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έχοντας υπόψη: 

1 Την υπ’ αριθμ. 2165/29.12.2022
την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του 

τεχνικές προδιαγραφές, οι συγγραφές υποχρεώσεων ,οι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί  και ο ενιαίος 

ενδεικτικός προϋπολογισμός καθώς και η συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
2 Το άρθρο 58 παρ. 1β του Ν. 3852/2010 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3 Την με αριθμ.πρωτ. 231476/31-08

4 Τους εγκριθέντες με την ανωτέρω πράξη όρους και Παραρτήματα της σχετικής

οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

5 Το Θεσμικό και Ειδικό Κανονιστικό Πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

προκηρυσσόμενης σύμβασης κάτω των ορίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 1.4 της 

διακήρυξης.  

Π
Ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων,
Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων 

αυτόν Νομικά Πρόσωπα με κριτήριο ανάθεσης

αποκλειστικά βάση τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών και των δύο τμημάτων

εκτιμώμενης αξίας: 8.167.748,42€ άνευ Φ.Π.Α. 13%  (προϋπολογισμός συμπ/νου Φ.Π.Α.: 9.229.555,80

 

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότησ

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 παρ. 1 του ν. 4412/16, με χρήση 

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

                                          Α.Π.: 365430/29
              ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                   Βαθμός Ασφαλείας:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ                    Βαθμός Προτεραιότητας:

ΜΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ      Χρόνος διατήρησης:

Ταχ. Δ/νση: Κων/νου Παλαιολόγου  9 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  Α Θ Η Ν Α Ι Ω Ν  

2165/29.12.2022 (ΑΔΑ: 955ΤΩ6Μ-ΠΘΙ) Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (Π.Ο.Ε.) με 

την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του Διαγωνισμού, οι όροι του Διαγωνισμού, οι τεχνικές περιγραφές,

τεχνικές προδιαγραφές, οι συγγραφές υποχρεώσεων ,οι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί  και ο ενιαίος 

ενδεικτικός προϋπολογισμός καθώς και η συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

08-2022(ΑΔΑ:9ΥΕ8Ω6Μ-5ΣΦ) Απόφαση Δημάρχου

Τους εγκριθέντες με την ανωτέρω πράξη όρους και Παραρτήματα της σχετικής 

οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

Το Θεσμικό και Ειδικό Κανονιστικό Πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

προκηρυσσόμενης σύμβασης κάτω των ορίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 1.4 της 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  
Ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων,

Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων και των εποπτευόμενων από 

με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών και των δύο τμημάτων

άνευ Φ.Π.Α. 13%  (προϋπολογισμός συμπ/νου Φ.Π.Α.: 9.229.555,80

Χρηματοδότηση 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 παρ. 1 του ν. 4412/16, με χρήση 

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

365430/29-12-2022 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ                    Βαθμός Προτεραιότητας: Επείγον 

Χρόνος διατήρησης: Πενταετία 

) Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (Π.Ο.Ε.) με 

Διαγωνισμού, οι όροι του Διαγωνισμού, οι τεχνικές περιγραφές, οι 

τεχνικές προδιαγραφές, οι συγγραφές υποχρεώσεων ,οι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί  και ο ενιαίος 

 
«Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

5ΣΦ) Απόφαση Δημάρχου 

 Διακήρυξης της Ο.Ε., τα 

Το Θεσμικό και Ειδικό Κανονιστικό Πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

προκηρυσσόμενης σύμβασης κάτω των ορίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 1.4 της 

Ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, για την Ανάδειξη 
και των εποπτευόμενων από 

από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών και των δύο τμημάτων, συνολικής 

άνευ Φ.Π.Α. 13%  (προϋπολογισμός συμπ/νου Φ.Π.Α.: 9.229.555,80€  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 παρ. 1 του ν. 4412/16, με χρήση 

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 





διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του συστήματος, ύστερα από το χρονικό διάστημα των 

τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής του Τυποποιημένου Εντύπου 

Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 

ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. 

29-12-2022 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Διαδικτυακή πύλη 

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

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 180678 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 04-01-2023 και ώρα 10:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
02-02-2023 και ώρα 12:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 
03-01-2023 

 

 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αθηναίων και τα εποπτευόμενα από 

αυτόν Νομικά Πρόσωπα.  

 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει: 

i. Για τον Δήμο Αθηναίων, Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης-Τμήμα Παιδικών Εξοχών  

 τον ΚΑ. 6622.002 «Προμήθεια Τροφίμων» προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2024,2025 

 τον ΚΑ 6622.003 «Προμήθεια Ποτών και Αναψυκτικών» προϋπολογισμού οικονομικών ετών 
2024,2025 

 τον ΚΑ 6622.004 «Προμήθεια Ειδών Ζαχαροπλαστικής» προϋπολογισμού οικονομικών ετών 

2024,2025 

 

ii. Για το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (Δ.Β.Α.) 

 Τον ΚΑ 6481.013 «Προμήθεια ειδών διατροφής» προϋπολογισμού οικονομικών ετών 

2023,2024,2025 

 

iii.Για το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) 

 τον ΚΑ. 6473.010 «Δαπάνες για σίτιση και προμήθεια τροφίμων » προϋπολογισμού οικονομικών 
ετών 2023,2024,2025 

 

iv. Για τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) 

 τον ΚΑ. 6471.001 «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού οικονομικών ετών 
2023,2024,2025 

 τον ΚΑ.6472.999 «Λοιπές δαπάνες αθλητικών δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού οικονομικών 

ετών 2023,2024,2025 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι έξης αποφάσεις: 





i)Για τον Δήμο Αθηναίων, Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης-Τμήμα Παιδικών 

Εξοχών 

 η με αριθμ.πρωτ. 361870/23-12-2022 Απόφαση Δέσμευσης(ΑΔΑ:6ΝΦΩΩ6Μ-ΩΒΒ, ΑΔΑΜ: 22REQ011904129 

2022-12-27) για τα ο.ε. 2024 και 2025 με την οποία αποφασίζεται η ανάγκη δέσμευσης των παρακάτω πιστώσεων 

για τα οικονομικά έτη 2024 – 2025, για την αντιμετώπιση της δαπάνης για «Προμήθεια τροφίμων», «Προμήθεια 

ποτών και αναψυκτικών» και «Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής» προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες φιλοξενίας 

(παιδιών, Αμεα, ατόμων τρίτης ηλικίας) στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων κατά τις 

θερινές κατασκηνωτικές περιόδους των ετών 2024 και 2025 σε είδη τροφίμων, ποτά και αναψυκτικά και είδη 

ζαχαροπλαστικής, συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων έντεκα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ 

και σαράντα δυο (1.211.695,42 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Συγκεκριμένα για το οικονομικό έτος 2024 συνολικό 

ποσό 605.847,71 €: 1) δέσμευση ποσού 533.267,81 € στον Κ.Α. 6622.002 2) δέσμευση ποσού 11.300,00 € στον Κ.Α. 

6622.003 και 3) δέσμευση ποσού 61.279,90 € στον Κ.Α. 6622.004 και για το για το οικονομικό έτος 2025 συνολικό 

ποσό 605.847,71 €: 1) δέσμευση ποσού 533.267,81 € στον Κ.Α. 6622.002 2) δέσμευση ποσού 11.300,00 € στον Κ.Α. 

6622.003 και 3) δέσμευση ποσού 61.279,90 € στον Κ.Α. 6622.004, που θα καταλογιστούν στούς Κ.Α. 6622.002 

«Προμήθεια τροφίμων», Κ.Α. 6622.003 «Προμήθεια ποτών & αναψυκτικών» και Κ.Α. 6622.004 «Προμήθεια ειδών 

ζαχαροπλαστικής» Φορέα 15 Δ/νση 23, για την έναρξης διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 Η με αριθμ.πρωτ.363866/28-12-2022 Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης(ΑΔΑ:66ΝΖΩ6Μ-6ΓΒ) με την οποία 

βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων»(Α.114) άρθρο 78, παρ.Ι, τομέας β, αρμοδιότητα 4, επιτρέπεται η πραγματοποίηση 

της δαπάνης για την προμήθεια ποτών και αναψυκτικών , η οποία θα εγγραφεί στον Κ.Α.6622.003 

Φορέας 15 Δ/νση 23 «Προμήθεια ποτών και αναψυκτικών », του προϋπολογισμού των 

οικονομικών ετών 2024-2025, προκειμένου να αρχίσει η σχετική διαγωνιστική διαδικασία για να 

καλύψει τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του 

Δήμου Αθηναίων. Η δαπάνη θα πραγματοποιηθεί στα οικ.έτη 2024-2025.Με την έναρξη των 

οικονομικών ετών εντός των οποίων επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου Αθηναίων, για 

την πραγματοποίηση της δαπάνης που αναφέρεται στην υπ’αριθ. 361870/23-12-2022 

(ΑΔΑ:6ΝΦΩΩ6Μ-ΩΒΒ) Απόφαση Δέσμευσης Πολυετούς Υποχρέωσης , θα εκδοθούν άμεσα και 

κατά απόλυτη προτεραιότητα οι Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, ως εξής :11.300,00 € στο οικ.έτος 2024 και 

11.300,00€ στο οικ.έτος 2025 

 Η με αριθμ.πρωτ.363873/28-12-2022 (ΑΔΑ:9ΛΛΦΩ6Μ-19Μ) Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης με την 

οποία βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων»(Α.114) άρθρο 78, παρ.Ι, τομέας β, αρμοδιότητα 4, επιτρέπεται η πραγματοποίηση της δαπάνης για την 

προμήθεια τροφίμων , η οποία θα εγγραφεί στον Κ.Α.6622.002 Φορέας 15 

Δ/νση 23 «Προμήθεια τροφίμων», του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2024-2025, 

προκειμένου να αρχίσει η σχετική διαγωνιστική διαδικασία για να καλύψει τις ανάγκες της 

Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων. Η δαπάνη 

θα πραγματοποιηθεί στα οικ.έτη 2024-2025.Με την έναρξη των οικονομικών ετών εντός των 

οποίων επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου Αθηναίων, για την πραγματοποίηση της 

δαπάνης που αναφέρεται στην υπ’αριθ. 361870/23-12-2022 (ΑΔΑ:6ΝΦΩΩ6Μ-ΩΒΒ) Απόφαση 

Δέσμευσης Πολυετούς Υποχρέωσης , θα εκδοθούν άμεσα και κατά απόλυτη προτεραιότητα οι 

Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) ως εξής: 533.267,81€ στο οικ.έτος 2024 και 533.267,81€ στο οικ.έτος 

2025 

 Η με αριθμ.πρωτ.363875/28-12-2022 (ΑΔΑ:ΨΑΓΙΩ6Μ-Α29) Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης με την οποία 

βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων»(Α.114) άρθρο 78, παρ.Ι, τομέας β, αρμοδιότητα 4, επιτρέπεται η πραγματοποίηση 

της δαπάνης για την προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής, η οποία θα εγγραφεί στον Κ.Α.6622.004 

Φορέας 15 Δ/νση 23 «Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής», του προϋπολογισμού των 

οικονομικών ετών 2024-2025, προκειμένου να αρχίσει η σχετική διαγωνιστική διαδικασία για να 

καλύψει τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του 

Δήμου Αθηναίων. Η δαπάνη θα πραγματοποιηθεί στα οικ.έτη 2024-2025.Με την έναρξη των 

οικονομικών ετών εντός των οποίων επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου Αθηναίων, για 

την πραγματοποίηση της δαπάνης που αναφέρεται στην υπ’αριθ. 361870/23-12-2022 

(ΑΔΑ:6ΝΦΩΩ6Μ-ΩΒΒ) Απόφαση Δέσμευσης Πολυετούς Υποχρέωσης , θα εκδοθούν άμεσα και 

κατά απόλυτη προτεραιότητα οι Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.)ως εξής: 61.279,90€ στο οικ.έτος 2024 

61.279,90€ στο οικ.έτος 2025 

 

ii) Για το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (ΔΒΑ) 

 Η με αριθμ.πρωτ. 19593/27-12-2022 (ΑΔΑ:6Η12ΟΡΙΑ-2ΦΚ, ΑΔΑΜ:22REQ011906577 2022-12-27) Απόφαση 





Έγκρισης Πολυετούς Υποχρέωσης με την οποία αποφασίζεται η έγκριση της δαπάνης, συνολικού ποσού 

#4.576.576,47#€ (τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ 

και σαράντα επτά λεπτών), σε βάρος της πίστωσης του Φ.10 Δ.10 Κ.Α. 6481.013 «Προμήθεια ειδών διατροφής», 

προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2023 - 2024 - 2025 και κατ’ έτος ως εξής: 1.606.954,55 € για το οικ.έτος 2023, 

2.475.445,04€ για το οικ.έτος 2024, 494.176,88€ για το οικ.έτος 2025 

 Η με αριθμ.πρωτ.19601/27-12-2022 (ΑΔΑ:9ΠΖΠΟΡΙΑ-2OΧ) Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης, με την οποία 

βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιτρέπεται η πραγματοποίηση της δαπάνης, για την 

προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων, για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των φιλοξενουμένων παιδιών στους 

Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και του προσωπικού αυτών, η οποία έχει εγγραφεί στον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 και θα εγγραφεί στους προϋπολογισμούς οικονομικών ετών 2024 και 2025, 

στον Φ.10 Δ.10 Κ.Α. 6481.013 «Προμήθεια ειδών διατροφής», και κατ’ έτος ως εξής:1.606.954,55 € για το οικ.έτος 

2023, 2.475.445,04€ για το οικ.έτος 2024, 494.176,88€ για το οικ.έτος 2025 
 
 
 

iii)Για το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) 

 η με αριθμ.πρωτ. 14480/22-12-2022 Απόφαση Δέσμευσης(ΑΔΑ:91ΜΣΟΡΘΟ-Χ2Ψ, ΑΔΑΜ: 22REQ011891040 

2022-12-23) για τα ο.ε 2023,2024 και 2025 με την οποία αποφασίζεται η δέσμευση της πίστωσης για τα οικονομικά 

έτη 2023-2024-2025, για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων, για την ενίσχυση των 

δικαιούχων του ΚΥΑΔΑ σε τρόφιμα, συνολικού προϋπολογισμού 3.242.155,32€ (τρία εκατομμύρια διακόσιες 

σαράντα δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και τριάντα δύο λεπτά) συμπ. ΦΠΑ 13%, η οποία θα καταλογιστεί 

στον Κ.Α 6473.010, Φορέα 15 Δ/νση 1 «Δαπάνες για σίτιση και προμήθεια τροφίμων» ως εξής:  

- το ποσό των #679.666,07#€, θα βαρύνει τον Φ.15 - Δ.1 Κ.Α. 6473.010 «Δαπάνες για σίτιση και προμήθεια 

τροφίμων», στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023.  

- το ποσό του #1.618.761,16#€, θα βαρύνει τον Φ.15 - Δ.1 Κ.Α. 6473.010 «Δαπάνες για σίτιση και προμήθεια 

τροφίμων», στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024.  

- το ποσό των #943.728,09#€, θα βαρύνει τον Φ.15 - Δ.1 Κ.Α. 6473.010 «Δαπάνες για σίτιση και προμήθεια 

τροφίμων», στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2025 

 Η με αριθμ.πρωτ.14493/22-12-2022 (ΑΔΑ:6Φ1ΚΟΡΘΟ-4ΛΨ) Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης 2023-2024-

2025, με την οποία βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιτρέπεται η πραγματοποίηση της 

δαπάνης για την προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων, για τις ανάγκες των δικαιούχων ωφελουμένων του Κ.Υ.Α.Δ.Α. 

που θα εγγραφεί στον Κ.Α 6473.010, Φορέα 15 Δ/νση 1 «Δαπάνες για σίτιση και προμήθεια τροφίμων» του 

Προϋπολογισμού των οικ. ετών 2023-2024-2025, προκειμένου να ξεκινήσει η σχετική διαγωνιστική διαδικασία. Η 

δαπάνη θα καταλογιστεί στα οικονομικά έτη 2023, 2024 και 2025, και κατ’ έτος ως εξής: 679.666,07€ για το οικ.ετος 

2023, 1.618.761,16€ για το οικ.έτος 2024 , 943.728,09€ για το οικ.έτος 2024 

 

 

iv) Για τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) 

 Η με αριθμ.πρωτ.16974/28-12-2022 (ΑΔΑ:62ΦΣΟΞΩΡ-4ΤΚ) Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης , με την οποία 

βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιτρέπεται η πραγματοποίηση της δαπάνης για <<Προμήθεια 

ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του ΟΠΑΝΔΑ>> η οποία θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικών ετών 2023-

2024-2025 στον Φ. 15 Δ. 18 Κ.Α. 6472.999 « Λοιπές δαπάνες αθλητικών δραστηριοτήτων » και κατ’ έτος ως εξής: 

48.307,50 € για το οικ.ετος 2023 73.732,50 € για το οικ.ετος 2024 25.425,00€ για το οικ.ετος 2025 

 Η με αριθμ.πρωτ.16975/28-12-2022 (ΑΔΑ:6ΖΘΗΟΞΩΡ-57Υ) Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης , με την οποία 

βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιτρέπεται η πραγματοποίηση της δαπάνης για <<Προμήθεια 

ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του ΟΠΑΝΔΑ>> η οποία θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικών ετών 2023-

2024-2025 στον Φ. 15 Δ. 16 Κ.Α. 6471.001 « Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων » και κατ’ έτος ως εξής: 22.215,80€ 

για το οικ.έτος 2023, 25.831,80 για το οικ.έτος 2024, 3.616,00€ για το οικ.έτος 2025. 

 H με αριθμ.πρωτ. 16894/23-12-2022(ΑΔΑ:ΨΗ8ΑΟΞΩΡ-ΤΦΞ, ΑΔΑΜ: 22REQ011897118 2022-12-23) Απόφαση 

Δέσμευσης Πολυετούς Δαπάνης με την οποία αποφασίζεται η Δέσμευση ποσού 51.663,60€ για τα οικονομικά έτη 

2023,2024 και 2025 Φ. 15 Δ. 16 Κ.Α. 6471.001 και κατ’ έτος ως εξής: 22.215,80€ για το οικ.έτος 2023, 25.831,80 για το 

οικ.έτος 2024, 3.616,00€ για το οικ.έτος 2025. 

 Η με αριθμ.πρωτ. 16901/23-12-2022 (ΑΔΑ:9Η2ΨΟΞΩΡ-ΟΛΟ, ΑΔΑΜ:22REQ011897197 222-12-23) Απόφαση 

Δέσμευσης Πολυετούς Δαπάνης με την οποία αποφασίζεται η Δέσμευση ποσού 147.465,00 € στον Φ. 15 Δ. 18 Κ.Α. 

6472.999 και κατ’ έτος ως εξής:48.307,50 € για το οικ.ετος 2023 73.732,50 € για το οικ.ετος 2024 25.425,00€ για το 

οικ.ετος 2025 





 

Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσης διαδικασίας σύναψης σύμβασης αποτελεί η προμήθεια τροφίμων για τον Δήμο 

Αθηναίων και τα εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα. 

