζει 

αρνητική αντίδραση στην δοκιμασία φωσφατάσης και θετική αντίδραση στη 

δοκιμασία υπεροξειδάσης. Ωστόσο, επιτρέπεται η παραγωγή παστεριωμένου 

γάλακτος με αρνητική αντίδραση στην δοκιμασία υπεροξειδάσης υπό την 

προϋπόθεση ότι η ετικέτα του γάλακτος φέρει ένδειξη όπως υψηλής παστερίωσης. 

Αμέσως μετά από την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε 

θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 6ο 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. Στην συσκευασία 

πρέπει απαραιτήτως να γράφεται έντυπη η ημερομηνία της παστεριώσεως. Το 

παστεριωμένο γάλα μπορεί να είναι περιεκτικότητας 0% ή 1,5% ή 3,5% σε λιπαρά 

κατά την κρίση της ΑΡΣΙΣ. Τα κουτιά πρέπει να παραδίδονται στη Δομή σε κιβώτια 

με εσωτερικά χωρίσματα και να έχουν χειρολαβές ώστε να προστατεύεται στις 

μετακινήσεις. Οι συσκευασίες (κιβώτια) πρέπει να επιστρέφονται στον 
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προμηθευτή. Η μεταφορά να γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία αυτοδύναμου 

ψύξεως και να φέρουν την σχετική άδεια της κατά τόπου κτηνιατρικής υπηρεσίας. 

16. ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕ ΛΙΠΑΡΑ, 2% ΚΑΙ 4% ΑΕΡΟΣΤΕΓΩΣ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟ: Να έχει περιεκτικότητα 

σε λίπος 2% ΚΑΙ 4% σε συσκευασία 200 γραμμάριων. Το προμηθευόμενο γιαούρτι 

να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις και να παρασκευάζεται 

σε εργαστήρια γιαουρτιού εγκεκριμένα σύμφωνα με το Π.Δ. 56/95. Να έχουν 

κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης και HACCP ή να διατηρούν φακέλους 

αυτοελέγχου και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. 

17.   ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ: Τα είδη γαλακτοκομίας (τυρί προδιαγραφές Π.Ο.Π., 

κασέρι προδιαγραφές Π.Ο.Π., κεφαλοτύρι προδιαγραφές Π.Ο.Π.) 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 σκληρά και ημίσκληρα τυριά 

να είναι Α’ ποιότητας ή επώνυμα για τα έχοντα διεθνείς ή εθνικές προδιαγραφές, 

και στην προσφορά να δηλώνεται η προέλευσή τους, η οποία θα προέρχεται από 

μονάδα με κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης του κράτους προέλευσης και 

εφαρμόζει σύστημα HACCP. Γενικά τα είδη γαλακτοκομίας να πληρούν τις 

εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις. 

18.   ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ – ΜΕΛΙ: Η προμηθευόμενη μαρμελάδα θα είναι παρασκευασμένη 

με φρούτα 40% και άνω, με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του 

χρησιμοποιηθέντος είδους που θα προσδιορίζεται από το αρμόδιο γραφείο της 

ΑΡΣΙΣ, και σε συσκευασία των 20 γρ. ζελέ.  

19.  ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΠΑΡΘΕΝΟ: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στα έλαια και παράγωγά τους 

που θα χρησιµοποιούνται για την Παρασκευή των γευμάτων των φιλοξενούμενων. 

Ειδικότερα θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 124 της αρ. 

15523/31-08-2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1187/τ.Β’/31-08-2006). Συγκεκριµένα: Πρόκειται 

αποκλειστικά για: Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, δηλαδή ελαιόλαδο ανωτέρας 

κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και µόνο µε µη µηχανικές 

µεθόδους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ελαιόλαδο παρθένο, δηλαδή 

ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και µόνο µε 

µη µηχανικές µεθόδους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ελαιόλαδο που 

αποτελείται από εξευγενισµένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα, σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις. 

20. ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ: Τα μπαχαρικά να είναι αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένα σε 

κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση 

και εγγυηµένηηµεροµηνία. 

21.  Καφές ελληνικός αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένος σε κατάλληλη αεροστεγή 

συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 

εγγυηµένηηµεροµηνία λήξης. 

22. ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ: Χυµός φρούτων αρίστης ποιότητος, 100 % φυσικός χωρίς 

συντηρητικά. Από συµπυκνωµένοχυµό  περιεκτικότητας σε φρούτο 50% 

τουλάχιστον, µε την προσθήκη νερού και ζάχαρης. Συσκευασµένος σε κατάλληλη 

σφραγισµένηερµητικά κλειστή χάρτινη συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας 

να αναγράφεται η εγγυηµένηηµεροµηνία λήξης, η οποία δεν µπορεί να είναι 

µικρότερη των 6 µηνών εκτός ψυγείου. 

23. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τον 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 



Σελίδα64 

 

 

 
 
 

Β.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.  Η διακίνηση και η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται σύμφωνα με 

τις ισχύουσες Διατάξεις και ο Προμηθευτής θα πρέπει να τηρεί όλα τα προβλεπόμενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας των ειδών διατροφής της προμήθειας , τόσο κατά 
την διακίνηση όσο και κατά την παράδοσή τους .  
2. Ο Προμηθευτής θα έχει την ποιοτική – ποσοτική ευθύνη μέχρι την 
ολοκλήρωση της παράδοσης των προς προμήθεια ειδών στην εκάστοτε Δομή και έχει 
την υποχρέωση να αντικαθιστά άμεσα και με δικά του έξοδα κάθε ποσότητα που δεν 
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά μέχρι τη λήξη 
της σύμβασης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των Δομών εντός δύο εργάσιμων (2) 
ημερών από την ειδοποίησή του με κάθε νόμιμο μέσο. 

3.    Η μεταφορά των προς προμήθεια ειδών στις Δομές θα γίνεται με δαπάνες και 
μεταφορικά μέσα του Προμηθευτή τμηματικά στην αντίστοιχη  Δομή  και στην 
ποσότητα που αυτή παραγγέλνει κάθε φορά . Είναι στην αποκλειστική ευθύνη του 
Προμηθευτή να τηρούνται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα υγιεινής ασφαλείας κατά την 
παράδοση των προς προμήθεια ειδών προς αποφυγή αλλοιώσεων και ατυχημάτων. Η 
διακίνηση και η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
4. Ο Προμηθευτής πρέπει να δηλώσει αριθμό τηλεφώνου ή/και φαξ ή/και 
διεύθυνση ηλεκτρονικούν ταχυδρομείου, όπου θα στέλνονται τα αιτήματα για την 
τμηματική εκτέλεση της  προμήθειας , σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε Δομής. 

5.  Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων 
των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή της κάθε Δομής κατά την 
ημέρα και ώρα παράδοσης. Στο αντικείμενο των εκάστοτε τριμελών επιτροπών 
παραλαβής συμπεριλαμβάνονται: 
5.1Έλεγχος της έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας από τον Προμηθευτή: Να 

παραδίδεται η παραγγελθείσα ποσότητα στο κτίριοκάθε Δομής το αργότερο εντός 

δύο (2) εργάσιμων ημερών, ύστερα από την παραγγελία της εκάστοτε Δομής. Η 

παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας θα διενεργείται σε εργάσιμη ημέρα και 

ώρα , σε συνεννόηση με την εκάστοτε Δομή. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης της 

παραγγελίας εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις και τα οριζόμενα στο Ν. 

4412/2016. 

5.2  Σύνταξη αντιστοίχου πρακτικού παραλαβής 

6. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας 

των ειδών της προμήθειας, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με 

άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 

που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

7.  Η επιστροφή των ειδών , που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα 

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

8. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει  υλικά  που απορρίφθηκαν μέσα στην 

άνω προθεσμία  η ΑΡΣΙΣ δικαιούται να προμηθευθεί την αντίστοιχη ποσότητα από 

την ελεύθερη αγορά για την κάλυψη των αναγκών της, η δε επιπλέον διαφορά 

τιμής και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και αναζητείται 

σύμφωνα με το νόμο . 9. Σε περίπτωση  έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση, η 
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Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέουσύμφωνα με 

την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων 
 



Σελίδα66 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της 

διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ  

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :  

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  Εγνατία 30 -  Θεσσαλονίκη  ΤΚ 54624 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κυριακή Ακαντζιλιώτη 

                                                 Βασιλική Μότσιου  

- Τηλέφωνο:  2316009357 

- Ηλ. ταχυδρομείο:   metoikos.procurement@gmail.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):  http://www.arsis.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος   της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): «(Αντικείμενο 
της σύμβασης  είναι  η προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ για 
τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη 
(Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος- Έλλη), στη 
Μακρινίτσα  Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα 

CPV: Οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊοντα 
διατροφής: 15800000-6 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες 
- Η σύμβαση χωρίζεται στα ακόλουθα ΤΜΗΜΑΤΑ :  
ΤΜΗΜΑ 1 :Δομή Φιλοξενίας Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης 
ΤΜΗΜΑ 2 : Δομή Φιλοξενίας  Ταγαράδες Θεσσαλονίκης 
ΤΜΗΜΑ 3 : Δομή Φιλοξενίας  Φρίξος Αλεξανδρούπολη 
ΤΜΗΜΑ 4 : Δομή Φιλοξενίας  Έλλη Αλεξανδρούπολη 
ΤΜΗΜΑ 5 : Δομή Φιλοξενίας  Πυλαία Θεσσαλονίκης 
ΤΜΗΜΑ 6 :Δομή Φιλοξενίας  Μακρινίτσα Βόλου Μαγνησίας 
TMHMA 7: Δομή Φιλοξενίας Αθήνα 
Κάθε ΤΜΗΜΑ περιλαμβάνει μια ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ ειδών  
 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

4/2019 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΦΟΡΕΑ 

http://www.arsis.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωσηΜΟΝΟ 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης 

δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 

παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 

απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 

πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να 

συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα 

αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 

5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 

τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση:  

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiii 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvi 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; Εάν ναι, να 

αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
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μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxix 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;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν 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, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

  α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 

ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxx; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

 Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη, ήτοι ων τριών (3) τελευταίων 

διαχειριστικών χρήσεων (2016,2017,2018)  

είναι ο εξής :    

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 

τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 

διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 

περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 

ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 

οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή του τα ακόλουθα μέσα και τεχνικό 

εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης   

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxxxi το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

4)   Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας 

με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον αναθέτοντα φορέα  ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική 
Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις 
οποίες έχω υποβάλλει στο Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού με τίτλο «προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ για τις ανάγκες των 
Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, 
Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος- Έλλη), στη Μακρινίτσα  Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα 
(CPV: Οπωροκηπευτικά: 03221200-8 κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής: 15800000-6) 

 
Ημερομηνία, τόπος 

 

Υπογραφή
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς   

ΠΡΟΣ  
ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Ο υπογραφόμενος ……….…………………………………………………………………………………………………….αφού έλαβα 
γνώση των όρων του διαγωνισμού με αριθ. Διακήρυξης 4/2019 για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη 
Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος- Έλλη), στη 
Μακρινίτσα  Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα (CPV: (οπωροκηπευτικά: 03221200-8 κρέας: 
15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής: 15800000-6) τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα , 
προσφέρω για την ανάληψη της προμήθειας τις παρακάτω τιμές : 

 
 

  

 

ΤΜΗΜΑ 1 (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

ΟΜΑΔΑ Α: 
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΜΧ 50     

ΑΧΛΑΔΙΑ KG 60     

ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ KG 20     

ΛΕΜΟΝΙΑ KG 20     

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ KG 60     

ΜΗΛΑ ΚΟΚΚΙΝΑ KG 60     

ΜΠΑΝΑΝΕΣ KG 50     

ΝΤΟΜΑΤΕΣ KG 40     

ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ KG 30     

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ KG 60     

ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΤΜΧ 2     

ΣΚΟΡΔΟ ΤΜΧ 15     

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΤΣΙΛΙ 
(όχι πράσινες) 

KG 4 
    

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 ΤΜΗΜΑ 1 

(ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΡΕΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

ΑΡΝΙΣΙΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ KG 10     

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 
(ΑΠΟ 1,5 - 2 kg/ ΤΜΧ) 

TMX 30 
    

ΦΤΕΡΟΥΓΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ KG 15     

ΚΟΠΑΝΑΚΙΑ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 

KG 15 
    

ΣΥΝΟΛΟ       
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ΤΜΗΜΑ 1 (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

ΑΛΑΤΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΙΩΔΙΟΥΧΟ 
(συσκευασία 500gr – 1kg) 

KG 5 
    

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
(σε οποιαδήποτε 

συσκευασία) 
KG 5 

    

ΑΛΜΥΡΑ ΚΡΑΚΕΡΣ (ΓΕΥΣΗ 
ΚΛΑΣΙΚΗ, ΒARBEQUE, ΤΥΡΙ), 

ενδεικτικά συσκευασία 
τουλάχιστον 70gr 

KG 20 

    

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ, συσκευασία 

1,5lt 
LT 30 

    

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ, συσκευασία 

330ml 
LT 30 

    

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΤΥΠΟΥ 
SPRITE, συσκευασία 330ml 

LT 30 
    

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΤΥΠΟΥ ΚΟΛΑ, 
συσκευασία 1,5lt 

LT 30 
    

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΤΥΠΟΥ ΚΟΛΑ, 
συσκευασία 330ml 

LT 30 
    

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟΙ 
ΧΟΥΡΜΑΔΕΣ (σε 

οποιαδήποτε συσκευασία) 
KG 4 

    

ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΠΙΤΕΣ (συσκευασία 
των 10 τεμαχίων) 

TMX 5 
    

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ, 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜEΝΟ, 

ενδεικτικά συσκευασία 400gr 
KG 15 

    

ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΑΡΚΕΙΑΣ, 
ΠΛΗΡΕΣ 3,5%, συσκευασία 1-

1,5lt 
LT 400 

    

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ ΣΕ 
ΦΕΤΕΣ (160gr ανά 

συσκευασία) 
KG 15 

    

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Ενδεικτικά 

συσκευασία 5lt. 
LT 20 

    

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ενδεικτικά 

συσκευασία 1kg 
KG 100 

    

ΗΛΙΕΛΑΙΟ για μαγείρεμα, 
ψήσιμο, τηγάνισμα, σαλάτες 

και σάλτσες, ενδεικτικά 
συσκευασία των 5lt. 