Η αναθέτουσα αρχή επιλέγει να αναθέσει ενιαία την προμήθεια τροφίμων για τον Δήμο Αθηναίων και τα 

εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα, καθώς η σύναψη ενιαίας σύμβασης, χωρίς την υποδιαίρεση 

αυτής σε τμήματα, θα συμβάλει σημαντικά στην εξυπηρέτηση των δομών κοινωνικού χαρακτήρα του 

Δήμου, και κρίνεται σκόπιμη διότι θα επιτρέπει την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και κεντρικά 

συντονισμένου προγράμματος διαχείρισης διανομών-τροφοδοσίας των υπό προμήθεια ειδών, το οποίο 

θα επιτρέπει - μεταξύ άλλων - την αποτελεσματική και ταυτόχρονη εξυπηρέτησή τους, τον καλύτερο 

συντονισμό μέσω ενιαίων  παραδόσεων, την αυστηρή τήρηση των επιβεβλημένων χρονοδιαγραμμάτων 

και τη δυνατότητα άμεσης προσαρμογής του προγραμματισμού της Αναθέτουσας Αρχής στην 

αντιμετώπιση ειδικών συνθηκών. 

 

Λόγω του ιδιαίτερου κοινωνικού χαρακτήρα της εν λόγω προμήθειας, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει για την 

εν λόγω διαδικασία ανάθεσης, την ενιαία σύμβαση χωρίς την υποδιαίρεση αυτής σε τμήματα διότι έχει ως 

στόχο όχι απλώς την προμήθεια των τροφίμων, αλλά την παροχή μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας που 

ενοποιεί τις ενδιάμεσες/προσωρινές αποθηκεύσεις, τις πιθανές διαφοροποιήσεις και ανασυσκευασίες, τις 

ομαδοποιήσεις (picking) των ειδών, τη μεταφορά, τη διανομή τους σε πολλαπλά σημεία φορέων 

υλοποίησης της υπό ανάθεσης σύμβασης, καθώς και την αναδιανομή τυχόν αδιάθετων προϊόντων μεταξύ 

των φορέων-δομών, πάντα κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής και όπου αυτό απαιτείται, 

διατηρώντας το δικαίωμα της αναδιοργάνωσης του συνόλου της προμήθειας και της εσωτερικής 

αναδιανομής των προϊόντων, προς αποφυγή λιμνάζοντων πλεονασμάτων, ιδίως σε νωπά ευαλλοίωτα 
τρόφιμα καθώς και σε λοιπά, με περιορισμένη ημερομηνία ανάλωσης. 

Οι παραδόσεις των διαφόρων ειδών τροφίμων δύναται να λαμβάνουν χώρα ομού και ενιαία σε κοινές 

ημέρες, με απαιτήσεις κοινής και ενιαίας επίβλεψης, εποπτείας, διαχείρισης και ανάγκης συγχρονισμένων 

επιμέρους μεταφορών, ενέργειες που θα διευκολύνουν την αξιολόγηση και παραλαβή των τροφίμων από  

τα αρμόδια όργανα-επιτροπές παρακολούθησης  και παραλαβής, καθώς και τη λογιστική-οικονομική 

διαχείρισή τους.  

Η υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων απαιτεί έντονη και διαρκή συνεργασία με τους διάφορους 

εποπτευόμενους φορείς υπό την κεντρική επιστασία εποπτεία του Δήμου Αθηναίων ως επικεφαλής 

φορέα, με αποτέλεσμα η όλη υλοποίηση της εκτέλεσης της προμήθειας να απαιτεί κεντρικά ελεγχόμενη, 

συντονισμένη, ενιαία υλοποίηση και προγραμματισμό, λαμβανομένου υπόψη και της πληθώρας των 
σημείων που θα πρέπει να διανεμηθούν τα προϊόντα. 

Η ενιαία σύμβαση για την προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων για όλους τους φορείς του Δήμου 

Αθηναίων, διασφαλίζει την ορθή παρακολούθηση και επίβλεψη της στο πλαίσιο κεντρικοποιημένου 

δικτύου, υπό κοινή και ενιαία καθοδήγηση, θα επιτρέπει και θα διασφαλίζει: 

το συντονισμό των επιμέρους διανομών, τη λειτουργία κοινής κεντρικής δικτυωμένης εφοδιαστικής 

δομής, το διαρκή αναπρογραμματισμό μεταξύ των διανομών σε συσχετισμό με τις δομές, στα πολλαπλά 

σημεία των φορέων του  Δήμου, 

την ορθή επίβλεψη και έλεγχο ως προς τη διασφάλιση της αλυσίδας ποιότητας, 

τη δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης έκτακτων παραγγελιών που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση 

της προκείμενης σύμβασης (υποστήριξη συσσιτίων κλπ), με τρόπο που τελικά αυξάνει το κοινωνικό 
αποτύπωμα της όλης δράσης και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των διατιθέμενων πόρων, 

μειώνοντας παράλληλα το κόστος χρηματοδότησης κοινωνικής πολιτικής για το Δήμο Αθηναίων και 

τον έλεγχο σε κεντρικό επίπεδο με πλήρη αποτύπωση της συνολικής προμήθειας, τις παραγγελίες, τις 

απορροφήσεις, τις παραδόσεις των οικείων ποσοτήτων και τις αξίες τους.  





Οι ανωτέρω παράγοντες καθιστούν αναγκαία την ενοποιημένη ανάθεση και εκτέλεση του συνόλου του 

συμβατικού αντικειμένου  και τούτο διότι η υποδιαίρεση της σύμβασης, συνεπάγεται τεχνικές δυσκολίες 

στην εκτέλεση αυτής, αδυναμία συντονισμού των διαφορετικών αναδόχων καθώς και πιθανή αύξηση του 

κόστους εκτέλεσης. Γενικά είναι αποδεκτό ότι η σύναψη ενιαίας σύμβασης, υπό την έννοια ότι η ανάθεση 

των επιμέρους συμβάσεων (Δήμου και των νομικών του προσώπων) θα γίνει σε έναν ανάδοχο, χωρίς την 

υποδιαίρεσή αυτής σε περισσότερα τμήματα, μπορεί να οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακας, καθιστώντας 

ταυτόχρονα ευκολότερη τη διαχείρισή της από την αναθέτουσα αρχή. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, μοναδική λύση για την ορθή και επωφελή εκτέλεση του αντικειμένου της 

σύμβασης καθίσταται η σύναψη ενιαίας σύμβασης, χωρίς υποδιαίρεση αυτής σε τμήματα,  προκειμένου 
να αποφευχθεί ο κίνδυνος κάποιο μέρος αυτής να αποβεί άγονο, γεγονός που θέτει σε άμεσο κίνδυνο το 

αντικείμενο της απαίτησης σύνδεσης διαφορετικών ομάδων ειδών από διαφορετικούς αναδόχους για την 

προετοιμασία ολοκληρωμένης απόδοσης γευμάτων καθημερινώς και περαιτέρω, λαμβανομένου υπόψη 

ότι ο συντονισμός πολλών αναδόχων στο πλαίσιο του ίδιου συνολικού επιδιωκόμενου αποτελέσματος 

καθιστά δυσχερέστερη την διαχείριση της σύμβασης, ιδίως όταν αυτό πραγματοποιείται σε πολλαπλά 

σημεία και σε συγκεκριμένα ωράρια με πολλά μέσα μεταφοράς ανά σημείο παραλαβής καθημερινώς. Η 

ενιαία εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης με τις ιδιαιτερότητες που τη διακρίνουν, καθίσταται επιβεβλημένη 

διότι μεταξύ άλλων αφορά φορείς με τεράστιο κοινωνικό έργο και απήχηση. 

 

Ειδικότερα το ΚΥΑΔΑ, αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της Αθήνας που διαβιούν κάτω 
από τα όρια της φτώχιας και κατά συνέπεια κρίνεται απαραίτητο το πακέτο τροφίμων που τους διενέμεται 

μέσω των επισιτιστικών προγραμμάτων να είναι ενιαίο, σταθερό, ομοιογενές και ολοκληρωμένο, 

προκειμένου να καλυφθούν οι βασικές καθημερινές ανάγκες διατροφής τους. 

Κατόπιν των ανωτέρω, μοναδική λύση για την ορθή και επωφελή εκτέλεση του αντικειμένου της 

σύμβασης καθίσταται η σύναψη ενιαίας σύμβασης, χωρίς υποδιαίρεση αυτής σε τμήματα, προκειμένου 

να αποφευχθεί ο κίνδυνος κάποιο μέρος αυτής να αποβεί άγονο, γεγονός που θέτει σε άμεσο κίνδυνο το 

αντικείμενο της απαίτησης σύνδεσης διαφορετικών ομάδων ειδών από διαφορετικούς αναδόχους για την 

προετοιμασία ολοκληρωμένης απόδοσης πακέτων τροφίμων και περαιτέρω, λαμβανομένου υπόψη ότι ο 

συντονισμός πολλών αναδόχων στο πλαίσιο του ίδιου συνολικού επιδιωκόμενου αποτελέσματος καθιστά 

δυσχερέστερη την διαχείριση της σύμβασης, ιδίως όταν αυτό πραγματοποιείται σε συγκεκριμένα ωράρια 
με πολλά μέσα μεταφοράς. Η ενιαία εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης με τις ιδιαιτερότητες που τη 

διακρίνουν, καθίσταται επιβεβλημένη διότι μεταξύ άλλων αφορά φορείς με τεράστιο κοινωνικό έργο και 

απήχηση. 

 

Το οικονομικό αντικείμενο της διακήρυξης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 
ΤΜΗΜΑ 1     

   

Α/Α 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
2023-2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023 -
2024-2025 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023-
2024-2025 ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟ

ΥΧΟΙ 

 

 ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ        

1 

ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΪΟΥ ΝΩΠΟ (ΝΕΑΡΟ 
ΖΩΟ) ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ (ΑΝΩ ΤΩΝ 12 

ΜΗΝΩΝ –24 ΜΗΝΩΝ)   ΜΠΟΥΤΙ  
Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 34.000 10,71 364.140,00 411.478,20 Δ.Β.Α. . 

 

2 
ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΪΟΥ ΝΩΠΟ  (ΝΕΑΡΟ 
ΖΩΟ) ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ (ΑΝΩ ΤΩΝ 12 
ΜΗΝΩΝ –24 ΜΗΝΩΝ)  ΣΠΑΛΑ  Α΄ 

ΚΙΛΟ 1.000 10,71 10.710,00 12.102,30 Δ.Β.Α. . 
 





ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

3 

ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΪΟΥ ΝΩΠΟ (ΝΕΑΡΟ 
ΖΩΟ) ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ (ΑΝΩ ΤΩΝ 12 

ΜΗΝΩΝ –24 ΜΗΝΩΝ)  ΕΛΙΑ  Α΄ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 17.000 10,71 182.070,00 205.739,10 
ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

4 

ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΪΟΥ ΝΩΠΟ (ΝΕΑΡΟ 
ΖΩΟ) ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ (ΑΝΩ ΤΩΝ 12 
ΜΗΝΩΝ –24 ΜΗΝΩΝ)  ΛΑΠΑ  Α΄ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 5.000 8,58 42.900,00 48.477,00 

ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

5 
ΚΡΕΑΣ  ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ 250-
300 ΓΡ. 

ΚΙΛO 6.000 6,19 37.140,00 41.968,20 

ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

6 
ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ (Τ.  ΚΑΡΡΕ ΧΚ) 

ΣΠΑΛΑ 
ΚΙΛO 6.000 6,14 36.840,00 41.629,20 

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΝΩΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
2023-2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ   ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 2023 -
2024-2025 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 2023-
2024-2025 ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟ
ΥΧΟΙ 

 

7 
ΝΩΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΓΧΩΡΙΑ Η 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  Ε.Ε. ΤΥΠΟΥ 65%  Α΄ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 74.000 3,72 275.280,00 311.066,40 

Δ.Β.Α. 

&       
ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

8 

ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ 

ΕΓΧΩΡΙΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Ε. 
Α΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (250-300 ΓΡ.) 

ΚΙΛΟ 8.000 4,10 32.800,00 37.064,00 

ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΑΥΓΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
2023-2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ   ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 2023 -
2024-2025 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 2023-
2024-2025 ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟ
ΥΧΟΙ 

 

9 
ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΒΑΡΟΥΣ 
53-63 ΓΡ. ΚΑΤ. MEDIUM 

ΤΕΜ. 610.000 0,25 152.500,00 172.325,00 

Δ.Β.Α. 
&       

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

Α/Α 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
2023-2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023 -
2024-2025 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023-
2024-2025 ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟ

ΥΧΟΙ 

 

10 

ΨΑΡΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΒΑΚΑΛΑΟΣ 

ΦΙΛΕΤΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 
ΚΙΛΟ 3.000 8,00 24.000,00 27.120,00 Δ.Β.Α. . 

 

11 

ΨΑΡΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΠΕΡΚΑ 

ΦΙΛΕΤΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 
ΚΙΛΟ 22.000 11,60 255.200,00 288.376,00 Δ.Β.Α. . 

 

12 

ΨΑΡΙ ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 
250-280 ΓΡΜ 

ΚΙΛΟ 2.000 11,60 23.200,00 26.216,00 

ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
2023-2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ   ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 2023 -
2024-2025 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 2023-
2024-2025 ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟ
ΥΧΟΙ 

 

13 

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 
ΠΑΚΕΤΟ 1 ΚΙΛΟΥ Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 10.800 3,27 35.316,00 39.907,08 

Δ.Β.Α. 
&    

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 





14 

ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΚΙΛΟ   Α΄ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 4.200 2,95 12.390,00 14.000,70 Δ.Β.Α. . 
 

15 

ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ  
ΠΑΚΕΤΟ 1  ΚΙΛΟΥ Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 11.800 3,66 43.188,00 48.802,44 

Δ.Β.Α. 
&    

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

16 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  ΠΑΚΕΤΟ 1  
ΚΙΛΟΥ Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 6.600 3,03 19.998,00 22.597,74 

Δ.Β.Α. 
&    

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

 
       

 

Α/Α 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
2023-2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023 -
2024-2025 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023-
2024-2025 ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟ

ΥΧΟΙ 

 

17 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ. 41.000 0,72 29.520,00 33.357,60 Δ.Β.Α  

18 
ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ ΚΙΛΟ 4.000 1,88 7.520,00 8.497,60 

ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

19 

ΑΝΙΘΟΣ (Δέμα των 100 ΓΡ) ΤΕΜ. 3.000 0,70 2.100,00 2.373,00 

Δ.Β.Α. 
&       
ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

20 

ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 16.000 2,05 32.800,00 37.064,00 

Δ.Β.Α. 
&       

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

21 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 9.000 2,28 20.520,00 23.187,60 Δ.Β.Α  

22 

ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 26.000 1,08 28.080,00 31.730,40 

Δ.Β.Α. 
&       

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

23 

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΚΙΛΟ 35.000 0,69 24.150,00 27.289,50 

Δ.Β.Α. 
&       

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

24 

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΚΙΛΟ 12.000 2,08 24.960,00 28.204,80 

Δ.Β.Α. 
&       

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

25 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 31.000 0,96 29.760,00 33.628,80 

Δ.Β.Α. 
&       

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

26 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΟ 620 2,60 1.612,00 1.821,56 

Δ.Β.Α. 

&       
ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

27 
ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 3.000 0,72 2.160,00 2.440,80 

Δ.Β.Α. 

&       
ΠΑΙΔ. 

 





ΕΞ. 
Δ.Α. 

28 
ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΙΛΟ 100 1,15 115,00 129,96 

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

29 

ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 12.800 1,60 20.480,00 23.142,40 

Δ.Β.Α. 
&       

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

30 

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ (Δέμα των 100 ΓΡ) ΤΕΜ. 3.200 0,70 2.240,00 2.531,20 

Δ.Β.Α. 
&       

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

31 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ ΚΙΛΟ 6.000 1,39 8.340,00 9.424,20 Δ.Β.Α  

32 

ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜ. 2.600 0,77 2.002,00 2.262,26 

Δ.Β.Α. 
&       

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

33 

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΙΛΟ 1.400 2,21 3.094,00 3.496,22 

Δ.Β.Α. 
&       

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

34 

ΜΗΛΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 4.000 1,81 7.240,00 8.181,20 

Δ.Β.Α. 

&       
ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

35 

ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 72.000 1,62 116.640,00 131.803,20 

Δ.Β.Α. 

&       
ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

36 

ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 60.000 1,55 93.000,00 105.090,00 

Δ.Β.Α. 

&       
ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

37 

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 15.000 1,60 24.000,00 27.120,00 

Δ.Β.Α. 

&       
ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

38 ΦΡΑΟΥΛΕΣ Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 2.000 3,00 6.000,00 6.780,00 Δ.Β.Α.  

39 ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΙΛΟ 4.000 3,07 12.280,00 13.876,40 Δ.Β.Α.  

40 

ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 131.000 1,09 142.790,00 161.352,70 

Δ.Β.Α. 

&       
ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

41 

ΠΕΠΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 18.000 1,45 26.100,00 29.493,00 

Δ.Β.Α. 
&       
ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

42 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 1.600 1,82 2.912,00 3.290,56 

Δ.Β.Α. 
&       
ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 

 





Δ.Α. 

43 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 18.600 1,00 18.600,00 21.018,00 Δ.Β.Α  

44 

ΠΡΑΣΣΑ ΚΙΛΟ 600 1,90 1.140,00 1.288,20 

Δ.Β.Α. 
&       
ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

45 

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΟ 16.000 1,60 25.600,00 28.928,00 

Δ.Β.Α. 
&       
ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

46 

ΡΟΚΑ (Δέμα των 100 ΓΡ.) ΤΕΜ. 140 0,60 84,00 94,92 
ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

47 

ΣΑΛΑΤΕΣ ΤΕΜ. 10.300 0,73 7.519,00 8.496,48 

Δ.Β.Α. 
&       

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

48 
ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΟ 100 1,40 140,00 158,20 

ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

49 

ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜ. 2.600 0,55 1.430,00 1.615,90 

Δ.Β.Α. 

&       
ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

50 
ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΚΙΛΟ 8.000 1,99 15.920,00 17.989,60 

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

51 

ΤΟΜΑΤΕΣ Α΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 75.000 1,89 141.750,00 160.177,50 

Δ.Β.Α. 
&       

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

         

Α/Α 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
2023-2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023 -
2024-2025 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023-
2024-2025 ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟ

ΥΧΟΙ 

 

52 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ (EXTRA) 
ΠΑΡΘΕΝΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΛΙΤΡΩΝ 

ΤΕΜ. 11.300 27,15 306.795,00 346.678,35 

Δ.Β.Α. 

&       
ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

53 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ (EXTRA) 
ΠΑΡΘΕΝΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΥΟ (2) 
ΛΙΤΡΩΝ 

ΤΕΜ. 2.900 14,21 41.209,00 46.566,17 ΚΥΑΔΑ 
 

54 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΓΝΗΣΙΟ) ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΛΙΤΡΟΥ 

ΤΕΜ. 108.000 6,97 752.760,00 850.618,80 ΚΥΑΔΑ 
 

 
     

3.990.
068,43 

 

         

 ΤΜΗΜΑ 2        





Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
2023-2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ   ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 2023 -
2024-2025 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 2023-
2024-2025 ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟ
ΥΧΟΙ 

 

1 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ –ΠΑΣΤΕΣ 

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ κ.λ.π. ΠΑΚETO 
500 ΓΡ. 