LT 40 

    

ΚΑΡΥ ΜΕΤΡΙΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 
(σε οποιαδήποτε 

συσκευασία) 
KG 5 
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ΚΕΤΣΑΠ ΚΛΑΣΙΚΗ, ενδεικτικά 
συσκευασία 4-5kg 

KG 20 
    

ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΥΡΙ (ΤΥΠΟΥ 
ΓΚΟΥΝΤΑ) ΦΕΤΕΣ ενδεικτικά 

συσκευασία 200gr 
KG 15 

    

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ 
ΚΑΚΑΟ ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ 

(συσκευασία περίπου 70-
100gr) 

TMX 400 

    

ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ΠΛΗΡΗΣ 
ενδεικτικά συσκευασία 4-5kg 

KG 15 
    

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ 
ΓΕΥΣΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ενδεικτικά 

συσκευασία 80-100gr 
KG 19 

    

ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 
330ml 

LT 250 
    

ΞΥΔΙ ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΣΙ, 
ΟΞΥΤΗΤΑ 6%, ενδεικτικά 

συσκευασία 350ml 
LT 25 

    

ΠΑΓΩΤΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΥΣΕΩΝ (σε οποιαδήποτε 

συσκευασία) 
LT 5 

    

ΠΑΠΡΙΚΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ (σε 
οποιαδήποτε συσκευασία) 

KG 3 
    

ΠΑΣΤΕΛΙ ΜΕ ΜΕΛΙ ενδεικτικά 
συσκευασία 70gr 

KG 8,5 
    

ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ 
ΡΙΓΑΝΗ ενδεικτικά 

συσκευασία 70 - 100gr 
TMX 100 

    

ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΥΤΕΡΟ 
(σε οποιαδήποτε 

συσκευασία) 
KG 5 

    

ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 
(σε οποιαδήποτε 

συσκευασία) 
KG 5 

    

ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 
συσκευασία πλαστικού 

δοχείου 1kg 
KG 9 

    

ΡΟΦΗΜΑ ΚΑKAO ΣΕ ΣΚΟΝΗ, 
ενδεικτικά συσκευασία 3kg 

KG 20 
    

ΡΥΖΙ ΜΠΑΣΜΑΤΙ KG 10     

ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ενδεικτικά 100gr 

KG 30 
    

ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ KG 30     

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ KG 9     

ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗ 
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 
ενδεικτικά συσκευασία 400gr 

KG 6 
    

ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΚΟΥΤΙ ενδεικτικά 

συσκευασία 370-450gr 
KG 2 

    

ΤΣΑΙ ΚΡΥΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 125gr 
για 1,5lt 

KG 8 
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ΤΣΑΪ ΜΑΥΡΟ (φακελάκια των 
1,5gr) 

ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 1500 
    

ΤΣΟΥΡΕΚΑΚΙ (ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ 

ΣΟΚΟΛΑΤΑ, ενδεικτικά 
συσκευασία 75-85gr 

KG 30 

    

ΧΥΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ 

(ενδεικτικά συσκευασία 250 
– 350ml) 

ΤΜΧ 130 

    

ΧΥΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ (ενδεικτικά 
συσκευασία 250 – 350ml) 

ΤΜΧ 150 

    

ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΑΡΤΥΜΑ, 
ενδεικτικά συσκευασία 340 - 

400ml 
LT 30 

    

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΤΜΗΜΑ 2 (ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

ΟΜΑΔΑ Α: 
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

ΜΠΑΝΑΝΕΣ KG 100     

ΜΗΛΑ KG 30     

ΑΧΛΑΔΙΑ KG 20     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

ΤΜΗΜΑ 2 (ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΡΕΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 

ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ) 
συσκευασία τουλάχιστον 1400 - 

1700gr 

ΤΜΧ 40 

    

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΤΜΗΜΑ 2 (ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

ΑΛΑΤΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΙΩΔΙΟΥΧΟ 
(συσκευασία 500gr – 1kg) 

KG 10 
    

ΑΛΜΥΡΑ ΚΡΑΚΕΡΣ (ΓΕΥΣΗ 
ΚΛΑΣΙΚΗ, ΒARBEQUE, ΤΥΡΙ), 

ενδεικτικά συσκευασία 
τουλάχιστον 70gr 

KG 21 
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ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΓΚΑΖΟΖΑ, 
συσκευασία 1,5lt 

LT 25 
    

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΤΥΠΟΥ ΚΟΛΑ, 
συσκευασία 1,5lt 

LT 50 
    

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ -ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ, 
συσκευασία 1,5lt 

LT 30 
    

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΛΕΜΟΝΑΔΑ, 
συσκευασία 1,5lt 

LT 20 
    

ΒΟΥΤΥΡΟ SOFT (Ενδεικτικά 
συσκευασία τουλάχιστον 500gr) 

κατάλληλο για μαγείρεμα και 
γλυκά 

KG 3 

    

ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΕΣ 
3,5%, συσκευασία 1-1,5lt 

LT 10 
    

ΓΚΟΦΡΕΤΑ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ενδεικτικά 

συσκευασία 38gr) 
KG 11,5 

    

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
Ενδεικτικά συσκευασία 5lt. 

LT 20 
    

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΝΟ.6 + 
ΝΟ.10, ενδεικτικά συσκευασία 

500gr 
KG 100 

    

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ενδεικτικά 

συσκευασία του 1kg 
KG 5 

    

ΚΕΙΚ ΚΑΚΑΟ-ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ συσκευασία 

τουλάχιστον 60gr 
KG 18 

    

ΚΕΤΣΑΠ ΚΛΑΣΙΚΗ, ενδεικτικά 
συσκευασία 500gr 

KG 50 
    

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΚΑΚΑΟ 
ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ (συσκευασία 

περίπου 70-100gr) 
ΤΜΧ 400 

    

ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΛΙΠΑΡΑ 
ενδεικτικά συσκευασία 500gr 

KG 10 
    

ΜΠΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ (ΒΡΩΜΗ, 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ, ΜΕΛΙ) ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΕΚΤΟΣ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 28-30gr 

ΤΜΧ 300 

    

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ενδεικτικά 
συσκευασία 80-100gr 

KG 50 
    

ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 
συσκευασία 1,5lt 

LT 150 
    

ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 
συσκευασία 500ml 

LT 250 
    

ΞΥΔΙ ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΣΙ, 
ΟΞΥΤΗΤΑ 6%, ενδεικτικά 

συσκευασία 350ml 
LT 15 

    

ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΛΥΚΟ 
ενδεικτικά συσκευασία 50-100gr 

KG 0,5 
    

ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΥΤΕΡΟ 
ενδεικτικά συσκευασία 50-100gr 

KG 0,5 
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ΜΠΟΥΚΟΒΟ  ΚΑΥΤΕΡΟ ενδεικτικά 
συσκευασία 50-100gr 

KG 3 
    

ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 
ενδεικτικά συσκευασία 50-100gr 

KG 0,5 
    

ΡΥΖΙ ΜΠΑΣΜΑΤΙ ενδεικτικά 
συσκευασία 500gr 

KG 10 
    

ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ (για μαγείρεμα, 
ψήσιμο, τηγάνισμα, σαλάτες και 
σάλτσες) ενδεικτικά συσκευασία 

5lt 

LT 200 

    

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ ΤΥΠΟΥ 
ΝΕSCAFE, ενδεικτικά συσκευασία 

750gr 
KG 2,25 

    

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ ΤΥΠΟΥ 
ΝΕSCAFE, φακελάκια των 2gr 

KG 6 
    

ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΚΟΥΤΙ ενδεικτικά συσκευασία 

370-450gr 
KG 40 

    

ΤΣΙΠΣ ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ 
ΡΙΓΑΝΗ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΗ ενδεικτικά 

συσκευασία 130gr 
KG 31,2 

    

ΤΣΟΥΡΕΚΑΚΙ (ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ 

ΣΟΚΟΛΑΤΑ, ενδεικτικά 
συσκευασία 75-85gr 

KG 24 

    

ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΕΝΟΨΩΜΙΤΥΠΟΥ 
BAKE ROLLS (Γεύση Pizza, 

Κλασική, Σκόρδο) 
ενδεικτικάσυσκευασία 160gr 

KG 48 

    

ΧΥΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ (ενδεικτικά 

συσκευασία 250 – 350ml) 
ΤΜΧ 162 

    

ΧΥΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΚΕΡΑΣΙ Ή ΒΥΣΣΙΝΟ (ενδεικτικά 

συσκευασία 250 – 350ml) 
ΤΜΧ 162 

    

ΧΥΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ 
(ενδεικτικά συσκευασία 250 – 

350ml) 

ΤΜΧ 162 

    

ΧΥΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΦΡΑΟΥΛΑ (ενδεικτικά 

συσκευασία 250 – 350ml) 
ΤΜΧ 162 

    

ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΑΡΤΥΜΑ, 
ενδεικτικά συσκευασία 340 - 

400ml 
LT 5 

    

ΣΥΝΟΛΟ       
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ΤΜΗΜΑ 3 (ΦΡΙΞΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

ΟΜΑΔΑ Α: 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΜΧ 250     

ΑΝΙΘΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ 24     

ΔΥΟΣΜΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ 24     

ΚΑΡΟΤΑ KG 24     

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ KG 190     

ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ KG 72     

ΛΕΜΟΝΙΑ ΦΡΕΣΚΑ KG 24     

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ 72     

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ KG 72     

ΜΗΛΑ ΚΟΚΚΙΝΑ KG 480     

ΜΠΑΝΑΝΕΣ KG 192     

ΝΤΟΜΑΤΕΣ KG 264     

ΠΑΤΑΤΕΣ KG 240     

ΠΕΠΟΝΙ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ 
ΤΥΠΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

KG 96 
    

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙA KG 360     

ΣΕΛΙΝΟ KG 12     

ΣΚΟΡΔΑ KG 24     

ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ KG 170     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΤΜΗΜΑ 3 (ΦΡΙΞΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΡΕΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΚΤΨ 
(ΚΙΒΩΤΙΟ 10-15 ΚΙΛΩΝ) 

KG 240 
    

ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΜΠΟΥΤΙ 

KG 150 
    

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΌ 140 - 170gr) 

KG 120 
    

ΜΟΣΧΑΡΙ ΝΩΠΟ ΣΠΑΛΑ KG 120     

ΚΙΜΑΣ ΝΩΠΟΣ ΒΟΔΙΝΟΣ KG 150     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΤΜΗΜΑ 3 (ΦΡΙΞΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

ΑΛΑΤΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ 
ΙΩΔΙΟΥΧΟ, ενδεικτικά 

συσκευασία 5kg 
KG 20 

    

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ, ενδεικτικά 

KG 50 
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συσκευασία 1kg 

ΑΥΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 53-63gr, 
ενδεικτικά συσκευασία 12 

τμχ 
ΤΜΧ 2000 

    

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ, 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜEΝΟ, 

ενδεικτικά συσκευασία 
400gr 

KG 20 

    

ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΑΡΚΕΙΑΣ, 
ΠΛΗΡΕΣ 3,5%, συσκευασία 

1-1,5lt 
LT 450 

    

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10%, 
συσκευασία 5kg. 

KG 120 
    

ΓΛΥΦΙΤΖΟΥΡΙΑ ΜΕ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ, τεμάχιο 

τουλάχιστον 12gr 
ΤΜΧ 100 

    

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ 
ΑΛΕΣΗΣ ΜΕ ΜΕΛΙ, 

συσκευασία τουλάχιστον 
350gr 

KG 10 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

συσκευασία 450 – 500gr 
KG 2 

    

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Ενδεικτικά 

συσκευασία 5lt 
LT 45 

    

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ συσκευασία 
400gr - 500gr 

KG 10 
    

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ενδεικτικά συσκευασία 1 

Kg. 

KG 120 

    

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ‘’ΠΕΝΝΕΣ’’ 
ενδεικτικά συσκευασία 

500gr 
KG 40 

    

ΖΩΜΟΣ ΚΟΤΑΣ ΣΕ ΚΥBO 
συσκευασία 12 ΤΜΧ. 

KG 2 
    

ΖΩΜΟΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ 
ΚΥBO συσκευασία 12 ΤΜΧ. 

KG 2 
    

ΙΝΔΟΚΑΡΥΔΟ, συσκευασία 
150gr 

KG 4 
    

ΚΑΝΕΛΑ ΑΛΕΣΜΕΝΗ 
συσκευασία περίπου 40-

50gr 
KG 1 

    

ΚΑΡΥ ΜΕΤΡΙΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ, 
συσκευασία 100gr 

KG 1 
    

ΚΑΣΤΕΡ ΠΑΟΥΝΤΕΡ ΣΕ 
ΣΚΟΝΗ, συσκευασία 100gr - 

150gr 
KG 10 

    

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ, 

ενδεικτικά συσκευασία 250-
500gr 

KG 5 
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ΚΕΤΣΑΠ ΚΛΑΣΙΚΗ, ενδεικτικά 
συσκευασία 4-5kg 

KG 15 
    

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ, 
ενδεικτικά συσκευασία 

500gr-1kg 
KG 40 

    

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ 
ΚΑΚΑΟ ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ 

(συσκευασία περίπου 70-
100gr) 

ΤΜΧ 600 

    

ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΦΕΤΑ KG 30     

ΜΑΓΙΑ ΞΕΡΗ, φακελάκια 
των 8-9 gr 

KG 0,2 
    

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΑΟΥΛΑ 
ενδεικτικά συσκευασία 

500gr 
KG 24 

    

ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ ενδεικτική 
συσκευασία 1-5kg 

KG 8 
    

ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΑΠΑΛΗ 
ενδεικτικά συσκευασία 4-

5kg 
KG 4 

    

ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 
(φακελάκια των 20gr) 

KG 2 
    

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ 
ΜΠΕΡ, ενδεικτικά 

συσκευασία 200 - 250gr 
KG 15 

    

ΞΥΔΙ ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΣΙ, 
ΟΞΥΤΗΤΑ 6%, ενδεικτικά 

συσκευασία 350ml 
LT 4 

    

ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΛΥΚΟ 
συσκευασία 50-100gr 

KG 2 
    

ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 
ενδεικτικά συσκευασία 50-

100gr 
KG 1 

    

ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 
ΜΙΚΡΑ ενδεικτικά 
συσκευασία 500gr 

KG 40 
    

ΡΙΓΑΝΗ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 
επαγγελματική συσκευασία 

1kg 
KG 2 

    

ΡΟΦΗΜΑ ΚΑKAO ΣΕ ΣΚΟΝΗ, 
συσκευασία τουλάχιστον 

250gr 
KG 6 

    