ΚΙΛΟ 35.200 2,25 79.200,00 89.496,00 

Δ.Β.Α. 
&       

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

2 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ –ΠΑΣΤΕΣ 
κ.λ.π. ΠΑΚETO 500 ΓΡ. 

ΚΙΛΟ 119.000 1,70 202.300,00 228.599,00 

ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. & 
ΚΥΑΔΑ 

 

3 

ΦΙΔΕΣ 250 ΓΡΜ. ΤΕΜ. 100 0,80 80,00 90,40 
ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

4 

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ  ΠΑΚ.500 ΓΡ. ΤΕΜ. 137.000 1,63 223.310,00 252.340,30 

Δ.Β.Α. 

& 
ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. & 
ΚΥΑΔΑ 

 

5 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΚ.500 ΓΡ. ΤΕΜ. 114.500 1,75 200.375,00 226.423,76 

Δ.Β.Α. 
& 
ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. & 
ΚΥΑΔΑ 

 

6 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΠΑΚ.500 ΓΡ. ΤΕΜ. 4.600 4,30 19.780,00 22.351,40 

Δ.Β.Α. 
&       

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

7 
ΡΕΒΙΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 
ΣΠΑΣΜΕΝΑ  ΠΑΚ. 500 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 400 2,10 840,00 949,20 Δ.Β.Α. 
 

8 

ΡΕΒΙΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ  ΠΑΚ. 
500 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 400 2,10 840,00 949,20 
ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

9 
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ. ΤΕΜ. 120.000 1,43 171.600,00 193.908,00 

ΔΒΑ & 

ΚΥΑΔΑ 

 

10 ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ. ΤΕΜ. 3.000 1,49 4.470,00 5.051,11 ΔΒΑ  

11 

ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ  ΣΥΣΚ.  500 ΓΡ. ΤΕΜ. 134.400 1,57 211.008,00 238.439,04 

Δ.Β.Α 
& 

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α  
& 

Κ.Υ.Α.Δ
.Α 

 

12 

ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 1 
ΚΙΛΟΥ 

ΤΕΜ. 6.900 2,59 17.871,00 20.194,24 

Δ.Β.Α. 
&       
ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

13 

ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 3 
ΚΙΛΩΝ 

ΤΕΜ. 2.700 6,90 18.630,00 21.051,90 

Δ.Β.Α. 
&       
ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

14 

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΣΥΣΚ. 5 ΚΙΛΩΝ 

ΤΕΜ. 2.360 14,90 35.164,00 39.735,32 

Δ.Β.Α. 
&       

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 
Δ.Α. 

 





15 

ΕΛΑΦΡΩΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 
ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ  500 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 110.000 1,08 118.800,00 134.244,00 

ΠΑΙΔ. 
ΕΞΟΧ. 
& 

ΚΥΑΔΑ 

 

16 ΔΑΦΝΗ ΣΥΣΚ. 40 ΓΡ. ΤΕΜ. 120 1,80 216,00 244,08 Δ.Β.Α.  

17 ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΚΟΝΗ. ΣΥΣΚ. 50 ΓΡ. ΤΕΜ. 40 2,26 90,40 102,16 Δ.Β.Α.  

18 ΚΥΜΙΝΟ ΣΥΣΚ 40 ΓΡ. ΤΕΜ. 40 1,90 76,00 85,88 Δ.Β.Α.  

19 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΦΑΚ. 30 ΓΡ. ΤΕΜ. 40 2,10 84,00 94,92 Δ.Β.Α.  

20 
ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΥΣΚ. 
50 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 1.200 1,80 2.160,00 2.440,80 Δ.Β.Α. 
 

21 ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣΚ.  50 ΓΡ. ΤΕΜ. 40 1,80 72,00 81,36 Δ.Β.Α.  

22 

ΔΥΟΣΜΟΣ ΞΗΡΟΣ ΚΙΛΟ 10 6,00 60,00 67,80 
ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

23 
ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ ΚΙΛΟ 10 15,00 150,00 169,50 

ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

24 
ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΕΝΗ ΚΙΛΟ 10 19,76 197,60 223,28 

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

25 

ΚΥΜΙΝΟ ΚΙΛΟ 6 10,00 60,00 67,80 
ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

26 
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΡΙΜΜΑ ΚΙΛΟ 12 38,79 465,48 526,00 

ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

27 
ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΚΙΛΟ 40 15,00 600,00 678,00 

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

28 

ΡΙΓΑΝΗ ΚΙΛΟ 40 8,00 320,00 361,60 
ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

29 

ΑΛΑΤΙ  ΨΙΛΟ ΠΛΑΣΤ. ΣΑΚ. 500 ΓΡ. ΤΕΜ. 11.000 0,63 6.930,00 7.830,90 

Δ.Β.Α. 

&       
ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

30 

ΑΛΕΥΡΙ  ΠΑΚ. 1 ΚΙΛΟΥ. ΚΙΛΟ 108.900 1,47 160.083,00 180.893,80 

Δ.Β.Α. 

& 
ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. & 
ΚΥΑΔΑ 

 

31 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ ΠΑΚ . 500 ΓΡ ΤΕΜ. 1.200 1,10 1.320,00 1.491,60 Δ.Β.Α.  

32 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
ΣΥΣΚ. 350-400 ΓΡ 

ΤΕΜ. 2.400 4,00 9.600,00 10.848,00 

ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

33 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΡΝ-

ΦΛΕΙΚΣ  ΣΥΣΚ. 450 - 500 ΓΡ. 
ΤΕΜ. 2.000 3,60 7.200,00 8.136,00 

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

         

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

2023-2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023 -

2024-2025 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023-

2024-2025 ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟ
ΥΧΟΙ 

 

34 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ  

ΣΥΣΚ. 450 - 500 ΓΡ. 
ΤΕΜ. 26.000 4,25 110.500,00 124.865,00 

Δ.Β.Α. 
&       

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

 





Δ.Α. 

35 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ ΣΥΣΚ.400 ΓΡ. ΤΕΜ. 40 1,00 40,00 45,20 Δ.Β.Α.  

36 

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ-ΨΙΛΗ  ΣΥΣ. 1 
ΚΙΛΟΥ 

ΚΙΛΟ 112.800 1,70 191.760,00 216.688,80 

Δ.Β.Α. 
& 

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 
Δ.Α. & 

ΚΥΑΔΑ 

 

37 ΚΑΚΑΟ  ΠΑΚ. 125 ΓΡ. ΤΕΜ. 40 1,80 72,00 81,36 Δ.Β.Α.  

38 

ΚΑΚΑΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΙΛΟ 60 15,92 955,20 1.079,38 
ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

39 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ ΣΥΣΚ. 200 ΓΡ. ΤΕΜ. 140 1,80 252,00 284,76 Δ.Β.Α.  

40 

ΛΕΜΟΝΙ ΑΡΤΥΜΑ ΣΕ ΣΥΣK. 300-
330 ML. 

ΤΕΜ. 5.600 0,50 2.800,00 3.164,00 

Δ.Β.Α. 
&       
ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

41 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΚ. 
450 έως 500 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 108.800 3,70 402.560,00 454.892,80 
ΔΒΑ & 
ΚΥΑΔΑ 

 

42 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΔΙΑΦ. ΦΡΟΥΤΑ 

ΑΤΟΜ. ΣΥΣΚ. 20 ΓΡ. 
ΤΕΜ. 40.000 0,10 4.000,00 4.520,00 

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

43 
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ 
ΣΥΣΚ. 225 ΕΩΣ 230 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 2.000 1,20 2.400,00 2.712,00 Δ.Β.Α. 
 

44 

ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ ΣΕ ΠΛΑΣΤ. ΣΥΣK. 350 
- 400 ML ή 350 -  400 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 21.400 0,80 17.120,00 19.345,60 

Δ.Β.Α. 
&       

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

45 
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 
ΣΥΣΚ.250 έως 260 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 1.200 3,00 3.600,00 4.068,00 Δ.Β.Α. 
 

46 ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΦΑΚ. ΤΕΜ. 40 0,15 6,00 6,79 Δ.Β.Α.  

47 

ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ ΑΤΟΜ. 
ΣΥΣΚ. 20 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 20.000 0,19 3.800,00 4.294,00 

ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

48 
ΤΣΑΙ ΤΥΠΟΥ ΚΕΫΛΑΝΗΣ ΚΙΛΟ 10 6,20 62,00 70,06 

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

49 
ΧΑΛΒΑΣ ΒΑΝΙΛΙΑ ΣΥΣΚ 200 ΓΡΜ. ΤΕΜ. 4.000 3,58 14.320,00 16.181,60 

Ο.Π.Α.
Ν.Δ.Α 

 

50 
ΣΤΑΦΙΔΕΣ ποιότητας Σουλτανίνα 
50 γρμ σε ατομική συσκευασία 

ΤΕΜ. 8.000 0,95 7.600,00 8.588,00 ΚΥΑΔΑ 
 

51 
ΕΛΙΕΣ  ΣΥΣΚ. 100 ΓΡΜ. ΤΕΜ. 4.000 1,90 7.600,00 8.588,00 

Ο.Π.Α.
Ν.Δ.Α 

 

52 ΤΑΧΙΝΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ. 1.600 12,51 20.016,00 22.618,08 Δ.Β.Α.  

53 

ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΗΣ 

ΑΛΕΣΕΩΣ ΣΥΣΚ. 750 ΓΡ. 
ΤΕΜ. 2.200 2,90 6.380,00 7.209,40 

Δ.Β.Α. 

&       
ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

54 

ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ ΚΙΛΟ 4.400 4,71 20.724,00 23.418,12 

Δ.Β.Α. 

&       
ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

55 ΦΥΛΛΟ ΠΙΤΣΑΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΙΛΟ 3.400 7,16 24.344,00 27.508,72 Δ.Β.Α.  

56 ΦΥΛΛΟ ΠΙΤΣΑΣ ΚΙΛΟ 2.000 6,00 12.000,00 13.560,00 ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

 





Δ.Α. 

57 
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΚΙΛΟ 150 9,63 1.444,50 1.632,28 

ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

58 
ΖΑΜΠΟΝ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΚΙΛΟ 300 8,41 2.523,00 2.851,00 

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

59 

ΨΩΜΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ (BURGER)  
ΣΙΤΟΥ ΣΥΣΚ. 480-550 ΓΡ. ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3.000 2,80 8.400,00 9.492,00 
ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

60 
ΤΣΑΙ ΚΕΫΛΑΝΗΣ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ (ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 120 7,00 840,00 949,20 ΚΥΑΔΑ 
 

61 

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (ΣΕ ΣΥΣΚ. 500 

ΓΡ.) 
ΚΙΛΟ 320 13,90 4.448,00 5.026,24 ΚΥΑΔΑ 

 

         

Α/Α 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
2023-2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 2023 -
2024-2025 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 2023-
2024-2025 ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟ

ΥΧΟΙ 

 

62 

ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ (ΣΕ ΣΥΣΚ. 500 

ΓΡ.) 
ΚΙΛΟ 160 41,00 6.560,00 7.412,80 ΚΥΑΔΑ 

 

63 

ΚΑΦΕΣ ΕΣΠΡΕΣΟ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ (ΣΕ 

ΣΥΣΚ. 1.000 ΓΡ.) 
ΚΙΛΟ 400 39,63 15.852,00 17.912,76 ΚΥΑΔΑ 

 

64 

ΚΑΦΕΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ (ΣΕ ΣΥΣΚ. 500 

ΓΡ.) 
ΚΙΛΟ 320 18,50 5.920,00 6.689,60 ΚΥΑΔΑ 

 

65 
ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ Φ. 1,5 
ΛΙΤ. 

ΤΕΜ. 2.400 0,40 960,00 1.084,80 ΔΒΑ 
 

66 
ΦΥΣ. ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΣΥΣΚ. 1 
ΛΙΤΡΟΥ 

ΤΕΜ. 2.000 1,48 2.960,00 3.344,80 ΔΒΑ 
 

67 

ΧΥΜΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ 250-330 
ML 

ΤΕΜ. 70.000 0,72 50.400,00 56.952,00 

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. & 
ΟΠΑΝ
ΔΑ 

 

68 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 500 ml ΤΕΜ. 175.800 0,28 49.224,00 55.623,12 

ΟΠΑΝ
ΔΑ & 

ΚΥΑΔΑ 
& 

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

69 
ΜΕΛΙ ΚΟΥΤΙ 1000 ΓΡ.(καθαρού 
βάρους) 

ΤΕΜ. 7.000 12,00 84.000,00 94.920,00 Δ.Β.Α 
 

70 

ΜΕΛΙ ΑΤΟΜ. ΣΥΣΚ. 20 ΓΡ ΤΕΜ. 30.000 0,25 7.500,00 8.475,00 
ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

71 
ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΕΝΤΕ (5) ΛΙΤΡΩΝ 

ΤΕΜ. 48 19,38 930,24 1.051,17 Δ.Β.Α 
 

72 

ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 
ΛΙΤΡΩΝ 

ΤΕΜ. 800 20,00 16.000,00 18.080,00 
ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

73 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT ΚΕΣΕΣ.250 ΓΡ. ΤΕΜ. 10.000 2,27 22.700,00 25.651,00 Δ.Β.Α  

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

2023-2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023 -

2024-2025 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023-

2024-2025 ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟ
ΥΧΟΙ 

 





74 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΠΑΚΕΤΟ 250 ΓΡ. ΤΕΜ. 4.000 1,74 6.960,00 7.864,80 

Δ.Β.Α. 
&       
ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

75 
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΡΑΒΔΟΙ ΚΙΛΟ 2.000 8,00 16.000,00 18.080,00 

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

76 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 100.000 0,14 14.000,00 15.820,00 
ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

2023-2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023 -

2024-2025 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023-

2024-2025 ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟ
ΥΧΟΙ 

 

77 

ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΛΙΤΡΟ 15.000 1,70 25.500,00 28.815,00 
ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

78 

ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ  
ΗΜΙΑΠΑΧΟ 

ΛΙΤΡΟ 6.000 1,70 10.200,00 11.526,00 
ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

79 
ΓΑΛΑ  ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ 410 ΓΡ ΤΕΜ. 278.400 1,30 361.920,00 408.969,60 

ΔΒΑ 

&ΚΥΑΔ
Α 

 

80 
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 
ΣΕ ΣΥΣΚ. 1 ΚΙΛΟΥ 

ΚΙΛΟ 30.000 4,08 122.400,00 138.312,00 ΔΒΑ 
 

81 
ΓΙΑΟΥΡΤΙ 200 - 250 ΓΡ. ΤΕΜ. 7.000 1,20 8.400,00 9.492,00 

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

82 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΔΟΧΕΙΟ ΧΎΜΑ ΚΙΛΟ 30 5,00 150,00 169,50 
ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

83 

ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ (ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ) ΚΙΛΟ 3.600 13,97 50.292,00 56.829,96 

Δ.Β.Α. 

&       
ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

84 ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΚΙΛΟ 2.000 12,33 24.660,00 27.865,80 ΔΒΑ  

85 
ΤΥΡΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ ΕΝΤΑΜ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 
ΣΥΣΚ.  400 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 4.000 5,90 23.600,00 26.668,00 ΔΒΑ 
 

86 

ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ ΚΙΛΟ 1.400 10,17 14.238,00 16.088,94 
ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

87 

ΤΥΡΙ EDAM ΚΙΛΟ 15.400 9,82 151.228,00 170.887,64 

Δ.Β.Α. 
&       

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

88 ΤΥΡΙ REGATO ΚΙΛΟ 400 11,44 4.576,00 5.170,88 Δ.Β.Α  

89 
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ 400 
ΓΡ. (Π.Ο.Π.) 

ΤΕΜ. 30.000 5,87 176.100,00 198.993,00 Δ.Β.Α 
 

90 
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΔΟΧΕΙΟ (Π.Ο.Π.) ΚΙΛΟ 2.400 10,56 25.344,00 28.638,72 

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

Α/Α 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
2023-2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 2023 -
2024-2025 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 2023-
2024-2025 ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟ

ΥΧΟΙ 

 





91 
ΠΑΤΑΤΕΣ ΑΠΟΦΛ/ΝΕΣ ΚΙΛΟ 36.500 1,49 54.385,00 61.455,05 

ΔΒΑ&
ΠΑΙΔ.Ε
Ξ.Δ.Α. 

 

Α/Α 

ΑΡΘΡΟΥ 

ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ 

ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
2023-2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023 -
2024-2025 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023-
2024-2025 ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟ

ΥΧΟΙ 

 

92 
ΦΡΕΣΚΟ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΣΕ 
ΦΡΑΤΖΟΛΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ  ΤΩΝ 350 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 280.800 1,58 443.664,00 501.340,32 

Δ.Β.Α. 

&       
ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

93 

ΦΡΕΣΚΟ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΣΕ 

ΦΡΑΤΖΟΛΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ, 
ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΄Η ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ  ΤΩΝ 

350 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 50.000 1,29 64.500,00 72.885,00 

ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

94 ΛΑΓΑΝΕΣ ΣΥΣΚ. 400 ΓΡ. ΤΕΜ. 4.000 3,00 12.000,00 13.560,00 
Ο.Π.Α.

Ν.Δ.Α 

 

95 
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ  ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 - 250 ΓΡ. 
ΤΕΜ. 65.000 1,90 123.500,00 139.555,00 

ΟΠΑΝ
ΔΑ & 

ΠΑΙΔ. 
ΕΞΟΧΕ

Σ 

 

96 

ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ- φραντζολάκι με 

γαλοπούλα, τυρί (110-130 γρ. ) 
σε ατομική συσκευασία 

ΤΕΜ. 13.000 1,50 19.500,00 22.035,00 ΚΥΑΔΑ 

 

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΓΩΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

2023-2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023 -

2024-2025 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ! 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023-

2024-2025 ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟ
ΥΧΟΙ 

 

97 
ΤΣΟΥΡΕΚΙ  ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗ ΥΛΗ 
ΜΕΛΙ (800 έως 1.000 ΓΡ.) 

ΚΙΛΟ 14.000 7,10 99.400,00 112.322,00 Δ.Β.Α 
 

98 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΚΙΛΟ 40 7,10 284,00 320,92 Δ.Β.Α  

99 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΙΛΟ 40 7,10 284,00 320,92 Δ.Β.Α  

100 
ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ (Βανίλιας, 
σμυρναίικα, πασχαλινά κ.λ.π.) 

ΚΙΛΟ 40 7,10 284,00 320,92 Δ.Β.Α 
 

101 
ΚΕΙΚ ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗ ΥΛΗ ΜΕΛΙ  
(800  έως 1000 ΓΡ.) 

ΚΙΛΟ 2.000 7,10 14.200,00 16.046,00 Δ.Β.Α 
 

102 
ΧΑΛΒΑΣ ΑΠΌ ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΜΕ ΜΕΛΙ  
(800 έως 1.000 ΓΡ.) 