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ KG 48     

ΡΥΖΙ ΜΠΑΡΜΠΟΙΛ KG 200     

ΣΑΛΑΤΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥ, 
ενδεικτικά συσκευασία 

2,5kg 
KG 48 

    

ΣΑΝΤΙΓΙ ΦΥΤΙΚΗ, ενδεικτικά 
συσκευασία 1 ΛΙΤΡΟΥ 

KG 10 
    

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΨΙΛΟ, ενδεικτικά 
συσκευασία 500gr 

KG 24 
    

ΣΟΔΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 
ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ενδεικτικά 

KG 3 
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συσκευασία 350 - 500gr 

ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, 
ενδεικτικά 50-100gr 

KG 8 
    

ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ, 
ενδεικτικά 100 - 150gr 

KG 6 
    

ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ (για μαγείρεμα, 
ψήσιμο, τηγάνισμα, 

σαλάτες και σάλτσες) 
ενδεικτικά συσκευασία 5lt 

LT 50 

    

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 
συσκευασία 500-1kg 

KG 5 
    

ΤΖΑΤΖΙΚΙ, ενδεικτικά 
συσκευασία 2,5kg 

KG 60 
    

ΤΣΑΪ ΜΑΥΡΟ (φακελάκια 
των 1,5gr) 

ΦΑΚΕΛΑΚΙ
Α 

900 
    

ΤΣΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ (φακελάκια 
των 1,5gr) 

ΦΑΚΕΛΑΚΙ
Α 

300 
    

ΦΑΚΕΣ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ενδεικτικά 
συσκευασία 500gr 

KG 60 
    

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ενδεικτικά 

συσκευασία 500gr 
KG 40 

    

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ, 
συσκευασία τουλάχιστον 

250gr 
KG 12 

    

ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΙΤΕΣ, 
ενδεικτικά συσκευασία 

500gr 
KG 10 

    

ΧΑΜΟΜΗΛΙ, φακελάκια των 
1,5gr 

ΦΑΚΕΛΑΚΙ
Α 

200 
    

ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 
ΑΡΤΥΜΑ, ενδεικτικά 

συσκευασία 340 - 400ml 
LT 10 

    

ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, 
συσκευασία 1lt 

LT 280 
    

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 4 (ΕΛΛΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

ΟΜΑΔΑ Α: 
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

ΛΕΜΟΝΙΑ KG 20     

ΝΤΟΜΑΤΕΣ KG 50     

ΠΑΤΑΤΕΣ KG 100     

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ KG 200     

ΣΥΝΟΛΟ       
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ΤΜΗΜΑ 4 (ΕΛΛΗ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ, ενδεικτικά 

συσκευασία 10kg 
KG 5 

    

ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr 

KG 8 
    

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ, 

συσκευασία 330ml 
KG 384 

    

ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ 
ΔΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΕΣ 

3,5%, συσκευασία 1-
1,5lt 

LT 1000 

    

Αλεύρι για όλες τις 
χρήσεις 1kg 

KG 50 
    

ΗΛΙΕΛΑΙΟ Ενδεικτικά 
συσκευασία 5Lt. 

LT 30 
    

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ενδεικτικά 
συσκευασία 1Kg. 

KG 100 

    

Nescafe Στιγμιαίος 
Classic 2750gr 

(5x550gr) 
KG 3 

    

ΚΕΤΣΑΠ ΚΛΑΣΙΚΗ, 
ενδεικτικά συσκευασία 

4Kgr 
KG 10 

    

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ 
ΚΑΚΑΟ ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ 
(συσκευασία περίπου 

70-100gr) 

KG 260 

    

ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 
συσκευασία 500ml 

KG 480 
    

Σπόροι Καλαμποκιού 
250gr συσκευασία 

KG 20 
    

ΤΣΑΪ ΜΑΥΡΟ 
(φακελάκια των 1,5gr) 

ΦΑΚΕΛΑΚΙ
Α 

5000 
    

ΧΥΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ 

(ενδεικτικά συσκ. 250 – 
350ml) 

ΤΜΧ 240 

    

ΣΥΝΟΛΟ       
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ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΛΑΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

ΟΜΑΔΑ Α: 
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

ΚΑΡΠΟΥΖΙ KG 20     

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ KG 30     

ΛΕΜΟΝΙΑ KG 20     

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 
ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΑ 

KG 40 
    

ΜΗΛΑ ΚΟΚΚΙΝΑ KG 50     

ΜΠΑΝΑΝΕΣ KG 40     

ΝΤΟΜΑΤΕΣ KG 20     

ΠΑΤΑΤΕΣ KG 50     

ΣΚΟΡΔΟ ΤΜΧ 10     

ΣΤΑΦΥΛΙΑ KG 20     

ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΤΜΧ 5     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΛΑΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΡΕΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

    

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΟ 

KG 80 
    

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΛΑΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ(€) 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

ΑΛΑΤΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ 
ΙΩΔΙΟΥΧΟ 

(συσκευασία 500gr 
– 1kg) 

KG 7 

    

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ, ενδεικτικά 

συσκευασία 1Kg 
KG 30 

    

ΑΜΥΓΔΑΛΑ 
ΑΝΑΛΑΤΑ 

ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΑ 
KG 2 

    

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ, 
συσκευασία 1,5lt 

LT 30 
    

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - 
ΤΥΠΟΥ ΚΟΛΑ, 

συσκευασία 1,5lt 
LT 30 

    

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ- LT 30     
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ΛΕΜΟΝΑΔΑ, 
συσκευασία 1,5lt 

ΑΥΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 53-
63gr, ενδεικτικά 

συσκευασία 12 τμχ 
ΤΜΧ 500 

    

ΒΑΝΙΛΙΑ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, 

(συσκευασία 5 
τμχ/1,5gr) 

KG 0,05 

    

ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ 
ΔΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΕΣ 
3,5%, συσκευασία 

1-1,5lt 

LT 500 

    

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 
ΒΡΑΣΤΗ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 

(160gr ανά 
συσκευασία) 

KG 20 

    

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 1Kg. 

KG 80 

    

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ 
Νο 6, ενδεικτικά 

συσκευασία 500gr 
KG 10 

    

ΗΛΙΕΛΑΙΟ για 
μαγείρεμα, ψήσιμο, 
τηγάνισμα, σαλάτες 

και σάλτσες, 
ενδεικτικά 

συσκευασία των 1-5 
Lt. 