ΚΙΛΟ 1.600 7,10 11.360,00 12.836,80 Δ.Β.Α 
 

         

         

Α/Α 

ΑΡΘΡΟΥ 

ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΓΩΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
2023-2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 2023 -
2024-2025 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 2023-
2024-2025 ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟ

ΥΧΟΙ 

 

103 
ΕΚΛΕΡ 100 ΓΡ. ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΕΜ. 8.000 1,10 8.800,00 9.944,00 

ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

104 
ΖΕΛΕ ΔΙΑΦ. ΦΡΟΥΤΑ 200 ΓΡΜ. ΤΕΜ. 6.000 1,33 7.980,00 9.017,40 

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

105 

ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ-ΣΟΚΟΛΑΤΑ 180 
ΓΡΑΜ. ΚΑΙ ΑΝΩ 

ΤΕΜ. 6.000 0,90 5.400,00 6.102,00 
ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

106 ΚΡΟΥΑΣΑΝ 100 ΓΡ. ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΕΜ. 20.000 0,91 18.200,00 20.566,00 ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 

 





 

 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και των 

δικαιωμάτων προαιρέσεων δίνονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I ΙΙ III και IV της διακήρυξης.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των 8.167.748,42€ άνευ Φ.Π.Α. 13%  

(προϋπολογισμός συμπ/νου Φ.Π.Α.: 9.229.555,80€  

 

 Για τον Δήμο Αθηναίων-Τμήμα Παιδικών Εξοχών 

 
Χρόνος έναρξης ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα 

συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό 
με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ [Φ.Ε.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]). 

 
Χρόνος έναρξης εκτέλεσης και διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των αγαθών: 

Ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης, αρχομένης όχι νωρίτερα 
από 01.01.2024. 

 

 Για το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (Δ.Β.Α.) 
 
Χρόνος έναρξης ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα 

συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό 

με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ [Φ.Ε.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]). 

 
Χρόνος έναρξης εκτέλεσης και διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των αγαθών: 

 Για τα άρθρα 34 και 79 του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ορίζεται σε είκοσι 

τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης, αρχομένης όχι νωρίτερα από 18.02.2023. 

 Για τα άρθρα 12 έως 14, 16 έως 21, 29 έως 31, 35 έως 37, 39 έως 41, 43 έως 46, και άρθρα 54 έως 55  

του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την 

ημερομηνία του χρόνου έναρξης, αρχομένης όχι νωρίτερα από 18.05.2023. 

Δ.Α. 

107 
ΚΩΚ 100 ΓΡ. ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΕΜ. 8.000 1,10 8.800,00 9.944,00 

ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

108 
ΜΗΛΟΠΙΤΑ 70 ΓΡ. ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΕΜ. 10.000 0,88 8.800,00 9.944,00 

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

109 

ΝΤΟΝΑΤΣ 100 ΓΡ. ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΕΜ. 12.000 0,95 11.400,00 12.882,00 
ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

110 
ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ 140 ΓΡ ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΕΜ. 6.000 1,10 6.600,00 7.458,00 

ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

111 

ΠΑΓΩΤΟ ΚΥΠΕΛΛΑΚΙ 90 ΓΡ. ΚΑΙ 

ΑΝΩ 
ΤΕΜ. 16.000 1,85 29.600,00 33.448,00 

ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. 
Δ.Α. 

 

112 

ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ 

ΠΡΑΛΙΝΑ 120 ΓΡ. ΚΑΙ ΑΝΩ 
ΤΕΜ. 2.000 1,44 2.880,00 3.254,40 

ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. 

Δ.Α. 

 

113 

ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ  90 ΓΡΑΜ. ΚΑΙ 

ΑΝΩ 

ΤΕΜ. 5.000 1,08 5.400,00 6.102,00 
ΟΠΑΝ
ΔΑ 

 

114 

ΤΣΟΥΡΕΚΙ  400-500 ΓΡ. ΣΕ 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΕΜ. 4.000 4,10 16.400,00 18.532,00 ΚΥΑΔΑ 

 





 Για τα άρθρα 2, 4 έως 7, 9 έως 11, 65έως66, 69, 71, 73 έως 74 και 91 του τμήματος 2 του Ενιαίου 

Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου 

έναρξης, αρχομένης όχι νωρίτερα από 15.06.2023. 

 Για τα άρθρα 80, 83 έως 85 και 87 έως 89  του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, 

ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης, αρχομένης όχι νωρίτερα 
από 01.01.2024. 

 Για τα άρθρα του τμήματος 1  και τα λοιπά άρθρα του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού 
Προϋπολογισμού, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. 

 

 Για το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) 
 
Χρόνος έναρξης ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα 

συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό 

με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ [Φ.Ε.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]). 
 

Χρόνος έναρξης εκτέλεσης και διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των 

αγαθών,ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. 

 

 Για τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) 
 

Χρόνος έναρξης ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα 

συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό 

με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ [Φ.Ε.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]). 

 
Χρόνος έναρξης εκτέλεσης και διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των αγαθών: 

 

 Για τα άρθρα 49, 51, 94, 95, 113 του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ορίζεται 

σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης . 

 Για τα άρθρα 67, 68 του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ορίζεται σε είκοσι 

τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης , αρχομένης όχι νωρίτερα από 8/6/2023. 

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών και των δύο τμημάτων και 

οι προσφορές θα υποβληθούν: 

● Για τα είδη του τμήματος 1, είδη που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, με 

ποσοστό έκπτωσης επί τοις επί τοις εκατό (%) ανά είδος, με βάση τις τιμές αναφοράς του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού. 

● Για τα είδη του τμήματος 2, τιμή ανά είδος. 

 

Συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά κρίνεται αυτή που θα παρουσιάσει το χαμηλότερο 
συνολικό τίμημα προ Φ.Π.Α. 
 
 Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης για τα είδη του τμήματος 1 είναι σταθερά καθ’ όλη την 

διάρκεια της σύμβασης.  

 Οι προσφερόμενες τιμές για τα είδη του τμήματος 2   αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 6.5. 

της παρούσας  
 

 Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν 
προσφορά για το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών των τμημάτων 1 και 2και συνακόλουθα η 
κατακύρωση θα γίνει σε έναν ανάδοχο για το σύνολο των ειδών.  
Προσφορά, η οποία θα δίδεται για μόνο ένα είδος ή για μέρος αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη.  
 





 Η τιμολόγηση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 5.1 (Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις)  της διακήρυξης  

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης που 
συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

Η αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης βρίσκεται στα 
Παραρτήματα I, II III και IV της διακήρυξης. 

Δημοσιότητα 

Α.  Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου (TED) της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης 

θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά  μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το Τυποποιημένο Έντυπο της Προκήρυξης σύμβασης θα καταχωριστεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

Η Απόφαση Δημάρχου (άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010) θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης, ενοποιημένο με τη σχετική Απόφαση Δημάρχου, θα 

καταχωριστεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στη διαδικτυακή 

πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θα λάβει Συστημικό Αριθμό και στην 

ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL): http://www.cityofathens.gr/  στην διαδρομή : 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ► ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο σε δύο τοπικές εφημερίδες.  

 
Γενικές Πληροφορίες 

Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

Η Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ –Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΓΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Δ.Β.Α) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- -ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ- -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

(Κ.Υ.Α.Δ.Α.) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΟΠΑΝΔΑ) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙII ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 





Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων.  

Δικαίωμα Συμμετοχής 

Το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, καθώς και οι προϋποθέσεις 

και όροι συμμετοχής, καθορίζονται στα σχετικά άρθρα του τεύχους της Διακήρυξης και στα Παραρτήματά 

της. 

Γενικοί όροι 

 Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο: ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α': Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και ο Αστικός Κώδικας όπως ισχύει. 

 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής» που θα καλύπτει το ποσοστό  το 2% της εκτιμώμενης αξίας, άνευ 

Φ.Π.Α., για το σύνολο των ποσοτήτων των τμημάτων 1 και 2 ήτοι ποσού 163.354,97€ (εκατόν εξήντα 

τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά). 

  «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης» που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό σε ποσοστό 4% επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ  

 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 

 

 Πληροφορίες, έντυπα, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να 

λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Δ/νσης 

Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, Ελένη Νόνα, Τηλ: 

213-2082910 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την τεχνική μελέτη της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι 

ενδιαφερόμενοι από: 

α) Για τον Δήμο Αθηναίων 

 Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και δια Βίου Μάθησης 

Τμήμα Παιδικών Έξοχων 

 Πληροφορίες Σάββας Κυτίδης, τηλ. 210 8250 611 – 22940 69122, email: 

t.paidikon.exoxon@athens.gr και s.kytidis@athens.gr 

β) Για το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (Δ.Β.Α.) 

 Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Εστίασης 

Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών 

Πληροφορίες: Μαρκέλλα Πλατανιά , τηλ. 210 5102409, email: public.procs@dbda.gr 
γ) Για τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) 

 Δ/νση Οικονομικού 

Τμήμα Προμηθειών Υλικών – Εξοπλισμού & Υπηρεσιών  

Πληροφορίες: Ελ. Συμεωνίδου, τηλ. 210 5284824,  

email: mpap.promithies.opanda@gmail.com 

δ) Για το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) 
Πληροφορίες: Ελένη Καστρησίου, τηλ. 214 4029858, email: e.kastrisiou@athens.gr 

 

, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 





 

Για ό,τι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην παρούσα και για ό,τι δεν 

αναφέρεται αναλυτικά ισχύουν τα σχετικά άρθρα του τεύχους της Διακήρυξης. 

                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                        α/α (σε αναπλήρωση Δημάρχου) 

                                                                          ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝ

ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

9.229.555,

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΗΜΟΥ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛ

ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
8.167.748,42 ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% 

9.229.555,80€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 13% 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ»  
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090025537 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.Ε84501.00002 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΛΙΟΣΙΩΝ 22 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 104 38 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR 300 – EL 303 

Τηλέφωνο 213 2082955 

Αρμόδιος για πληροφορίες Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών 

 Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων 

t.dimosion.symvaseon@athens.gr 

 Ελένη Νόνα 

ele.nona@athens.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.cityofathens.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Αθηναίων μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική 

Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ – ΟΤΑ Α’ Βαθμού). 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.  

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

πρόσβαση στη διεύθυνση (URL) : μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΟΠΣ 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: 

την προαναφερθείσα διεύθυνση www.promitheus.gov.grκαι στη διεύθυνση 

http://www.cityofathens.gr 

 

Στοιχεία επικοινωνίας φορέα υλοποίησης της παρούσας σύμβασης 

α) Για τον Δήμο Αθηναίων 

 Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης 

Τμήμα Παιδικών Εξοχών 
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Πληροφορίες Σάββας Κυτίδης, τηλ. 210 8250 611 – 22940 69122, email: 

t.paidikon.exoxon@athens.gr και s.kytidis@athens.gr 

 

 β) Για το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (Δ.Β.Α.) 

 Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Εστίασης 

Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών 

Πληροφορίες:Μαρκέλλα Πλατανιά , τηλ. 210 5102409, email: public.procs@dbda.gr 

 
γ) Για τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) 
 Δ/νση Οικονομικού 

Τμήμα Προμηθειών Υλικών – Εξοπλισμού & Υπηρεσιών  

Πληροφορίες: Ελ. Συμεωνίδου, τηλ. 210 5284824,  

email: mpap.promithies.opanda@gmail.com 

 

δ) Για το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) 
 Πληροφορίες: Ελένη Καστρησίου, τηλ. 214 4029858, email: e.kastrisiou@athens.gr 

 

1.1 1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 παρ. 1 του ν. 4412/16, με χρήση 

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του συστήματος, ύστερα από το χρονικό διάστημα των 

τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής του Τυποποιημένου Εντύπου 

Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αθηναίων και τα εποπτευόμενα από 

αυτόν Νομικά Πρόσωπα.  

 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει: 

 

i. Για τον Δήμο Αθηναίων, Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης-Τμήμα Παιδικών Εξοχών  

 τον ΚΑ. 6622.002 «Προμήθεια Τροφίμων» προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2024,2025 

 τον ΚΑ 6622.003 «Προμήθεια Ποτών και Αναψυκτικών» προϋπολογισμού οικονομικών ετών 

2024,2025 

 τον ΚΑ 6622.004 «Προμήθεια Ειδών Ζαχαροπλαστικής» προϋπολογισμού οικονομικών ετών 

2024,2025 

 

ii. Για το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (Δ.Β.Α.) 

 Τον ΚΑ 6481.013 «Προμήθεια ειδών διατροφής» προϋπολογισμού οικονομικών ετών 

2023,2024,2025 

 

iii.Για το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) 

 τον ΚΑ. 6473.010 «Δαπάνες για σίτιση και προμήθεια τροφίμων » προϋπολογισμού οικονομικών 

ετών 2023,2024,2025 

 

iv. Για τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) 
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 τον ΚΑ. 6471.001 «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού οικονομικών ετών 

2023,2024,2025 

 τον ΚΑ.6472.999 «Λοιπές δαπάνες αθλητικών δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού οικονομικών 

ετών 2023,2024,2025 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι έξης αποφάσεις: 

i)Για τον Δήμο Αθηναίων, Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης-Τμήμα Παιδικών 

Εξοχών 

 η με αριθμ.πρωτ. 361870/23-12-2022 Απόφαση Δέσμευσης(ΑΔΑ:6ΝΦΩΩ6Μ-ΩΒΒ, ΑΔΑΜ: 22REQ011904129 

2022-12-27) για τα ο.ε. 2024 και 2025 με την οποία αποφασίζεται η ανάγκη δέσμευσης των παρακάτω πιστώσεων 

για τα οικονομικά έτη 2024 – 2025, για την αντιμετώπιση της δαπάνης για «Προμήθεια τροφίμων», «Προμήθεια 

ποτών και αναψυκτικών» και «Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής» προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες φιλοξενίας 

(παιδιών, Αμεα, ατόμων τρίτης ηλικίας) στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων κατά τις 

θερινές κατασκηνωτικές περιόδους των ετών 2024 και 2025 σε είδη τροφίμων, ποτά και αναψυκτικά και είδη 

ζαχαροπλαστικής, συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων έντεκα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ 

και σαράντα δυο (1.211.695,42 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Συγκεκριμένα για το οικονομικό έτος 2024 συνολικό 

ποσό 605.847,71 €: 1) δέσμευση ποσού 533.267,81 € στον Κ.Α. 6622.002 2) δέσμευση ποσού 11.300,00 € στον Κ.Α. 

6622.003 και 3) δέσμευση ποσού 61.279,90 € στον Κ.Α. 6622.004 και για το για το οικονομικό έτος 2025 συνολικό 

ποσό 605.847,71 €: 1) δέσμευση ποσού 533.267,81 € στον Κ.Α. 6622.002 2) δέσμευση ποσού 11.300,00 € στον Κ.Α. 

6622.003 και 3) δέσμευση ποσού 61.279,90 € στον Κ.Α. 6622.004, που θα καταλογιστούν στούς Κ.Α. 6622.002 

«Προμήθεια τροφίμων», Κ.Α. 6622.003 «Προμήθεια ποτών & αναψυκτικών» και Κ.Α. 6622.004 «Προμήθεια ειδών 

ζαχαροπλαστικής» Φορέα 15 Δ/νση 23, για την έναρξης διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 Η με αριθμ.πρωτ.363866/28-12-2022 Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης(ΑΔΑ:66ΝΖΩ6Μ-6ΓΒ) με την οποία 

βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων»(Α.114) άρθρο 78, παρ.Ι, τομέας β, αρμοδιότητα 4, επιτρέπεται η πραγματοποίηση 

της δαπάνης για την προμήθεια ποτών και αναψυκτικών , η οποία θα εγγραφεί στον Κ.Α.6622.003 

Φορέας 15 Δ/νση 23 «Προμήθεια ποτών και αναψυκτικών », του προϋπολογισμού των 

οικονομικών ετών 2024-2025, προκειμένου να αρχίσει η σχετική διαγωνιστική διαδικασία για να 

καλύψει τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του 

Δήμου Αθηναίων. Η δαπάνη θα πραγματοποιηθεί στα οικ.έτη 2024-2025.Με την έναρξη των 

οικονομικών ετών εντός των οποίων επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου Αθηναίων, για 

την πραγματοποίηση της δαπάνης που αναφέρεται στην υπ’αριθ. 361870/23-12-2022 

(ΑΔΑ:6ΝΦΩΩ6Μ-ΩΒΒ) Απόφαση Δέσμευσης Πολυετούς Υποχρέωσης , θα εκδοθούν άμεσα και 

κατά απόλυτη προτεραιότητα οι Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, ως εξής :11.300,00 € στο οικ.έτος 2024 και 

11.300,00€ στο οικ.έτος 2025 

 Η με αριθμ.πρωτ.363873/28-12-2022 (ΑΔΑ:9ΛΛΦΩ6Μ-19Μ) Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης με την 

οποία βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων»(Α.114) άρθρο 78, παρ.Ι, τομέας β, αρμοδιότητα 4, επιτρέπεται η πραγματοποίηση της δαπάνης για την 

προμήθεια τροφίμων , η οποία θα εγγραφεί στον Κ.Α.6622.002 Φορέας 15 

Δ/νση 23 «Προμήθεια τροφίμων», του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2024-2025, 

προκειμένου να αρχίσει η σχετική διαγωνιστική διαδικασία για να καλύψει τις ανάγκες της 

Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων. Η δαπάνη 

θα πραγματοποιηθεί στα οικ.έτη 2024-2025.Με την έναρξη των οικονομικών ετών εντός των 

οποίων επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου Αθηναίων, για την πραγματοποίηση της 

δαπάνης που αναφέρεται στην υπ’αριθ. 361870/23-12-2022 (ΑΔΑ:6ΝΦΩΩ6Μ-ΩΒΒ) Απόφαση 

Δέσμευσης Πολυετούς Υποχρέωσης , θα εκδοθούν άμεσα και κατά απόλυτη προτεραιότητα οι 

Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) ως εξής: 533.267,81€ στο οικ.έτος 2024 και 533.267,81€ στο οικ.έτος 

2025 

 Η με αριθμ.πρωτ.363875/28-12-2022 (ΑΔΑ:ΨΑΓΙΩ6Μ-Α29) Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης με την οποία 

βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων»(Α.114) άρθρο 78, παρ.Ι, τομέας β, αρμοδιότητα 4, επιτρέπεται η πραγματοποίηση 

της δαπάνης για την προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής, η οποία θα εγγραφεί στον Κ.Α.6622.004 

Φορέας 15 Δ/νση 23 «Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής», του προϋπολογισμού των 

οικονομικών ετών 2024-2025, προκειμένου να αρχίσει η σχετική διαγωνιστική διαδικασία για να 

καλύψει τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του 

Δήμου Αθηναίων. Η δαπάνη θα πραγματοποιηθεί στα οικ.έτη 2024-2025.Με την έναρξη των 

οικονομικών ετών εντός των οποίων επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου Αθηναίων, για 
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την πραγματοποίηση της δαπάνης που αναφέρεται στην υπ’αριθ. 361870/23-12-2022 

(ΑΔΑ:6ΝΦΩΩ6Μ-ΩΒΒ) Απόφαση Δέσμευσης Πολυετούς Υποχρέωσης , θα εκδοθούν άμεσα και 

κατά απόλυτη προτεραιότητα οι Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.)ως εξής: 61.279,90€ στο οικ.έτος 2024 

61.279,90€ στο οικ.έτος 2025 

 

ii) Για το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (ΔΒΑ) 

 Η με αριθμ.πρωτ. 19593/27-12-2022 (ΑΔΑ:6Η12ΟΡΙΑ-2ΦΚ, ΑΔΑΜ:22REQ011906577 2022-12-27) Απόφαση 

Έγκρισης Πολυετούς Υποχρέωσης με την οποία αποφασίζεται η έγκριση της δαπάνης, συνολικού ποσού 

#4.576.576,47#€ (τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ 

και σαράντα επτά λεπτών), σε βάρος της πίστωσης του Φ.10 Δ.10 Κ.Α. 6481.013 «Προμήθεια ειδών διατροφής», 

προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2023 - 2024 - 2025 και κατ’ έτος ως εξής: 1.606.954,55 € για το οικ.έτος 2023, 

2.475.445,04€ για το οικ.έτος 2024, 494.176,88€ για το οικ.έτος 2025 

 Η με αριθμ.πρωτ.19601/27-12-2022 (ΑΔΑ:9ΠΖΠΟΡΙΑ-2OΧ) Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης, με την οποία 

βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιτρέπεται η πραγματοποίηση της δαπάνης, για την 

προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων, για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των φιλοξενουμένων παιδιών στους 

Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και του προσωπικού αυτών, η οποία έχει εγγραφεί στον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 και θα εγγραφεί στους προϋπολογισμούς οικονομικών ετών 2024 και 2025, 

στον Φ.10 Δ.10 Κ.Α. 6481.013 «Προμήθεια ειδών διατροφής», και κατ’ έτος ως εξής:1.606.954,55 € για το οικ.έτος 

2023, 2.475.445,04€ για το οικ.έτος 2024, 494.176,88€ για το οικ.έτος 2025 
 
 
 

iii)Για το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) 

 η με αριθμ.πρωτ. 14480/22-12-2022 Απόφαση Δέσμευσης(ΑΔΑ:91ΜΣΟΡΘΟ-Χ2Ψ, ΑΔΑΜ: 22REQ011891040 

2022-12-23) για τα ο.ε 2023,2024 και 2025 με την οποία αποφασίζεται η δέσμευση της πίστωσης για τα οικονομικά 

έτη 2023-2024-2025, για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων, για την ενίσχυση των 

δικαιούχων του ΚΥΑΔΑ σε τρόφιμα, συνολικού προϋπολογισμού 3.242.155,32€ (τρία εκατομμύρια διακόσιες 

σαράντα δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και τριάντα δύο λεπτά) συμπ. ΦΠΑ 13%, η οποία θα καταλογιστεί 

στον Κ.Α 6473.010, Φορέα 15 Δ/νση 1 «Δαπάνες για σίτιση και προμήθεια τροφίμων» ως εξής:  

- το ποσό των #679.666,07#€, θα βαρύνει τον Φ.15 - Δ.1 Κ.Α. 6473.010 «Δαπάνες για σίτιση και προμήθεια 

τροφίμων», στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023.  

- το ποσό του #1.618.761,16#€, θα βαρύνει τον Φ.15 - Δ.1 Κ.Α. 6473.010 «Δαπάνες για σίτιση και προμήθεια 

τροφίμων», στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024.  

- το ποσό των #943.728,09#€, θα βαρύνει τον Φ.15 - Δ.1 Κ.Α. 6473.010 «Δαπάνες για σίτιση και προμήθεια 

τροφίμων», στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2025 

 Η με αριθμ.πρωτ.14493/22-12-2022 (ΑΔΑ:6Φ1ΚΟΡΘΟ-4ΛΨ) Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης 2023-2024-

2025, με την οποία βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιτρέπεται η πραγματοποίηση της 

δαπάνης για την προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων, για τις ανάγκες των δικαιούχων ωφελουμένων του Κ.Υ.Α.Δ.Α. 

που θα εγγραφεί στον Κ.Α 6473.010, Φορέα 15 Δ/νση 1 «Δαπάνες για σίτιση και προμήθεια τροφίμων» του 

Προϋπολογισμού των οικ. ετών 2023-2024-2025, προκειμένου να ξεκινήσει η σχετική διαγωνιστική διαδικασία. Η 

δαπάνη θα καταλογιστεί στα οικονομικά έτη 2023, 2024 και 2025, και κατ’ έτος ως εξής: 679.666,07€ για το οικ.ετος 

2023, 1.618.761,16€ για το οικ.έτος 2024 , 943.728,09€ για το οικ.έτος 2024 

 

 

iv) Για τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) 

 Η με αριθμ.πρωτ.16974/28-12-2022 (ΑΔΑ:62ΦΣΟΞΩΡ-4ΤΚ) Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης , με την οποία 

βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιτρέπεται η πραγματοποίηση της δαπάνης για <<Προμήθεια 

ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του ΟΠΑΝΔΑ>> η οποία θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικών ετών 2023-

2024-2025 στον Φ. 15 Δ. 18 Κ.Α. 6472.999 « Λοιπές δαπάνες αθλητικών δραστηριοτήτων » και κατ’ έτος ως εξής: 

48.307,50 € για το οικ.ετος 2023 73.732,50 € για το οικ.ετος 2024 25.425,00€ για το οικ.ετος 2025 

 Η με αριθμ.πρωτ.16975/28-12-2022 (ΑΔΑ:6ΖΘΗΟΞΩΡ-57Υ) Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης , με την οποία 

βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιτρέπεται η πραγματοποίηση της δαπάνης για <<Προμήθεια 

ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του ΟΠΑΝΔΑ>> η οποία θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικών ετών 2023-

2024-2025 στον Φ. 15 Δ. 16 Κ.Α. 6471.001 « Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων » και κατ’ έτος ως εξής: 22.215,80€ 

για το οικ.έτος 2023, 25.831,80 για το οικ.έτος 2024, 3.616,00€ για το οικ.έτος 2025. 

 H με αριθμ.πρωτ. 16894/23-12-2022(ΑΔΑ:ΨΗ8ΑΟΞΩΡ-ΤΦΞ, ΑΔΑΜ: 22REQ011897118 2022-12-23) Απόφαση 

Δέσμευσης Πολυετούς Δαπάνης με την οποία αποφασίζεται η Δέσμευση ποσού 51.663,60€ για τα οικονομικά έτη 
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2023,2024 και 2025 Φ. 15 Δ. 16 Κ.Α. 6471.001 και κατ’ έτος ως εξής: 22.215,80€ για το οικ.έτος 2023, 25.831,80 για 

το οικ.έτος 2024, 3.616,00€ για το οικ.έτος 2025. 

 Η με αριθμ.πρωτ. 16901/23-12-2022 (ΑΔΑ:9Η2ΨΟΞΩΡ-ΟΛΟ, ΑΔΑΜ:22REQ011897197 222-12-23) Απόφαση 

Δέσμευσης Πολυετούς Δαπάνης με την οποία αποφασίζεται η Δέσμευση ποσού 147.465,00 € στον Φ. 15 Δ. 18 Κ.Α. 

6472.999 και κατ’ έτος ως εξής:48.307,50 € για το οικ.ετος 2023 73.732,50 € για το οικ.ετος 2024 25.425,00€ για το 

οικ.ετος 2025 

 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης – μη 
υποδιαιρεση της συμβασης– Κριτήριο Ανάθεσης 

1.3.1 Αντικείμενο της παρούσης διαδικασίας σύναψης σύμβασης αποτελεί η προμήθεια τροφίμων για τον 

Δήμο Αθηναίων και τα εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα. 

Η αναθέτουσα αρχή επιλέγει να αναθέσει ενιαία την προμήθεια τροφίμων για τον Δήμο Αθηναίων και τα 

εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα, καθώς η σύναψη ενιαίας σύμβασης, χωρίς την υποδιαίρεση 
αυτής σε τμήματα, θα συμβάλει σημαντικά στην εξυπηρέτηση των δομών κοινωνικού χαρακτήρα του 

Δήμου, και κρίνεται σκόπιμη διότι θα επιτρέπει την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και κεντρικά 

συντονισμένου προγράμματος διαχείρισης διανομών-τροφοδοσίας των υπό προμήθεια ειδών, το οποίο 

θα επιτρέπει - μεταξύ άλλων - την αποτελεσματική και ταυτόχρονη εξυπηρέτησή τους, τον καλύτερο 

συντονισμό μέσω ενιαίων  παραδόσεων, την αυστηρή τήρηση των επιβεβλημένων χρονοδιαγραμμάτων 

και τη δυνατότητα άμεσης προσαρμογής του προγραμματισμού της Αναθέτουσας Αρχής στην 

αντιμετώπιση ειδικών συνθηκών. 

 

Λόγω του ιδιαίτερου κοινωνικού χαρακτήρα της εν λόγω προμήθειας, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει για την 

εν λόγω διαδικασία ανάθεσης, την ενιαία σύμβαση χωρίς την υποδιαίρεση αυτής σε τμήματα διότι έχει ως 
στόχο όχι απλώς την προμήθεια των τροφίμων, αλλά την παροχή μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας που 

ενοποιεί τις ενδιάμεσες/προσωρινές αποθηκεύσεις, τις πιθανές διαφοροποιήσεις και ανασυσκευασίες, τις 

ομαδοποιήσεις (picking) των ειδών, τη μεταφορά, τη διανομή τους σε πολλαπλά σημεία φορέων 

υλοποίησης της υπό ανάθεσης σύμβασης, καθώς και την αναδιανομή τυχόν αδιάθετων προϊόντων μεταξύ 

των φορέων-δομών, πάντα κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής και όπου αυτό απαιτείται, 

διατηρώντας το δικαίωμα της αναδιοργάνωσης του συνόλου της προμήθειας και της εσωτερικής 

αναδιανομής των προϊόντων, προς αποφυγή λιμνάζοντων πλεονασμάτων, ιδίως σε νωπά ευαλλοίωτα 

τρόφιμα καθώς και σε λοιπά, με περιορισμένη ημερομηνία ανάλωσης. 

Οι παραδόσεις των διαφόρων ειδών τροφίμων δύναται να λαμβάνουν χώρα ομού και ενιαία σε κοινές 

ημέρες, με απαιτήσεις κοινής και ενιαίας επίβλεψης, εποπτείας, διαχείρισης και ανάγκης συγχρονισμένων 
επιμέρους μεταφορών, ενέργειες που θα διευκολύνουν την αξιολόγηση και παραλαβή των τροφίμων από  

τα αρμόδια όργανα-επιτροπές παρακολούθησης  και παραλαβής, καθώς και τη λογιστική-οικονομική 

διαχείρισή τους.  

Η υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων απαιτεί έντονη και διαρκή συνεργασία με τους διάφορους 

εποπτευόμενους φορείς υπό την κεντρική επιστασία εποπτεία του Δήμου Αθηναίων ως επικεφαλής 

φορέα, με αποτέλεσμα η όλη υλοποίηση της εκτέλεσης της προμήθειας να απαιτεί κεντρικά ελεγχόμενη, 

συντονισμένη, ενιαία υλοποίηση και προγραμματισμό, λαμβανομένου υπόψη και της πληθώρας των 

σημείων που θα πρέπει να διανεμηθούν τα προϊόντα. 

Η ενιαία σύμβαση για την προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων για όλους τους φορείς του Δήμου 

Αθηναίων, διασφαλίζει την ορθή παρακολούθηση και επίβλεψη της στο πλαίσιο κεντρικοποιημένου 
δικτύου, υπό κοινή και ενιαία καθοδήγηση, θα επιτρέπει και θα διασφαλίζει: 

 το συντονισμό των επιμέρους διανομών, τη λειτουργία κοινής κεντρικής δικτυωμένης 

εφοδιαστικής δομής, το διαρκή αναπρογραμματισμό μεταξύ των διανομών σε συσχετισμό με τις δομές, 

στα πολλαπλά σημεία των φορέων του  Δήμου, 

 την ορθή επίβλεψη και έλεγχο ως προς τη διασφάλιση της αλυσίδας ποιότητας, 

 τη δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης έκτακτων παραγγελιών που τυχόν προκύψουν κατά την 
εκτέλεση της προκείμενης σύμβασης (υποστήριξη συσσιτίων κλπ), με τρόπο που τελικά αυξάνει το 
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κοινωνικό αποτύπωμα της όλης δράσης και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των διατιθέμενων πόρων, 

μειώνοντας παράλληλα το κόστος χρηματοδότησης κοινωνικής πολιτικής για το Δήμο Αθηναίων και 

 τον έλεγχο σε κεντρικό επίπεδο με πλήρη αποτύπωση της συνολικής προμήθειας, τις παραγγελίες, 

τις απορροφήσεις, τις παραδόσεις των οικείων ποσοτήτων και τις αξίες τους.  

Οι ανωτέρω παράγοντες καθιστούν αναγκαία την ενοποιημένη ανάθεση και εκτέλεση του συνόλου του 

συμβατικού αντικειμένου  και τούτο διότι η υποδιαίρεση της σύμβασης, συνεπάγεται τεχνικές δυσκολίες 

στην εκτέλεση αυτής, αδυναμία συντονισμού των διαφορετικών αναδόχων καθώς και πιθανή αύξηση του 

κόστους εκτέλεσης. Γενικά είναι αποδεκτό ότι η σύναψη ενιαίας σύμβασης, υπό την έννοια ότι η ανάθεση 

των επιμέρους συμβάσεων (Δήμου και των νομικών του προσώπων) θα γίνει σε έναν ανάδοχο, χωρίς την 
υποδιαίρεσή αυτής σε περισσότερα τμήματα, μπορεί να οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακας, καθιστώντας 

ταυτόχρονα ευκολότερη τη διαχείρισή της από την αναθέτουσα αρχή. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, μοναδική λύση για την ορθή και επωφελή εκτέλεση του αντικειμένου της 

σύμβασης καθίσταται η σύναψη ενιαίας σύμβασης, χωρίς υποδιαίρεση αυτής σε τμήματα,  προκειμένου 

να αποφευχθεί ο κίνδυνος κάποιο μέρος αυτής να αποβεί άγονο, γεγονός που θέτει σε άμεσο κίνδυνο το 

αντικείμενο της απαίτησης σύνδεσης διαφορετικών ομάδων ειδών από διαφορετικούς αναδόχους για την 

προετοιμασία ολοκληρωμένης απόδοσης γευμάτων καθημερινώς και περαιτέρω, λαμβανομένου υπόψη 

ότι ο συντονισμός πολλών αναδόχων στο πλαίσιο του ίδιου συνολικού επιδιωκόμενου αποτελέσματος 

καθιστά δυσχερέστερη την διαχείριση της σύμβασης, ιδίως όταν αυτό πραγματοποιείται σε πολλαπλά 
σημεία και σε συγκεκριμένα ωράρια με πολλά μέσα μεταφοράς ανά σημείο παραλαβής καθημερινώς. Η 

ενιαία εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης με τις ιδιαιτερότητες που τη διακρίνουν, καθίσταται επιβεβλημένη 

διότι μεταξύ άλλων αφορά φορείς με τεράστιο κοινωνικό έργο και απήχηση. 

 

Ειδικότερα το ΚΥΑΔΑ, αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της Αθήνας που διαβιούν κάτω 

από τα όρια της φτώχιας και κατά συνέπεια κρίνεται απαραίτητο το πακέτο τροφίμων που τους διενέμεται 

μέσω των επισιτιστικών προγραμμάτων να είναι ενιαίο, σταθερό, ομοιογενές και ολοκληρωμένο, 

προκειμένου να καλυφθούν οι βασικές καθημερινές ανάγκες διατροφής τους. 

Κατόπιν των ανωτέρω, μοναδική λύση για την ορθή και επωφελή εκτέλεση του αντικειμένου της 

σύμβασης καθίσταται η σύναψη ενιαίας σύμβασης, χωρίς υποδιαίρεση αυτής σε τμήματα, προκειμένου 

να αποφευχθεί ο κίνδυνος κάποιο μέρος αυτής να αποβεί άγονο, γεγονός που θέτει σε άμεσο κίνδυνο το 

αντικείμενο της απαίτησης σύνδεσης διαφορετικών ομάδων ειδών από διαφορετικούς αναδόχους για την 

προετοιμασία ολοκληρωμένης απόδοσης πακέτων τροφίμων και περαιτέρω, λαμβανομένου υπόψη ότι ο 

συντονισμός πολλών αναδόχων στο πλαίσιο του ίδιου συνολικού επιδιωκόμενου αποτελέσματος καθιστά 

δυσχερέστερη την διαχείριση της σύμβασης, ιδίως όταν αυτό πραγματοποιείται σε συγκεκριμένα ωράρια 

με πολλά μέσα μεταφοράς. Η ενιαία εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης με τις ιδιαιτερότητες που τη 

διακρίνουν, καθίσταται επιβεβλημένη διότι μεταξύ άλλων αφορά φορείς με τεράστιο κοινωνικό έργο και 

απήχηση. 

 

 

Το οικονομικό αντικείμενο της διακήρυξης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 1        

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
2023-2024-

2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023 -
2024-2025 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023-
2024-2025 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

 ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ        
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1 

ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΪΟΥ ΝΩΠΟ 
(ΝΕΑΡΟ ΖΩΟ) ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ 

(ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ –24 
ΜΗΝΩΝ)   ΜΠΟΥΤΙ  Α΄ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 34.000 10,71 364.140,00 411.478,20 Δ.Β.Α. . 

 

2 

ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΪΟΥ ΝΩΠΟ  
(ΝΕΑΡΟ ΖΩΟ) ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ 

(ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ –24 
ΜΗΝΩΝ)  ΣΠΑΛΑ  Α΄ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 1.000 10,71 10.710,00 12.102,30 Δ.Β.Α. . 

 

3 

ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΪΟΥ ΝΩΠΟ 
(ΝΕΑΡΟ ΖΩΟ) ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ 

(ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ –24 
ΜΗΝΩΝ)  ΕΛΙΑ  Α΄ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 17.000 10,71 182.070,00 205.739,10 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α. 

 

4 

ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΪΟΥ ΝΩΠΟ 
(ΝΕΑΡΟ ΖΩΟ) ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ 

(ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ –24 
ΜΗΝΩΝ)  ΛΑΠΑ  Α΄ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 5.000 8,58 42.900,00 48.477,00 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α. 

 

5 
ΚΡΕΑΣ  ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ 

250-300 ΓΡ. 
ΚΙΛO 6.000 6,19 37.140,00 41.968,20 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

6 
ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ (Τ.  ΚΑΡΡΕ 

ΧΚ) ΣΠΑΛΑ 
ΚΙΛO 6.000 6,14 36.840,00 41.629,20 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΝΩΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
2023-2024-

2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023 -
2024-2025 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023-
2024-2025 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

7 

ΝΩΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 
ΕΓΧΩΡΙΑ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  

Ε.Ε. ΤΥΠΟΥ 65%  Α΄ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 74.000 3,72 275.280,00 311.066,40 
Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. Δ.Α. 

 

8 

ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

ΜΠΟΥΤΙ ΕΓΧΩΡΙΟ Η 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Ε. 

Α΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (250-300 

ΓΡ.) 