LT 80 

    

ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΙ 
ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΟΙ (σε 

οποιαδήποτε 
συσκευασία) 

KG 3 

    

ΚΑΝΕΛΑ ΑΛΕΣΜΕΝΗ 
συσκευασία 

περίπου 40-50gr 
KG 0,4 

    

ΚΑΡΥ ΜΕΤΡΙΟ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ 

Επαγγελματική 
συσκευασία 1kg 

KG 2 

    

ΚΕΤΣΑΠ ΚΛΑΣΙΚΗ, 
ενδεικτικά 

συσκευασία 200gr 
KG 10 

    

ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΥΡΙ 
(ΤΥΠΟΥ ΓΚΟΥΝΤΑ) 
ΦΕΤΕΣ ενδεικτικά 
συσκευασία 1kg 

KG 20 

    

ΚΟΥΡΚΟΥΜΑΣ 
Επαγγελματική 

συσκευασία 1kg. 
KG 1 

    

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ ΤΜΧ 500     
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ΓΕΜΙΣΗ ΚΑΚΑΟ 
ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ 
(συσκευασία 

περίπου 70-100gr) 

ΚΥΜΙΝΟ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 30-35gr 

KG 0,3 

    

ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ 
ΠΛΗΡΗΣ ενδεικτικά 
συσκευασία 150gr 

KG 3 
    

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 
ΚΟΜΜΕΝΑ 
ΚΟΝΣΕΡΒΑ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 400gr 

KG 3 

    

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 
ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥ 

ΔΑΣΟΥΣ ενδεικτικά 
συσκευασία 500gr 

KG 3 

    

ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ 
ενδεικτική 

συσκευασία 450 gr 
KG 3 

    

ΜΠΑΡΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΥΣΕΩΝ (ΒΡΩΜΗ, 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ, ΜΕΛΙ) 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΚΤΟΣ 
ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, 

ενδεικτικά συσκ.28-
30 gr 

ΤΜΧ 500 

    

ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 
(φακελάκια των 

20gr) 
KG 0,2 

    

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ 
ΜΕ ΓΕΥΣΗ 

ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
ενδεικτικά συσκ.80-

100gr 

ΤΜΧ 500 

    

ΝΕΡΟ 
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 

συσκευασία 500ml 
LT 200 

    

ΞΥΔΙ ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΚΡΑΣΙ, ΟΞΥΤΗΤΑ 6%, 

ενδεικτικά 
συσκευασία 350ml 

LT 10 

    

ΠΑΓΩΤΟ ΒΑΝΙΛΙΑ 
οικογενειακή 
συσκευασία 

KG 5 
    

ΠΑΓΩΤΟ ΚΑΚΑΟ 
οικογενειακή 
συσκευασία 

KG 5 
    

ΠΑΣΤΕΛΙ ΜΕ ΜΕΛΙ KG 5     
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ενδεικτικά 
συσκευασία 70gr 

ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ 
ΚΛΑΣΙΚΗ ΓΕΥΣΗ 

ΑΤΟΜΙΚΗ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 200gr 

TMX 100 

    

ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΚΑΥΤΕΡΟ (σε 
οποιαδήποτε 
συσκευασία) 

KG 5 

    

ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ (σε 
οποιαδήποτε 
συσκευασία) 

KG 5 

    

ΠΙΤΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ 

συσκευασία 8 ΤΜΧ 
ΤΜΧ 80 

    

ΠΡΑΛΙΝΑ 
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 

συσκ. πλαστικού 
δοχείου 1kg 

KG 10 

    

ΡΟΦΗΜΑ ΚΑKAO ΣΕ 
ΣΚΟΝΗ, συσκευασία 
τουλάχιστον 250gr 

KG 3 
    

ΡΥΖΙ ΜΠΑΣΜΑΤΙ KG 30     

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ KG 1     

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 
ΝΤΕΚΑΦΕΙΝΕ 

KG 3 
    

ΤΟΜΑΤΑ 
ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗ 

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ 
ΚΟΝΣΕΡΒΑ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 400gr 

KG 5 

    

ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 

ενδεικτικά 
συσκ.370-450gr 

KG 5 

    

ΤΣΟΥΡΕΚΑΚΙ 
(ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 
ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ, 
ενδεικτικά 

συσκευασία 75-85gr 

TMX 400 

    

ΧΟΥΡΜΑΔΕΣ 
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟΙ 

KG 5 
    

ΧΩΝΑΚΙΑ ΓΙΑ 
ΠΑΓΩΤΟ 

ΤΜΧ 100 
    

ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ 
ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 

(ενδεικτικά 
συσκευασία 800-

KG 49 

    



Σελίδα96 

 

 

900gr) 

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

ΤΜΗΜΑ 6 
(ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ 

ΒΟΛΟΥ) 
ΟΜΑΔΑ Α: 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ(€) 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΜΧ 156     

ΑΝΙΘΟΣ ΤΜΧ 52     

ΚΑΡΟΤΑ KG 143     

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΜΕΤΡΙΑ KG 78     

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ KG 260     

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ KG 52     

ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ KG 104     

ΛΕΜΟΝΙΑ KG 52     

ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΤΜΧ 52     

ΜΑΡΟΥΛΙ KG 46     

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 
ΦΛΑΣΚΕΣ 

KG 78 
    

ΜΗΛΑ ΚΟΚΚΙΝΑ KG 390     

ΜΠΑΝΑΝΕΣ KG 390     

ΝΤΟΜΑΤΕΣ KG 130     

ΠΑΤΑΤΕΣ KG 1300     

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ KG 52     

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ 
ΚΕΡΑΤΟ 

KG 52 
    

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ KG 52     

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ KG 390     

ΠΡΑΣΑ KG 104     

ΣΕΛΙΝΟ KG 78     

ΣΚΟΡΔΑ ΤΜΧ 104     

ΣΠΑΝΑΚΙ KG 78     

ΤΖΙΝΤΖΕΡ KG 5     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΤΜΗΜΑ 6 
(ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ 

ΒΟΛΟΥ) 
ΟΜΑΔΑ B: ΚΡΕΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ(€) 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

ΑΡΝΙ ΧΕΡΑΚΙ κτψ ή 
νωπό 

KG 182 
    

ΚΙΜΑΣ 100% 
ΜΟΣΧΑΡΙ κτψ ή 

νωπός 
KG 182 
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ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΜΠΟΥΤΙ κτψ ή νωπό 

KG 520 
    

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 100% 
ΜΟΣΧΑΡΙ κτψ ή 

νωπό 
KG 26 

    

ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΡΕΑΣ 
ΠΟΝΤΙΚΙ ή 

ΤΟΥΡΤΟΥΚΙΤΑ ή 
ΣΠΑΛΑ κτψ ή νωπό 

KG 182 

    

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΤΜΗΜΑ 6 
(ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ 

ΒΟΛΟΥ) 
ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ(€) 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ, 
ενδεικτικά 

συσκευασία 5-12kg. 

KG 72 

    

ΑΛΕΥΡΙ ΜΑΛΑΚΟ, 
ενδεικτικά 

συσκευασία 1kg 
KG 156 

    

ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗ 
ΑΛΕΣΗΣ 

KG 26 
    

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ, 

συσκευασία 330ml 
LT 155 

    

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - 
ΤΥΠΟΥ ΚΟΛΑ, 

συσκευασία 330ml 
LT 309 

    

ΑΡΑΚΑΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ, 

ενδεικτικά 
συσκευασία 1kg. 

KG 115 

    

ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ, 
ενδεικτικά 

συσκευασία 30TMX 
ΤΜΧ 3120 

    

ΒΟΥΤΥΡΟ ΜΕΡΙΔΕΣ, 
ενδεικτικά 

συσκευασία 10gr 
TMX 9100 

    

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 
ΠΛΗΡΕΣ, ενδεικτικά 
συσκευασία 400gr 

LT 45 
    

ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ, 
ενδεικτικά 

συσκευασία 400gr 
KG 104 

    

ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ 
ΔΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΕΣ 

3,5%, συσκευασία 1lt 
LT 1430 

    

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 
ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ 

KG 78 
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ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 
10%, συσκευασία 

5kg. 
KG 260 

    

ΕΛΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ KG 52     

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 
συσκευασία 450 – 

500gr 

KG 5,2 

    

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
Ενδεικτικά 

συσκευασία 5 Lt. 

LT 104 

    

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 1Kg. 