ΚΙΛΟ 8.000 4,10 32.800,00 37.064,00 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α. 

 

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΑΥΓΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
2023-2024-

2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023 -
2024-2025 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023-
2024-2025 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

9 

ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ 
ΒΑΡΟΥΣ 53-63 ΓΡ. ΚΑΤ. 

MEDIUM 

ΤΕΜ. 610.000 0,25 152.500,00 172.325,00 
Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. Δ.Α. 

 

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
2023-2024-

2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023 -
2024-2025 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023-
2024-2025 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

10 

ΨΑΡΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΑΝΕΥ 
ΟΣΤΩΝ 

ΚΙΛΟ 3.000 8,00 24.000,00 27.120,00 Δ.Β.Α. . 
 

11 

ΨΑΡΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 
ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΑΝΕΥ 

ΟΣΤΩΝ 
ΚΙΛΟ 22.000 11,60 255.200,00 288.376,00 Δ.Β.Α. .  

12 

ΨΑΡΙ ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 250-280 ΓΡΜ 
ΚΙΛΟ 2.000 11,60 23.200,00 26.216,00 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
2023-2024-

2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023 -
2024-2025 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023-
2024-2025 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

13 

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 
ΠΑΚΕΤΟ 1 ΚΙΛΟΥ Α΄ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 10.800 3,27 35.316,00 39.907,08 
Δ.Β.Α. &    ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. Δ.Α. 
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14 

ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΚΙΛΟ   Α΄ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΙΛΟ 4.200 2,95 12.390,00 14.000,70 Δ.Β.Α. .  

15 

ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ  
ΠΑΚΕΤΟ 1  ΚΙΛΟΥ Α΄ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 11.800 3,66 43.188,00 48.802,44 
Δ.Β.Α. &    ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. Δ.Α. 
 

16 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  ΠΑΚΕΤΟ 1  
ΚΙΛΟΥ Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 6.600 3,03 19.998,00 22.597,74 
Δ.Β.Α. &    ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. Δ.Α. 
 

 

        

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
2023-2024-

2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023 -
2024-2025 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023-
2024-2025 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

17 
ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ. 41.000 0,72 29.520,00 33.357,60 Δ.Β.Α  

18 
ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ ΚΙΛΟ 4.000 1,88 7.520,00 8.497,60 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

19 
ΑΝΙΘΟΣ (Δέμα των 100 ΓΡ) ΤΕΜ. 3.000 0,70 2.100,00 2.373,00 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

20 
ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 16.000 2,05 32.800,00 37.064,00 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

21 
ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 9.000 2,28 20.520,00 23.187,60 Δ.Β.Α  

22 
ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 26.000 1,08 28.080,00 31.730,40 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

23 
ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΚΙΛΟ 35.000 0,69 24.150,00 27.289,50 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

24 
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΚΙΛΟ 12.000 2,08 24.960,00 28.204,80 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

25 
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 31.000 0,96 29.760,00 33.628,80 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

26 
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΟ 620 2,60 1.612,00 1.821,56 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

27 
ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 3.000 0,72 2.160,00 2.440,80 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

28 
ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΙΛΟ 100 1,15 115,00 129,96 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

29 
ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 12.800 1,60 20.480,00 23.142,40 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

30 

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ (Δέμα των 

100 ΓΡ) 
ΤΕΜ. 3.200 0,70 2.240,00 2.531,20 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

31 

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 
ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ 

ΚΙΛΟ 6.000 1,39 8.340,00 9.424,20 Δ.Β.Α  

32 
ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜ. 2.600 0,77 2.002,00 2.262,26 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

33 
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΙΛΟ 1.400 2,21 3.094,00 3.496,22 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

34 

ΜΗΛΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ Α΄ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 4.000 1,81 7.240,00 8.181,20 
Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. Δ.Α. 
 

35 

ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ Α΄ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 72.000 1,62 116.640,00 131.803,20 
Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. Δ.Α. 
 

36 
ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 60.000 1,55 93.000,00 105.090,00 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

37 
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 15.000 1,60 24.000,00 27.120,00 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

38 
ΦΡΑΟΥΛΕΣ Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 2.000 3,00 6.000,00 6.780,00 Δ.Β.Α.  
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39 
ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΙΛΟ 4.000 3,07 12.280,00 13.876,40 Δ.Β.Α.  

40 
ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 131.000 1,09 142.790,00 161.352,70 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

41 
ΠΕΠΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 18.000 1,45 26.100,00 29.493,00 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

42 
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 1.600 1,82 2.912,00 3.290,56 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

43 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 18.600 1,00 18.600,00 21.018,00 Δ.Β.Α  

44 
ΠΡΑΣΣΑ ΚΙΛΟ 600 1,90 1.140,00 1.288,20 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

45 
ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΟ 16.000 1,60 25.600,00 28.928,00 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

46 
ΡΟΚΑ (Δέμα των 100 ΓΡ.) ΤΕΜ. 140 0,60 84,00 94,92 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

47 
ΣΑΛΑΤΕΣ ΤΕΜ. 10.300 0,73 7.519,00 8.496,48 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

48 
ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΟ 100 1,40 140,00 158,20 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

49 
ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜ. 2.600 0,55 1.430,00 1.615,90 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

50 
ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΚΙΛΟ 8.000 1,99 15.920,00 17.989,60 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

51 
ΤΟΜΑΤΕΣ Α΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 75.000 1,89 141.750,00 160.177,50 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

 
        

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
2023-2024-

2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023 -
2024-2025 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023-
2024-2025 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

52 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 
(EXTRA) ΠΑΡΘΕΝΟ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) 

ΛΙΤΡΩΝ 

ΤΕΜ. 11.300 27,15 306.795,00 346.678,35 
Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. Δ.Α. 

 

53 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 

(EXTRA) ΠΑΡΘΕΝΟ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΥΟ (2) 

ΛΙΤΡΩΝ 

ΤΕΜ. 2.900 14,21 41.209,00 46.566,17 ΚΥΑΔΑ 
 

54 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΓΝΗΣΙΟ) ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΟΣ (1) 

ΛΙΤΡΟΥ 

ΤΕΜ. 108.000 6,97 752.760,00 850.618,80 ΚΥΑΔΑ  

 
     3.990.068,43  

 
        

 
ΤΜΗΜΑ 2        

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
2023-2024-

2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023 -
2024-2025 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023-
2024-2025 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

1 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ –
ΠΑΣΤΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 

κ.λ.π. ΠΑΚETO 500 ΓΡ. 
ΚΙΛΟ 35.200 2,25 79.200,00 89.496,00 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

2 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ –
ΠΑΣΤΕΣ κ.λ.π. ΠΑΚETO 500 

ΓΡ. 

ΚΙΛΟ 119.000 1,70 202.300,00 228.599,00 
ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α. & 

ΚΥΑΔΑ 
 

3 
ΦΙΔΕΣ 250 ΓΡΜ. ΤΕΜ. 100 0,80 80,00 90,40 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

4 
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ  ΠΑΚ.500 ΓΡ. ΤΕΜ. 137.000 1,63 223.310,00 252.340,30 

Δ.Β.Α. & ΠΑΙΔ. ΕΞ. 
Δ.Α. & ΚΥΑΔΑ 
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5 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΚ.500 
ΓΡ. 

ΤΕΜ. 114.500 1,75 200.375,00 226.423,76 
Δ.Β.Α. & ΠΑΙΔ. ΕΞ. 

Δ.Α. & ΚΥΑΔΑ 
 

6 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 
ΠΑΚ.500 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 4.600 4,30 19.780,00 22.351,40 
Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. Δ.Α. 
 

7 

ΡΕΒΙΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 
ΣΠΑΣΜΕΝΑ  ΠΑΚ. 500 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 400 2,10 840,00 949,20 Δ.Β.Α.  

8 

ΡΕΒΙΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ  

ΠΑΚ. 500 ΓΡ. 
ΤΕΜ. 400 2,10 840,00 949,20 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

9 
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ. ΤΕΜ. 120.000 1,43 171.600,00 193.908,00 ΔΒΑ & ΚΥΑΔΑ  

10 
ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ. ΤΕΜ. 3.000 1,49 4.470,00 5.051,11 ΔΒΑ  

11 

ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ  ΣΥΣΚ.  500 
ΓΡ. 

ΤΕΜ. 134.400 1,57 211.008,00 238.439,04 
Δ.Β.Α & ΠΑΙΔ. ΕΞ. 
Δ.Α  & Κ.Υ.Α.Δ.Α 

 

12 

ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ 

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 1 ΚΙΛΟΥ 
ΤΕΜ. 6.900 2,59 17.871,00 20.194,24 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

13 

ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ 

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 3 ΚΙΛΩΝ 
ΤΕΜ. 2.700 6,90 18.630,00 21.051,90 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

14 

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΣΥΣΚ. 5 
ΚΙΛΩΝ 

ΤΕΜ. 2.360 14,90 35.164,00 39.735,32 
Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. Δ.Α. 
 

15 

ΕΛΑΦΡΩΣ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ 

ΝΤΟΜΑΤΑΣ  500 ΓΡ. 
ΤΕΜ. 110.000 1,08 118.800,00 134.244,00 

ΠΑΙΔ. ΕΞΟΧ. & 
ΚΥΑΔΑ 

 

16 
ΔΑΦΝΗ ΣΥΣΚ. 40 ΓΡ. ΤΕΜ. 120 1,80 216,00 244,08 Δ.Β.Α.  

17 

ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΚΟΝΗ. ΣΥΣΚ. 50 
ΓΡ. 

ΤΕΜ. 40 2,26 90,40 102,16 Δ.Β.Α.  

18 
ΚΥΜΙΝΟ ΣΥΣΚ 40 ΓΡ. ΤΕΜ. 40 1,90 76,00 85,88 Δ.Β.Α.  

19 

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΦΑΚ. 30 
ΓΡ. 

ΤΕΜ. 40 2,10 84,00 94,92 Δ.Β.Α.  

20 

ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 
ΣΥΣΚ. 50 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 1.200 1,80 2.160,00 2.440,80 Δ.Β.Α.  

21 
ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣΚ.  50 ΓΡ. ΤΕΜ. 40 1,80 72,00 81,36 Δ.Β.Α.  

22 
ΔΥΟΣΜΟΣ ΞΗΡΟΣ ΚΙΛΟ 10 6,00 60,00 67,80 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

23 
ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ ΚΙΛΟ 10 15,00 150,00 169,50 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

24 
ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΕΝΗ ΚΙΛΟ 10 19,76 197,60 223,28 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

25 
ΚΥΜΙΝΟ ΚΙΛΟ 6 10,00 60,00 67,80 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

26 
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΡΙΜΜΑ ΚΙΛΟ 12 38,79 465,48 526,00 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

27 
ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΚΙΛΟ 40 15,00 600,00 678,00 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

28 
ΡΙΓΑΝΗ ΚΙΛΟ 40 8,00 320,00 361,60 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

29 

ΑΛΑΤΙ  ΨΙΛΟ ΠΛΑΣΤ. ΣΑΚ. 

500 ΓΡ. 
ΤΕΜ. 11.000 0,63 6.930,00 7.830,90 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

30 
ΑΛΕΥΡΙ  ΠΑΚ. 1 ΚΙΛΟΥ. ΚΙΛΟ 108.900 1,47 160.083,00 180.893,80 

Δ.Β.Α. & ΠΑΙΔ. ΕΞ. 
Δ.Α. & ΚΥΑΔΑ 

 

31 

ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ ΠΑΚ . 500 

ΓΡ 
ΤΕΜ. 1.200 1,10 1.320,00 1.491,60 Δ.Β.Α.  

32 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΜΕ 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΥΣΚ. 350-400 

ΓΡ 

ΤΕΜ. 2.400 4,00 9.600,00 10.848,00 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

33 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΤΥΠΟΥ 

ΚΟΡΝ-ΦΛΕΙΚΣ  ΣΥΣΚ. 450 - 
500 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 2.000 3,60 7.200,00 8.136,00 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α. 
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Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
2023-2024-

2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023 -
2024-2025 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023-
2024-2025 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

34 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ 
ΑΛΕΣΕΩΣ  ΣΥΣΚ. 450 - 500 

ΓΡ. 

ΤΕΜ. 26.000 4,25 110.500,00 124.865,00 
Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. Δ.Α. 
 

35 
ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ ΣΥΣΚ.400 ΓΡ. ΤΕΜ. 40 1,00 40,00 45,20 Δ.Β.Α.  

36 

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ-ΨΙΛΗ  ΣΥΣ. 

1 ΚΙΛΟΥ 
ΚΙΛΟ 112.800 1,70 191.760,00 216.688,80 

Δ.Β.Α. & ΠΑΙΔ. ΕΞ. 
Δ.Α. & ΚΥΑΔΑ 

 

37 
ΚΑΚΑΟ  ΠΑΚ. 125 ΓΡ. ΤΕΜ. 40 1,80 72,00 81,36 Δ.Β.Α.  

38 
ΚΑΚΑΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΙΛΟ 60 15,92 955,20 1.079,38 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

39 

ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ ΣΥΣΚ. 200 

ΓΡ. 
ΤΕΜ. 140 1,80 252,00 284,76 Δ.Β.Α.  

40 

ΛΕΜΟΝΙ ΑΡΤΥΜΑ ΣΕ ΣΥΣK. 

300-330 ML. 
ΤΕΜ. 5.600 0,50 2.800,00 3.164,00 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

41 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΣΥΣΚ. 450 έως 500 ΓΡ. 
ΤΕΜ. 108.800 3,70 402.560,00 454.892,80 ΔΒΑ & ΚΥΑΔΑ  

42 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΔΙΑΦ. 

ΦΡΟΥΤΑ ΑΤΟΜ. ΣΥΣΚ. 20 
ΓΡ. 

ΤΕΜ. 40.000 0,10 4.000,00 4.520,00 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α. 
 

43 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ 
ΜΠΕΡ ΣΥΣΚ. 225 ΕΩΣ 230 

ΓΡ. 
ΤΕΜ. 2.000 1,20 2.400,00 2.712,00 Δ.Β.Α.  

44 

ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ ΣΕ ΠΛΑΣΤ. 
ΣΥΣK. 350 - 400 ML ή 350 -  

400 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 21.400 0,80 17.120,00 19.345,60 
Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. Δ.Α. 
 

45 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΟΛΙΚΗΣ 

ΑΛΕΣΕΩΣ ΣΥΣΚ.250 έως 260 
ΓΡ. 

ΤΕΜ. 1.200 3,00 3.600,00 4.068,00 Δ.Β.Α. 
 

46 
ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΦΑΚ. ΤΕΜ. 40 0,15 6,00 6,79 Δ.Β.Α.  

47 

ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 
ΑΤΟΜ. ΣΥΣΚ. 20 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 20.000 0,19 3.800,00 4.294,00 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

48 
ΤΣΑΙ ΤΥΠΟΥ ΚΕΫΛΑΝΗΣ ΚΙΛΟ 10 6,20 62,00 70,06 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

49 

ΧΑΛΒΑΣ ΒΑΝΙΛΙΑ ΣΥΣΚ 200 
ΓΡΜ. 

ΤΕΜ. 4.000 3,58 14.320,00 16.181,60 Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α  

50 

ΣΤΑΦΙΔΕΣ ποιότητας 

Σουλτανίνα 50 γρμ σε 
ατομική συσκευασία 

ΤΕΜ. 8.000 0,95 7.600,00 8.588,00 ΚΥΑΔΑ 
 

51 
ΕΛΙΕΣ  ΣΥΣΚ. 100 ΓΡΜ. ΤΕΜ. 4.000 1,90 7.600,00 8.588,00 Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α  

52 
ΤΑΧΙΝΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ. 1.600 12,51 20.016,00 22.618,08 Δ.Β.Α.  

53 

ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΗΣ 
ΑΛΕΣΕΩΣ ΣΥΣΚ. 750 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 2.200 2,90 6.380,00 7.209,40 
Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. Δ.Α. 
 

54 
ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ ΚΙΛΟ 4.400 4,71 20.724,00 23.418,12 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

55 

ΦΥΛΛΟ ΠΙΤΣΑΣ ΟΛΙΚΗΣ 
ΑΛΕΣΕΩΣ 

ΚΙΛΟ 3.400 7,16 24.344,00 27.508,72 Δ.Β.Α.  

56 
ΦΥΛΛΟ ΠΙΤΣΑΣ ΚΙΛΟ 2.000 6,00 12.000,00 13.560,00 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

57 
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΚΙΛΟ 150 9,63 1.444,50 1.632,28 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

58 
ΖΑΜΠΟΝ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΚΙΛΟ 300 8,41 2.523,00 2.851,00 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

59 

ΨΩΜΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 
(BURGER)  ΣΙΤΟΥ ΣΥΣΚ. 480-

550 ΓΡ. ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΕΞΙ (6) ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3.000 2,80 8.400,00 9.492,00 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α. 
 

60 

ΤΣΑΙ ΚΕΫΛΑΝΗΣ 
ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ (ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 120 7,00 840,00 949,20 ΚΥΑΔΑ 
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61 

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (ΣΕ 
ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ.) 

ΚΙΛΟ 320 13,90 4.448,00 5.026,24 ΚΥΑΔΑ  

 
        

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
2023-2024-

2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023 -
2024-2025 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023-
2024-2025 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

62 

ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ (ΣΕ 
ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ.) 

ΚΙΛΟ 160 41,00 6.560,00 7.412,80 ΚΥΑΔΑ  

63 

ΚΑΦΕΣ ΕΣΠΡΕΣΟ ΣΕ 
ΚΟΚΚΟΥΣ (ΣΕ ΣΥΣΚ. 1.000 

ΓΡ.) 

ΚΙΛΟ 400 39,63 15.852,00 17.912,76 ΚΥΑΔΑ  

64 

ΚΑΦΕΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ (ΣΕ ΣΥΣΚ. 

500 ΓΡ.) 
ΚΙΛΟ 320 18,50 5.920,00 6.689,60 ΚΥΑΔΑ  

65 

ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ Φ. 

1,5 ΛΙΤ. 
ΤΕΜ. 2.400 0,40 960,00 1.084,80 ΔΒΑ  

66 

ΦΥΣ. ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤΡΟΥ 
ΤΕΜ. 2.000 1,48 2.960,00 3.344,80 ΔΒΑ  

67 

ΧΥΜΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ 250-
330 ML 

ΤΕΜ. 70.000 0,72 50.400,00 56.952,00 
ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α. & 

ΟΠΑΝΔΑ 
 

68 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 500 
ml 

ΤΕΜ. 175.800 0,28 49.224,00 55.623,12 
ΟΠΑΝΔΑ & ΚΥΑΔΑ 

& ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α. 
 

69 

ΜΕΛΙ ΚΟΥΤΙ 1000 

ΓΡ.(καθαρού βάρους) 
ΤΕΜ. 7.000 12,00 84.000,00 94.920,00 Δ.Β.Α  

70 
ΜΕΛΙ ΑΤΟΜ. ΣΥΣΚ. 20 ΓΡ ΤΕΜ. 30.000 0,25 7.500,00 8.475,00 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

71 

ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) 

ΛΙΤΡΩΝ 

ΤΕΜ. 48 19,38 930,24 1.051,17 Δ.Β.Α  

72 

ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 
ΛΙΤΡΩΝ 

ΤΕΜ. 800 20,00 16.000,00 18.080,00 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

73 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 
ΚΕΣΕΣ.250 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 10.000 2,27 22.700,00 25.651,00 Δ.Β.Α  

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
2023-2024-

2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023 -
2024-2025 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023-
2024-2025 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

74 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΠΑΚΕΤΟ 250 
ΓΡ. 

ΤΕΜ. 4.000 1,74 6.960,00 7.864,80 
Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. Δ.Α. 
 

75 
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΡΑΒΔΟΙ ΚΙΛΟ 2.000 8,00 16.000,00 18.080,00 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

76 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 100.000 0,14 14.000,00 15.820,00 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
2023-2024-

2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023 -
2024-2025 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023-
2024-2025 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

77 

ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ 

ΛΙΤΡΟ 15.000 1,70 25.500,00 28.815,00 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

78 

ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ  ΗΜΙΑΠΑΧΟ 

ΛΙΤΡΟ 6.000 1,70 10.200,00 11.526,00 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

79 

ΓΑΛΑ  ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ 
410 ΓΡ 

ΤΕΜ. 278.400 1,30 361.920,00 408.969,60 ΔΒΑ &ΚΥΑΔΑ  

80 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 
ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚ. 1 

ΚΙΛΟΥ 

ΚΙΛΟ 30.000 4,08 122.400,00 138.312,00 ΔΒΑ  

81 
ΓΙΑΟΥΡΤΙ 200 - 250 ΓΡ. ΤΕΜ. 7.000 1,20 8.400,00 9.492,00 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

82 
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΔΟΧΕΙΟ ΧΎΜΑ ΚΙΛΟ 30 5,00 150,00 169,50 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

83 

ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ 

(ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ) 
ΚΙΛΟ 3.600 13,97 50.292,00 56.829,96 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

84 

ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ 
ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ 

ΚΙΛΟ 2.000 12,33 24.660,00 27.865,80 ΔΒΑ  
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85 

ΤΥΡΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ ΕΝΤΑΜ ΣΕ 
ΦΕΤΕΣ ΣΥΣΚ.  400 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 4.000 5,90 23.600,00 26.668,00 ΔΒΑ  

86 
ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ ΚΙΛΟ 1.400 10,17 14.238,00 16.088,94 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

87 
ΤΥΡΙ EDAM ΚΙΛΟ 15.400 9,82 151.228,00 170.887,64 

Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 
ΕΞ. Δ.Α. 

 

88 
ΤΥΡΙ REGATO ΚΙΛΟ 400 11,44 4.576,00 5.170,88 Δ.Β.Α  

89 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ 
400 ΓΡ. (Π.Ο.Π.) 

ΤΕΜ. 30.000 5,87 176.100,00 198.993,00 Δ.Β.Α  

90 
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΔΟΧΕΙΟ (Π.Ο.Π.) ΚΙΛΟ 2.400 10,56 25.344,00 28.638,72 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
2023-2024-

2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023 -
2024-2025 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023-
2024-2025 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

91 
ΠΑΤΑΤΕΣ ΑΠΟΦΛ/ΝΕΣ ΚΙΛΟ 36.500 1,49 54.385,00 61.455,05 ΔΒΑ&ΠΑΙΔ.ΕΞ.Δ.Α.  

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
2023-2024-

2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023 -
2024-2025 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023-
2024-2025 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

92 

ΦΡΕΣΚΟ 

ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΣΕ 
ΦΡΑΤΖΟΛΑ, 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΟΛΙΚΗΣ 
ΑΛΕΣΕΩΣ  ΤΩΝ 350 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 280.800 1,58 443.664,00 501.340,32 
Δ.Β.Α. &       ΠΑΙΔ. 

ΕΞ. Δ.Α. 

 

93 

ΦΡΕΣΚΟ 
ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΣΕ 

ΦΡΑΤΖΟΛΑ, 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ, 
ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΄Η ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ  

ΤΩΝ 350 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 50.000 1,29 64.500,00 72.885,00 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α. 

 

94 ΛΑΓΑΝΕΣ ΣΥΣΚ. 400 ΓΡ. ΤΕΜ. 4.000 3,00 12.000,00 13.560,00 Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α  

95 
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ  ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 - 250 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 65.000 1,90 123.500,00 139.555,00 
ΟΠΑΝΔΑ & ΠΑΙΔ. 

ΕΞΟΧΕΣ 
 

96 

ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ- φραντζολάκι 
με γαλοπούλα, τυρί (110-

130 γρ. ) σε ατομική 

συσκευασία 

ΤΕΜ. 13.000 1,50 19.500,00 22.035,00 ΚΥΑΔΑ 
 

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
2023-2024-

2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023 -
2024-2025 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ! 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023-
2024-2025 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

97 

ΤΣΟΥΡΕΚΙ  ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗ 

ΥΛΗ ΜΕΛΙ (800 έως 1.000 
ΓΡ.) 

ΚΙΛΟ 14.000 7,10 99.400,00 112.322,00 Δ.Β.Α 
 

98 
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΚΙΛΟ 40 7,10 284,00 320,92 Δ.Β.Α  

99 
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΙΛΟ 40 7,10 284,00 320,92 Δ.Β.Α  

100 

ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ (Βανίλιας, 
σμυρναίικα, πασχαλινά 

κ.λ.π.) 
ΚΙΛΟ 40 7,10 284,00 320,92 Δ.Β.Α  

101 

ΚΕΙΚ ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗ ΥΛΗ 
ΜΕΛΙ  (800  έως 1000 ΓΡ.) 

ΚΙΛΟ 2.000 7,10 14.200,00 16.046,00 Δ.Β.Α  

102 

ΧΑΛΒΑΣ ΑΠΌ ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 
ΜΕ ΜΕΛΙ  (800 έως 1.000 

ΓΡ.) 

ΚΙΛΟ 1.600 7,10 11.360,00 12.836,80 Δ.Β.Α  
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίνεται στα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  I ΙΙ III και IV της παρούσας διακήρυξης. 

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
2023-2024-

2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023 -
2024-2025 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023-
2024-2025 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

103 
ΕΚΛΕΡ 100 ΓΡ. ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΕΜ. 8.000 1,10 8.800,00 9.944,00 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

104 

ΖΕΛΕ ΔΙΑΦ. ΦΡΟΥΤΑ 200 

ΓΡΜ. 
ΤΕΜ. 6.000 1,33 7.980,00 9.017,40 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

105 

ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ-
ΣΟΚΟΛΑΤΑ 180 ΓΡΑΜ. ΚΑΙ 

ΑΝΩ 

ΤΕΜ. 6.000 0,90 5.400,00 6.102,00 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

106 

ΚΡΟΥΑΣΑΝ 100 ΓΡ. ΚΑΙ 

ΑΝΩ 
ΤΕΜ. 20.000 0,91 18.200,00 20.566,00 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

107 
ΚΩΚ 100 ΓΡ. ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΕΜ. 8.000 1,10 8.800,00 9.944,00 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

108 
ΜΗΛΟΠΙΤΑ 70 ΓΡ. ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΕΜ. 10.000 0,88 8.800,00 9.944,00 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

109 
ΝΤΟΝΑΤΣ 100 ΓΡ. ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΕΜ. 12.000 0,95 11.400,00 12.882,00 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

110 

ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ 140 ΓΡ ΚΑΙ 

ΑΝΩ 
ΤΕΜ. 6.000 1,10 6.600,00 7.458,00 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

111 

ΠΑΓΩΤΟ ΚΥΠΕΛΛΑΚΙ 90 ΓΡ. 

ΚΑΙ ΑΝΩ 
ΤΕΜ. 16.000 1,85 29.600,00 33.448,00 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α.  

112 

ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΕ 

ΓΕΜΙΣΗ ΠΡΑΛΙΝΑ 120 ΓΡ. 
ΚΑΙ ΑΝΩ 

ΤΕΜ. 2.000 1,44 2.880,00 3.254,40 ΠΑΙΔ. ΕΞ. Δ.Α. 
 

113 

ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ  90 ΓΡΑΜ. 

ΚΑΙ ΑΝΩ 
ΤΕΜ. 5.000 1,08 5.400,00 6.102,00 ΟΠΑΝΔΑ  

114 

ΤΣΟΥΡΕΚΙ  400-500 ΓΡ. ΣΕ 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΕΜ. 4.000 4,10 16.400,00 18.532,00 ΚΥΑΔΑ  
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1.3.3 Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι: 

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών και 

των δύο τμημάτων και οι προσφορές θα υποβληθούν: 

● Για τα είδη του τμήματος 1, είδη που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 

3438/2006, με ποσοστό έκπτωσης επί τοις επί τοις εκατό (%) ανά είδος, με βάση τις τιμές 

αναφοράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

● Για τα είδη του τμήματος 2, τιμή ανά είδος. 
 

Συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά κρίνεται αυτή που θα παρουσιάσει το 
χαμηλότερο συνολικό τίμημα προ Φ.Π.Α. 
 
 Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης για τα είδη του τμήματος 1 είναι σταθερά καθ’ 

όλη την διάρκεια της σύμβασης.  

 Οι προσφερόμενες τιμές για τα είδη του τμήματος 2   αναπροσαρμόζονται σύμφωνα 

με το άρθρο 6.5. της παρούσας  

 

 Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να 
υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών των τμημάτων 1 και 
2και συνακόλουθα η κατακύρωση θα γίνει σε έναν ανάδοχο για το σύνολο των ειδών.  
Προσφορά, η οποία θα δίδεται για μόνο ένα είδος ή για μέρος αυτών δεν θα λαμβάνεται 
υπόψη.  
 
 Η τιμολόγηση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.1 (Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις)  της 
παρούσας.  
 

Ηεκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.167.748,42€ άνευ Φ.Π.Α. 13%  
(προϋπολογισμός συμπ/νου Φ.Π.Α.: 9.229.555,80€  

 

 

 

 Για τον Δήμο Αθηναίων-Τμήμα Παιδικών Εξοχών 
 
Χρόνος έναρξης ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του 

υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 

άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 76928/13-07-

2021 ΥΑ [Φ.Ε.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]). 
 
Χρόνος έναρξης εκτέλεσης και διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των 

αγαθών: 

Ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης, 

αρχομένης όχι νωρίτερα από 01.01.2024. 
 

 Για το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (Δ.Β.Α.) 
 
Χρόνος έναρξης ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του 

υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 
άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 76928/13-07-

2021 ΥΑ [Φ.Ε.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]). 

 
Χρόνος έναρξης εκτέλεσης και διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των 

αγαθών: 
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 Για τα άρθρα 34 και 79 του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, 

ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης, αρχομένης 
όχι νωρίτερα από 18.02.2023. 

 Για τα άρθρα 12 έως 14, 16 έως 21, 29 έως 31, 35 έως 37, 39 έως 41, 43 έως 46, και 
άρθρα 54 έως 55  του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ορίζεται σε 

είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης, αρχομένης όχι 
νωρίτερα από 18.05.2023. 

 Για τα άρθρα 2, 4 έως 7, 9 έως 11, 65έως66, 69, 71, 73 έως 74 και 91 του τμήματος 2 του 

Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την 

ημερομηνία του χρόνου έναρξης, αρχομένης όχι νωρίτερα από 15.06.2023. 

 Για τα άρθρα 80, 83 έως 85 και 87 έως 89  του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού 

Προϋπολογισμού, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου 

έναρξης, αρχομένης όχι νωρίτερα από 01.01.2024. 

 Για τα άρθρα του τμήματος 1  και τα λοιπά άρθρα του τμήματος 2 του Ενιαίου 
Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία 

του χρόνου έναρξης. 

 

 Για το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) 
 
Χρόνος έναρξης ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του 
υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 

άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 76928/13-07-

2021 ΥΑ [Φ.Ε.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]). 
 

Χρόνος έναρξης εκτέλεσης και διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των 

αγαθών,ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. 

 

 Για τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων 
(ΟΠΑΝΔΑ) 
 

Χρόνος έναρξης ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του 

υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 

άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 76928/13-07-

2021 ΥΑ [Φ.Ε.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]). 

 
Χρόνος έναρξης εκτέλεσης και διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των 

αγαθών: 

 

 Για τα άρθρα 49, 51, 94, 95, 113 του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού 
Προϋπολογισμού, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου 

έναρξης . 

 Για τα άρθρα 67, 68 του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, 

ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης , 

αρχομένης όχι νωρίτερα από 8/6/2023. 

 

Ο μειοδότης που ανακηρύσσεται ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υπογράψει επιμέρους 

συμβάσεις με τον Δήμο και έκαστο Νομικό Πρόσωπο, για τις ποσότητες και τα είδη 

τροφίμων τις οποίες έκαστο έχει αιτηθεί.  
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

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

2. Τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, 

3. Το άρθρο 4 παρ. 1 της από 12.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 240 

τεύχος Α΄) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18 τεύχος Α΄) «Η διαδικασία 

ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, … για τις ανάγκες των Δήμων, 

των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους Προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους 

Δήμους …», σύμφωνα με το οποίο γίνεται πλέον Ενιαία διαγωνιστική διαδικασία για την εν λόγω 

προμήθεια από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων για όλους τους φορείς του, 

4. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 
114/Α΄/08.06.2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

5. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

6. Τις διατάξεις του Ν.4605/2019 (Φ.Ε.Κ. 52/Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής 

νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης 

Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών 

που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και 

αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», 

7. Τις διατάξεις του Ν.4700/2020 (Φ.Ε.Κ. 127/Α΄/29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για 

το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, 

τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική 

απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (Φ.Ε.Κ. 36/Α΄/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση 

και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 

προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 

υποδομές και την υγεία», 

9. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 2040/13.04.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) εγκύκλιο της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Διευκρινήσεις ως προς την αύξηση των τιμών 

και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην 

Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID 19», 

10. Την 173/2022 (ΑΔΑ:ΡΧ2ΔΟΡΙΑ-41Ο) Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του Δημοτικού 

Βρεφοκομείου Αθηνών 

11. Η αριθμ. πρωτ. 250575/30-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΣ6ΔΩ6Μ-ΤΕ6)Απόφαση Δημάρχου Αθηναίων 

περί ορισμού Προέδρου του Δ.Σ. του Δ.Β.Α., που έλαβε στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών αριθμ. 

πρωτ. 12704/04-10-2021. 

12. Η 136/2022(ΑΔΑ:6Ζ0ΘΟΡΘΟ-15Ε) Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΥΑΔΑ 

13. Η 364/2022(ΑΔΑ:ΩΔ1ΙΟΞΩΡ-ΣΣΚ) Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΠΑΝΔΑ 

14. Η 365/2022(ΑΔΑ:ΨΧΧΓΟΞΩΡ-ΚΣΑ) Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΠΑΝΔΑ 

15. Η 366/2022(ΑΔΑ:956ΙΟΞΩΡ-6ΣΖ) Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΠΑΝΔΑ 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. η με αριθμ.πρωτ. 361870/23-12-2022 Απόφαση Δέσμευσης(ΑΔΑ:6ΝΦΩΩ6Μ-ΩΒΒ, ΑΔΑΜ: 

22REQ011904129 2022-12-27) για τα ο.ε. 2024 και 2025 με την οποία αποφασίζεται η ανάγκη 

δέσμευσης των παρακάτω πιστώσεων για τα οικονομικά έτη 2024 – 2025, για την αντιμετώπιση της 

δαπάνης για «Προμήθεια τροφίμων», «Προμήθεια ποτών και αναψυκτικών» και «Προμήθεια ειδών 
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ζαχαροπλαστικής» προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες φιλοξενίας (παιδιών, Αμεα, ατόμων τρίτης 

ηλικίας) στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων κατά τις θερινές 

κατασκηνωτικές περιόδους των ετών 2024 και 2025 σε είδη τροφίμων, ποτά και αναψυκτικά και είδη 

ζαχαροπλαστικής, συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων έντεκα χιλιάδων εξακοσίων 

ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα δυο (1.211.695,42 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Συγκεκριμένα 

για το οικονομικό έτος 2024 συνολικό ποσό 605.847,71 €: 1) δέσμευση ποσού 533.267,81 € στον Κ.Α. 

6622.002 2) δέσμευση ποσού 11.300,00 € στον Κ.Α. 6622.003 και 3) δέσμευση ποσού 61.279,90 € 

στον Κ.Α. 6622.004 και για το για το οικονομικό έτος 2025 συνολικό ποσό 605.847,71 €: 1) δέσμευση 

ποσού 533.267,81 € στον Κ.Α. 6622.002 2) δέσμευση ποσού 11.300,00 € στον Κ.Α. 6622.003 και 3) 

δέσμευση ποσού 61.279,90 € στον Κ.Α. 6622.004, που θα καταλογιστούν στούς Κ.Α. 6622.002 

«Προμήθεια τροφίμων», Κ.Α. 6622.003 «Προμήθεια ποτών & αναψυκτικών» και Κ.Α. 6622.004 

«Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής» Φορέα 15 Δ/νση 23, για την έναρξης διαγωνιστικής 

διαδικασίας. 

2. Η με αριθμ.πρωτ.363866/28-12-2022 Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης(ΑΔΑ:66ΝΖΩ6Μ-

6ΓΒ) με την οποία βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων»(Α.114) άρθρο 78, παρ.Ι, τομέας β, αρμοδιότητα 4, επιτρέπεται η 

πραγματοποίηση της δαπάνης για την προμήθεια ποτών και αναψυκτικών , η οποία θα εγγραφεί 

στον Κ.Α.6622.003 Φορέας 15 Δ/νση 23 «Προμήθεια ποτών και αναψυκτικών », του 

προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2024-2025, προκειμένου να αρχίσει η σχετική διαγωνιστική 

διαδικασία για να καλύψει τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου 

Μάθησης τουΔήμου Αθηναίων. Η δαπάνη θα πραγματοποιηθεί στα οικ.έτη 2024-2025.Με την 

έναρξη των οικονομικών ετών εντός των οποίων επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου 

Αθηναίων, για την πραγματοποίηση της δαπάνης που αναφέρεται στην υπ’αριθ. 361870/23-12-2022 

(ΑΔΑ:6ΝΦΩΩ6Μ-ΩΒΒ) Απόφαση Δέσμευσης Πολυετούς Υποχρέωσης , θα εκδοθούν άμεσα και 

κατά απόλυτη προτεραιότητα οι Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, ως εξής :11.300,00 € στο 

οικ.έτος 2024 και 11.300,00€ στο οικ.έτος 2025 

3. Η με αριθμ.πρωτ.363873/28-12-2022 (ΑΔΑ:9ΛΛΦΩ6Μ-19Μ) Βεβαίωση Πολυετούς 

Υποχρέωσης με την οποία βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»(Α.114) άρθρο 78, παρ.Ι, τομέας β, αρμοδιότητα 4, επιτρέπεται η 

πραγματοποίηση της δαπάνης για την προμήθεια τροφίμων , η οποία θα εγγραφεί στον 

Κ.Α.6622.002 Φορέας 15 Δ/νση 23 «Προμήθεια τροφίμων», του προϋπολογισμού των 

οικονομικών ετών 2024-2025, προκειμένου να αρχίσει η σχετική διαγωνιστική διαδικασία 

για να καλύψει τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου 

Μάθησης του Δήμου Αθηναίων. Η δαπάνη θα πραγματοποιηθεί στα οικ.έτη 2024-2025.Με 

την έναρξη των οικονομικών ετών εντός των οποίων επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του 
Δήμου Αθηναίων, για την πραγματοποίηση της δαπάνης που αναφέρεται στην υπ’αριθ. 