KG 345 

    

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ 
Νο2, ενδεικτικά 

συσκευασία 500gr 
KG 91 

    

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ 
Νο 6, ενδεικτικά 

συσκευασία 500gr 
KG 91 

    

ΖΩΜΟΣ ΒΟΔΙΝΟΣ 
ΣΚΟΝΗ 

KG 5,2 
    

ΖΩΜΟΣ ΚΟΤΑΣ 
ΣΚΟΝΗ 

KG 5,2 
    

ΖΩΜΟΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
ΣΚΟΝΗ 

KG 5,2 
    

ΗΛΙΕΛΑΙΟ για 
μαγείρεμα, ψήσιμο, 
τηγάνισμα, σαλάτες 

και σάλτσες, 
ενδεικτικά 

συσκευασία των 5 Lt. 

LT 156 

    

ΚΑΡΥ ΜΕΤΡΙΟ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ 

Επαγγελματική 
συσκευασία 1 kg 

KG 2,8 

    

ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΤΨ, 
ενδεικτικά 

συσκευασία 1kg 
KG 52 

    

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ, 

ενδεικτικά 
συσκευασία 250-

500gr 

KG 13 

    

ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΥΡΙ (ΤΥΠΟΥ 
ΓΚΟΥΝΤΑ) 

ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ 
KG 85 

    

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ 
ΓΕΜΙΣΗ ΚΑΚΑΟ 
ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ 
(συσκευασία 

TMX 1040 
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περίπου 70-100gr) 

ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ 
ΦΕΤΑ, ενδεικτικά 
συσκευασία 4kg 

KG 104 
    

ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ΠΛΗΡΗΣ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 4-5kg 
KG 12 

    

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΟΦΤ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 1-2 Kg 
KG 52 

    

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 
ΜΕΡΙΔΑ συσκευασία 

10gr 
TMX 9100 

    

ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΑΠΑΛΗ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 4-5kg 
KG 12 

    

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ 
ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 

ενδεικτικά 
συσκευασία 80-

100gr 

KG 43,3 

    

ΝΕΡΟ 
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 

συσκευασία 500ml 
LT 500 

    

ΞΗΡΗ ΜΑΓΙΑ 
(φακελάκια των 4gr) 

ΦΑΚΕΛΑΚΙ
Α 

10 
    

ΞΥΔΙ ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΚΡΑΣΙ, ΟΞΥΤΗΤΑ 6%, 

ενδεικτικά 
συσκευασία 4lt 

LT 26 

    

ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ, 
ενδεικτικά 

συσκευασία 350gr 
TMX 390 

    

ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ (σε 
οποιαδήποτε 
συσκευασία) 

KG 6 

    

ΡΕΒΥΘΙΑ 
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 
ΜΙΚΡΑ ενδεικτικά 
συσκευασία 500gr 

KG 91 

    

ΡΟΦΗΜΑ ΚΑKAO ΣΕ 
ΣΚΟΝΗ, συσκευασία 
τουλάχιστον 250gr 

KG 10 
    

ΡΥΖΙ ΜΠΑΣΜΑΤΙ KG 286     

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ KG 286     

ΣΑΛΤΣΑ ΣΟΓΙΑΣ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 250ml 
LT 6 

    

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΔΡΟ, 
ενδεικτικά 

συσκευασία 1kg 
KG 26 

    

ΣΟΚΟΛΑΤΑ KG 85,8     



Σελίδα100 

 

 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, 
ενδεικτικά 100gr 

ΣΤΑΦΙΔΕΣ ΜΑΥΡΕΣ KG 6     

ΣΤΑΦΙΔΕΣ ΞΑΝΘΙΕΣ KG 6     

ΣΤΙΓΜΙΑΟΣ ΚΑΦΕΣ KG 13     

ΤΟΜΑΤΑ 
ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗ 

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ 
ΚΟΝΣΕΡΒΑ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 400gr 

KG 85 

    

ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 4,5kg 
KG 117 

    

ΤΡΙΓΩΝΑΤΥΡΑΚΙΑΤΥΠ
ΟΥ la vache qui rit 

ΤΜΧ 1664 
    

ΤΣΑΪ ΜΑΥΡΟ 
(φακελάκια των 

1,5gr) 

ΦΑΚΕΛΑΚΙ
Α 

9100 
    

ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΤΨ, 
ενδεικτικά 

συσκευασία 1kg 
KG 52 

    

ΦΑΚΕΣ ΚΛΑΣΙΚΕΣ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 500gr 
KG 91 

    

ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΠΛΑΤΥ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

ενδεικτικά 
συσκευασία 1 Kg. 

KG 115 

    

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 500gr 

KG 91 

    

ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΙΤΕΣ 
(ΚΤΨ) ενδεικτικά 

συσκ. 750gr 
ΣΥΣΚ 130 

    

ΦΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΝΤΙΓΙ 

ΤΥΠΟΥ ΚΡΕΤΟΡΕ 
KG 78 

    

ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 
ΑΡΤΥΜΑ, ενδεικτικά 

συσκευασία 4lt 
LT 26 

    

ΨΑΡΙ ΦΙΛΕΤΟ 
ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ ΚΤΨ 

KG 5 
    

ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ 
ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 

(ενδεικτικά 
συσκευασία 800-

900gr) 

KG 140 

    

ΣΥΝΟΛΟ       
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ΤΜΗΜΑ 7 (ΑΘΗΝΑ) 
ΟΜΑΔΑ Α: 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ(€) 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ(€) 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€) 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΜΧ 300     

ΑΝΙΘΟΣ ΤΜΧ 5     

ΚΑΡΟΤΑ KG 200     

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ KG 150     

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ KG 430     

ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ KG 90     

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΤΜΧ 5     

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 
ΦΛΑΣΚΙΕΣ 

KG 80 
    

ΜΗΛΑ ΚΟΚΚΙΝΑ KG 400     

ΜΠΑΝΑΝΕΣ KG 500     

ΠΑΤΑΤΕΣ KG 660     

ΠΡΑΣΟ KG 70     

ΣΕΛΕΡΙ KG 10     

ΣΚΟΡΔΑ ΚΕΦΑΛΙ ΤΜΧ 110     

ΤΟΜΑΤΕΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α’ 

KG 200 
    

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 
 

ΤΜΗΜΑ 7 
(ΑΘΗΝΑ) 

ΟΜΑΔΑ B: ΚΡΕΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΝΩΠΟ ΦΙΛΕΤΟ 

ΣΤΗΘΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
KG 100 

    

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΝΩΠΟ ΦΙΛΕΤΟ 

ΜΠΟΥΤΙ ΕΛΛΑΔΟΣ 
KG 150 

    

ΑΡΝΙ ΜΠΟΥΤΙ 
ΝΩΠΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΕ ΜΕΡΙΔΕΣ 
KG 100 

    

ΚΙΜΑΣ ΛΑΠΑ 
ΜΟΣΧΑΡΙ – ΒΟΕΙΟ 

ΝΩΠΟ ΓΑΛΛΙΑΣ 
KG 100 

    

ΚΙΜΑΣ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 
KG 80 

    

ΣΥΝΟΛΟ       
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ΤΜΗΜΑ 7 (ΑΘΗΝΑ) 
ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ(€) 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€) 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ, 
ενδεικτικά 

συσκευασία 5kg. 

KG 30 

    

ΑΛΕΥΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΦΑΡΙΝΑ, ενδεικτικά 

συσκευασία 1Kg 
KG 30 

    

ΑΡΑΚΑΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ, 

ενδεικτικά 
συσκευασία 1Κg. 

KG 20 

    

ΑΥΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 53-
63gr, ενδεικτικά 

συσκευασία 12 τμχ 
ΤΜΧ 1512 

    

ΒΑΝΙΛΙΑ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, 

επαγγελματική 
συσκευασία 

KG 1 

    

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 
ΠΛΗΡΕΣ, 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜEΝΟ, 
ενδεικτικά 

συσκευασία 400gr 

LT 250 

    

ΓΙΑΟΥΡΤΙ 
ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10%, 
συσκευασία 1kg. 

KG 150 
    

ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 
ΧΩΡΙΣ ΔΕΡΜΑ 

KG 30 
    

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΜΕ 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΤΥΠΟΥ 
CHOCOCORNFLAKE 

ενδεικτική συσκ. 
των 500gr. 

KG 20 

    

ΖΩΜΟΣ ΚΟΤΑΣ 
ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΟΣ 

επαγγελματική 
συσκευασία των 3-

5kg. 

KG 5 

    

ΗΛΙΕΛΑΙΟ για 
μαγείρεμα, ψήσιμο, 
τηγάνισμα, σαλάτες 

και σάλτσες, 
ενδεικτικά 

συσκευασία των 5lt. 

LT 250 

    

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΓΙΑ 
ΠΟΠ ΚΟΡΝ 
ενδεικτικά 

KG 20 
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συσκευασία 250gr 

ΚΑΡΥ ΜΕΤΡΙΟ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ 

Επαγγελματική 
συσκευασία 1kg 

KG 2 

    

ΚΟΥΡΚΟΥΜΑΣ 
επαγγελματική 

συσκευασία 1kg. 
KG 1 

    

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ 
ΓΕΜΙΣΗ ΚΑΚΑΟ 
ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ 
(συσκευασία 

περίπου 70-100gr) 

ΤΜΧ 1500 

    

ΚΥΜΙΝΟ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ 

Επαγγελματική 
συσκευασία 1kg. 

KG 1 

    

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΟΦΤ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 1-2kg 
KG 30 

    

ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ 
ενδεικτική 

συσκευασία 450gr 
KG 30 

    

ΜΠΟΥΚΟΒΟ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ 

ΚΑΥΤΕΡΟ 
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟ 
επαγγελματική 

συσκευασία 1kg. 

KG 1 

    

ΞΥΔΙ ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΚΡΑΣΙ, ΟΞΥΤΗΤΑ 6%, 

ενδεικτικά 
συσκευασία 350ml 

LT 10 

    

ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ 

επαγγελματική 
συσκευασία 1kg 

KG 3 

    

ΡΕΒΥΘΙΑ 
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 
ΜΙΚΡΑ ενδεικτικά 
συσκευασία 500gr 

KG 30 

    

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 500gr 
KG 100 

    

ΤΑΧΙΝΙ ενδεικτικά 
συσκευασία 

πλαστικού δοχείου 
900gr. 

KG 4,5 

    

ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 
ΔΙΠΛΗΣ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 
ενδεικτικά συσκ. 

370-450gr 

KG 50 

    

ΤΣΑΪ ΜΑΥΡΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 3000     
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(φακελάκια των 
1,5gr) 

Α 

ΦΑΚΕΣ ΚΛΑΣΙΚΕΣ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 500gr 
KG 30 

    

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
ενδεικτικά 

συσκευασία 500gr 

KG 30 

    

ΧΥΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ 

(ενδεικτικά συσκ. 
250 – 350ml) 

ΤΜΧ 1500 

    

ΣΥΝΟΛΟ       

 
 
 
 

 Βεβαιώνω ότι  η  προσφορά μου ισχύει για  9 μήνες  μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολή της .   
 
 
 
Τόπος …………………..  Ημερομηνία ………………………. 
 

Υπογραφή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς   

 

ΠΡΟΣ  

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Του …………………………………………………. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
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ΓΕΝΙΚΑ. ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Συμμόρφωση ως προς τους όρους της διακήρυξης 
για τις τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς 
όρους προμήθειας των διαφόρων ειδών 
συμπληρωματικής  σίτισης. 

ΝΑΙ  

 

ΤΜΗΜΑ 1: ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ    

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 
ΝΑΙ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΚΡΕΑΣ 
ΝΑΙ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΝΑΙ 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2:  ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 
 

ΝΑΙ                  
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΚΡΕΑΣ ΝΑΙ  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΑΙ  

 

ΤΜΗΜΑ 3: ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΡΙΞΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 
 

ΝΑΙ                  
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΚΡΕΑΣ ΝΑΙ  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΑΙ  

 

ΤΜΗΜΑ 4: ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 
 

ΝΑΙ                  
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΑΙ  

 

ΤΜΗΜΑ 5:  ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 
 

ΝΑΙ                  
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

          ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΚΡΕΑΣ ΝΑΙ  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΑΙ  

 
 

ΤΜΗΜΑ 6: ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 
 

ΝΑΙ                  
 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΚΡΕΑΣ ΝΑΙ  

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΑΙ  

 
 

ΤΜΗΜΑ 7: ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΙ  

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΚΡΕΑΣ ΝΑΙ  

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΑΙ  

 
 
 
Βεβαιώνω ότι  η  προσφορά μου ισχύει για 9 ( εννέα) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής της. 
 
Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω όρους και τις  τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή των 
ως άνω προμηθειών . 
 
Τόπος …………………..  Ημερομηνία ………………………. 
 
Υπογραφή  
Ο Προσφέρων 

 
 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης Επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική 

Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» ( οδός Μαυρομματαίων αριθ. 43 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10434 - ΑΦΜ 090193521 - Δ’ 

ΔΟΥ Αθηνών ) 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

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

ευρώ ………………………… 
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υπέρ του 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., 

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 

......................(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών 

προσώπων α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

....................... 

………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... 

 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα 

με την αριθμό/ημερομηνία 4/2019 Διακήρυξη της(ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΝΕΩΝ), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ γιατιςΔομέςφιλοξενίαςασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ – 

Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Πυλαίας, Ταγαράδων, 

Ωραιοκάστρου), στην Αλεξανδρούπολη ( ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) , στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας 

και στην Αθήνα» για την/ τις Ομάδα/ες  …………………… του Τμήματος /ων ……………………. 

 

Ηπαρούσαεγγύησηκαλύπτειμόνοτιςαπότησυμμετοχήστηνανωτέρωαπορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύοςτης. 

Τοπαραπάνωποσότηρείταιστηδιάθεσήσαςκαιθακαταβληθείολικάήμερικάχωρίςκαμίααπό μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησηςσαςμέσασεπέντε(5)ημέρεςαπό την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ................ 

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

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Αναθέτουσας, στο 

οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, με την 

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

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Υπόδειγμα  Εγγυητικής  Επιστολής Καλής Εκτέλεσης   

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 
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Προς: Προς: Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική 

Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» ( οδός Μαυρομματαίων αριθ. 43 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10434  - ΑΦΜ 090193521 - 

Δ’ ΔΟΥ Αθηνών )  

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

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

ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., 

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με 

όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την 

καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. / της υπ’ αριθ .................... σύμβασης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 4/2019 Διακήρυξη της/του 

(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε 5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 

μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

  
                                                
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Σελίδα111 

 

 

                                                                                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2019-02-05T09:32:50+0200


		2019-02-05T14:17:44+0200