361870/23-12-2022 (ΑΔΑ:6ΝΦΩΩ6Μ-ΩΒΒ) Απόφαση Δέσμευσης Πολυετούς Υποχρέωσης , 

θα εκδοθούν άμεσα και κατά απόλυτη προτεραιότητα οι Αποφάσεις Ανάληψης 

Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) ως εξής: 533.267,81€ στο οικ.έτος 2024 και 533.267,81€ στο οικ.έτος 2025 
4. Η με αριθμ.πρωτ.363875/28-12-2022 (ΑΔΑ:ΨΑΓΙΩ6Μ-Α29) Βεβαίωση Πολυετούς 

Υποχρέωσης με την οποία βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων καιΚοινοτήτων»(Α.114) άρθρο 78, παρ.Ι, τομέας β, αρμοδιότητα 4, επιτρέπεται η 

πραγματοποίηση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής, η οποία θα εγγραφεί στον 

Κ.Α.6622.004 Φορέας 15 Δ/νση 23 «Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής», του προϋπολογισμού των 

οικονομικών ετών 2024-2025, προκειμένου να αρχίσει η σχετική διαγωνιστική διαδικασία για να 

καλύψει τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του 

Δήμου Αθηναίων. Η δαπάνη θα πραγματοποιηθεί στα οικ.έτη 2024-2025.Με την έναρξη των 

οικονομικών ετών εντός των οποίων επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου Αθηναίων, για 

την πραγματοποίηση της δαπάνης που αναφέρεται στην υπ’αριθ. 361870/23-12-2022 

(ΑΔΑ:6ΝΦΩΩ6Μ-ΩΒΒ) Απόφαση Δέσμευσης Πολυετούς Υποχρέωσης , θα εκδοθούν άμεσα και 

κατά απόλυτη προτεραιότητα οι Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.)ως εξής: 61.279,90€ στο 

οικ.έτος 2024 61.279,90€ στο οικ.έτος 2025 

5. Η με αριθμ.πρωτ. 19593/27-12-2022 (ΑΔΑ:6Η12ΟΡΙΑ-2ΦΚ, ΑΔΑΜ:22REQ011906577 2022-

12-27) Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Υποχρέωσης με την οποία αποφασίζεται η έγκριση της 

δαπάνης, συνολικού ποσού #4.576.576,47#€ (τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα έξι 

χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα επτά λεπτών), σε βάρος της πίστωσης του 

Φ.10 Δ.10 Κ.Α. 6481.013 «Προμήθεια ειδών διατροφής», προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2023 - 

2024 - 2025 και κατ’ έτος ως εξής: 1.606.954,55 € για το οικ.έτος 2023, 2.475.445,04€ για το οικ.έτος 





 

 

Σελίδα 43 

2024, 494.176,88€ για το οικ.έτος 2025 

6. Η με αριθμ.πρωτ.19601/27-12-2022 (ΑΔΑ:9ΠΖΠΟΡΙΑ-2OΧ) Βεβαίωση Πολυετούς 

Υποχρέωσης, με την οποία βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιτρέπεται η 

πραγματοποίηση της δαπάνης, για την προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων, για την κάλυψη των 

αναγκών σίτισης των φιλοξενουμένων παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού 

Βρεφοκομείου Αθηνών και του προσωπικού αυτών, η οποία έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2023 και θα εγγραφεί στους προϋπολογισμούς οικονομικών ετών 2024 και 2025, 

στον Φ.10 Δ.10 Κ.Α. 6481.013 «Προμήθεια ειδών διατροφής», και κατ’ έτος ως εξής:1.606.954,55 € 

για το οικ.έτος 2023, 2.475.445,04€ για το οικ.έτος 2024, 494.176,88€ για το οικ.έτος 2025 
 
7. η με αριθμ.πρωτ. 14480/22-12-2022 Απόφαση Δέσμευσης(ΑΔΑ:91ΜΣΟΡΘΟ-Χ2Ψ, ΑΔΑΜ: 

22REQ011891040 2022-12-23) για τα ο.ε 2023,2024 και 2025 με την οποία αποφασίζεται η δέσμευση 

της πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2023-2024-2025, για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθεια 

διαφόρων ειδών τροφίμων, για την ενίσχυση των δικαιούχων του ΚΥΑΔΑ σε τρόφιμα, συνολικού 

προϋπολογισμού 3.242.155,32€ (τρία εκατομμύρια διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα 

πέντε ευρώ και τριάντα δύο λεπτά) συμπ. ΦΠΑ 13%, η οποία θα καταλογιστεί στον Κ.Α 6473.010, 

Φορέα 15 Δ/νση 1 «Δαπάνες για σίτιση και προμήθεια τροφίμων» ως εξής:  

a. το ποσό των #679.666,07#€, θα βαρύνει τον Φ.15 - Δ.1 Κ.Α. 6473.010 «Δαπάνες για σίτιση 

και προμήθεια τροφίμων», στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023.  

b. το ποσό του #1.618.761,16#€, θα βαρύνει τον Φ.15 - Δ.1 Κ.Α. 6473.010 «Δαπάνες για σίτιση 

και προμήθεια τροφίμων», στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024.  

c. το ποσό των #943.728,09#€, θα βαρύνει τον Φ.15 - Δ.1 Κ.Α. 6473.010 «Δαπάνες για σίτιση 

και προμήθεια τροφίμων», στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2025 

d. Η με αριθμ.πρωτ.14493/22-12-2022 (ΑΔΑ:6Φ1ΚΟΡΘΟ-4ΛΨ) Βεβαίωση Πολυετούς 

Υποχρέωσης 2023-2024-2025, με την οποία βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 

επιτρέπεται η πραγματοποίηση της δαπάνης για την προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων, για τις 

ανάγκες των δικαιούχων ωφελουμένων του Κ.Υ.Α.Δ.Α. που θα εγγραφεί στον Κ.Α 6473.010, Φορέα 

15 Δ/νση 1 «Δαπάνες για σίτιση και προμήθεια τροφίμων» του Προϋπολογισμού των οικ. ετών 2023-

2024-2025, προκειμένου να ξεκινήσει η σχετική διαγωνιστική διαδικασία. Η δαπάνη θα καταλογιστεί 

στα οικονομικά έτη 2023, 2024 και 2025, και κατ’ έτος ως εξής: 679.666,07€ για το οικ.ετος 2023, 

1.618.761,16€ για το οικ.έτος 2024 , 943.728,09€ για το οικ.έτος 2024 

8. Η με αριθμ.πρωτ.16974/28-12-2022 (ΑΔΑ:62ΦΣΟΞΩΡ-4ΤΚ) Βεβαίωση Πολυετούς 

Υποχρέωσης , με την οποία βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιτρέπεται η 

πραγματοποίηση της δαπάνης για <<Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του ΟΠΑΝΔΑ>> η 

οποία θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικών ετών 2023-2024-2025 στον Φ. 15 Δ. 18 Κ.Α. 

6472.999 « Λοιπές δαπάνες αθλητικών δραστηριοτήτων » και κατ’ έτος ως εξής: 

9. 48.307,50 € για το οικ.ετος 2023 73.732,50 € για το οικ.ετος 2024 25.425,00€ για το οικ.ετος 

2025 

10. Η με αριθμ.πρωτ.16975/28-12-2022 (ΑΔΑ:6ΖΘΗΟΞΩΡ-57Υ) Βεβαίωση Πολυετούς 

Υποχρέωσης , με την οποία βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιτρέπεται η 

πραγματοποίηση της δαπάνης για <<Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του ΟΠΑΝΔΑ>> η 

οποία θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικών ετών 2023-2024-2025 στον Φ. 15 Δ. 16 Κ.Α. 

6471.001 « Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων » και κατ’ έτος ως εξής: 22.215,80€ για το οικ.έτος 

2023, 25.831,80 για το οικ.έτος 2024, 3.616,00€ για το οικ.έτος 2025. 

11. H με αριθμ.πρωτ. 16894/23-12-2022(ΑΔΑ:ΨΗ8ΑΟΞΩΡ-ΤΦΞ, ΑΔΑΜ: 22REQ011897118 2022-

12-23) Απόφαση Δέσμευσης Πολυετούς Δαπάνης με την οποία αποφασίζεται η Δέσμευση ποσού 

51.663,60€ για τα οικονομικά έτη 2023,2024 και 2025 Φ. 15 Δ. 16 Κ.Α. 6471.001 και κατ’ έτος ως 

εξής: 22.215,80€ για το οικ.έτος 2023, 25.831,80 για το οικ.έτος 2024, 3.616,00€ για το οικ.έτος 

2025. 

12. Η με αριθμ.πρωτ. 16901/23-12-2022 (ΑΔΑ:9Η2ΨΟΞΩΡ-ΟΛΟ, ΑΔΑΜ:22REQ011897197 222-

12-23) Απόφαση Δέσμευσης Πολυετούς Δαπάνης με την οποία αποφασίζεται η Δέσμευση ποσού 

147.465,00 € στον Φ. 15 Δ. 18 Κ.Α. 6472.999 και κατ’ έτος ως εξής:48.307,50 € για το οικ.ετος 2023 

73.732,50 € για το οικ.ετος 2024 25.425,00€ για το οικ.ετος 2025 

13. Το υπ.αριθμ.16854/23-12-2022 (22REQ011893139 2022-12-23) Πρωτογενές Αίτημα του 

ΟΠΑΝΔΑ 

14. Το υπ.αριθμ.16860/23-12-2022 (22REQ011894084 2022-12-23) Πρωτογενές Αίτημα του 

ΟΠΑΝΔΑ 

15. Το υπ.αριθμ. 14478/22-12-2022(ΑΔΑΜ:22REQ011885921 2022-12-2022) Πρωτογενές 

Αίτημα του ΚΥΑΔΑ 





 

 

Σελίδα 44 

16. Το υπ.αριθμ. 358900/21-12-2022(ΑΔΑΜ:22REQ011901374 2022-12-27)Πρωτογενές Αίτημα 

του Τμήματος Παιδικών Εξοχών της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας , Παιδείας και Δια Βίου Μαθησης του 

Δήμου Αθηναίων. 

17. To με αριθμ.πρωτ. 19266/21.12.2022(ΑΔΑΜ: 22REQ011863981 2022-12-21) Πρωτογενές 

αίτημα του Τμήματος Εστίασης της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Εστίασης του 

Δ.Β.Α 

18. 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. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών 

Η  προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35) ημερολογιακές 

ημέρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, από την 

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής του Τυποποιημένου Εντύπου Προκήρυξης στην 

Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών θα ορισθούν στην 

προβλεπόμενη, βάσει του άρθρου 58 παρ.1β του Ν.3852/2010, Απόφαση Δημάρχου. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ 

ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr, μετά την 

παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών.  

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

1.6 Δημοσιότητα 

Α.  Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου (TED) της παρούσας διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά  μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το Τυποποιημένο Έντυπο της Προκήρυξης σύμβασης θα καταχωριστεί στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

Η Απόφαση Δημάρχου (άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010) θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, 

στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην 

περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης, ενοποιημένο με τη σχετική Απόφαση 

Δημάρχου, θα καταχωριστεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου 

θα λάβει Συστημικό Αριθμό και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση 

(URL): http://www.cityofathens.gr/ στην διαδρομή : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ► ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ► 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
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Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο σε δύο τοπικές 

εφημερίδες.  

Γ.  Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων1 στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με 

την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009, 

με αντίστοιχο επιμερισμό της δαπάνης δημοσιεύσεων, ανά ομάδα, αναλογικά και με βάση 

την εκτιμώμενη αξία κάθε ομάδας, εφόσον η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε ομάδες. 

Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα 

βαρύνουν τον Δήμο. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

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

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

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και 

τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016). 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν, 

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

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

                                                           
1
Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 

& 379 παρ. 12 ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης2, είναι τα ακόλουθα: 
1. Η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής    Ένωσης,  

2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 

3. Η παρούσα Διακήρυξη και τα κάτωθι Παραρτήματά της: 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ –Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΓΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Δ.Β.Α) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- -ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ- -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

(Κ.Υ.Α.Δ.Α.) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΟΠΑΝΔΑ) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙII ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

4. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 

εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Η διαδικασία επικοινωνίας3, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται 

μέσω του υποσυστήματος κατά περίπτωση, με: 

                                                           
2
 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της 

παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α./Α.Φ. με 
σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης 
της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63 και 293, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, της περιοδικής 

ενδεικτικής προκήρυξης του άρθρου 291, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών 
προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την 
προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 

ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη ή η 
πρόσκληση σε διαπραγμάτευση στις οποίες αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της 

σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η 
αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των 
Παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές 

προδιαγραφές 
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 Την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα μέσω της ηλεκτρονικής 

περιοχής και λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας 

δημόσιας σύμβασης, 

 Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από την Αναθέτουσα αρχή στην ηλεκτρονική περιοχή και 

ιδίως στα συνημμένα της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης, 

 Την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς στην ηλεκτρονική περιοχή 

και ιδίως στα συνημμένα της σχετικής απάντησης (ενδεικτικά αναφέρεται η προσφορά) του 

οικονομικού φορέα στην ηλεκτρονική διαδικασία. Η απάντηση αποτελεί χωριστή σχετική 

ηλεκτρονική περιοχή για κάθε οικονομικό φορέα. Ο σχετικός ηλεκτρονικός χώρος 

περιλαμβάνει  

τους (υπο)φακέλους: 

 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

 «Οικονομική Προσφορά» 

  

Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται 

στις αντίστοιχες οθόνες της διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος 

χρόνος αυτών, αποτελούν απόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του 

Υποσυστήματος.  

Οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά 

περίπτωση αποστολής, κοινοποίησης ή υποβολής και εάν δεν ορίζεται διαφορετική ώρα 

στα έγγραφα της σύμβασης  

λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι 

εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 

23:59:59. Ειδικότερα η κοινοποίηση πραγματοποιείται μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης. Η επιτυχής αποστολή 

μηνύματος μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» λογίζεται και ως επιτυχής παραλαβή 

του από τον αποδέκτη. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα 

(10) 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, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από 

εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν 

σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο 

είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται. Ουδείς οικονομικός φορέας δύναται να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις 

οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 

                                                                                                                                                                      

1.1.1 
3

Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 1  της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 64233/2021 (ΦΕΚ 2453 Β΄/08.06.2021) 
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Οι συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής παρέχονται 

μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας και της 

ανάρτησης αυτών στη σχετική ηλεκτρονική περιοχή συνημμένων αυτής, προκειμένου να 

είναι ελεύθερα προσβάσιμες μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Συστήματος. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, παρατείνει την 

προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 

φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση 

των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρεςπριν απότη 

λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής 

διαδικασίας (π.χ. αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης υποβολής, καθώς 

και κάθε άλλη σημαντική αλλαγή των εγγράφων της σύμβασης), η Αναθέτουσα Αρχή 

οφείλει να λάβει το σύνολο των απαραίτητων δημοσιεύσεων, ούτως ώστε να ενημερωθούν 

όχι μόνο όσοι έχουν υποβάλει ήδη προσφορά αλλά και λοιποί οικονομικοί φορείς, οι οποίοι 

μετά την προαναφερθείσα αλλαγή στην ημερομηνία υποβολής πιθανόν να εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία.  

Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει καταρχάς να αποστείλει προς την 

Ε.Ε.Ε.Ε. το Τυποποιημένο Έντυπο Διορθωτικής Προκήρυξης, σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 

65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και εν συνεχεία, να προβεί στις σχετικές δημοσιεύσεις σε εθνικό 

επίπεδο4. 

 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές 

προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής 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)5. Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 

                                                           
4
 Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας 

στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ). 
5
 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 

μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο 
της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη 
της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 

Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
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αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο 

της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο(Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016). 

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

περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, 

αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να 

διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους, μπορούν να 

υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

Αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 (εγγύηση συμμετοχής) και 4.1. (εγγύηση 

καλής εκτέλεσης) εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)6, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης 

ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού7. Αν συσταθεί παρακαταθήκη 

με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 

τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 

ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 

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

πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 

μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 

και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 

ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

                                                           
6
 Πρβλ.  άρθρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 

93/31.5.2018), 
7
 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την 

παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα 

με την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 

1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω 

Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

(ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 
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έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 

εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 

να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Τα υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών αποτελούν αντίστοιχα το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ. 

 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Ο Δήμος Αθηναίων συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 

(GDPR - 2016/679) της ΕΕ και με τον εφαρμοστικό εθνικό νόμο 4624/2019.  

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως 

Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή 

και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους 

φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο 

πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της 

ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη 

διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της 

προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ο Δήμος Αθηναίων έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας 

Δεδομένων (DPO). Τηλ. Επικοινωνίας 210 5277519,  email:dpo@athens.gr, κος Καρανικόλας 

Νικόλαος. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα και προϋποθέσεις συμμετοχής - Χρόνος Συνδρομής Όρων 

Συμμετοχής - Οψιγενείς Μεταβολές 

2.2.1.1Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 

αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

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

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

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές 
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διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές 

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των 

χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν 

που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 

Ένωσης8. 

 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.Οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση,  στο μέτρο 

που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

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

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 

ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 

της σύμβασης.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

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

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

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

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.2.1.2 Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής - Οψιγενείς μεταβολές:  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι 

πληρούν, σύμφωνα με το Ε.Ε.Ε.Σ., μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, οι προσφέροντες 

οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά (άρθρο 104 παρ.2 

Ν.4412/2016). 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής κατά την 

έννοια της προηγούμενης παραγράφου, δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ 

της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

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

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας, άνευ Φ.Π.Α., για το 

σύνολο των ποσοτήτων των τμημάτων 1 και 2 ήτοι ποσού 163.354,97€ (εκατόν εξήντα 

τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά). 

β) Εάν η Εγγύηση Συμμετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού, η 

προσφορά δε γίνεται δεκτή. 

γ) Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά από 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 

                                                           
8
 Πρβλ. σχετικά2, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή 

προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στη3ν αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 
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παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

δ)Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται 

ηλεκτρονικά, προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το 

αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της 

προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφορά οικονομικού 

φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη από τα έγγραφα της σύμβασης 

εγγύηση συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου 

εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την 

αξιολόγηση των προσφορών της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. 

 
2.2.2.2  Επιστροφή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση 

απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής 

δικαστικής Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών και 

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού 

Συνέδριου, σύμφωνα με τη παρ.1 άρθρο 324 κεφ 53 του Ν.4700/2020 

 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης, η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 

συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις:  

α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και  

β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή 

ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής 

ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή 

αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

2.2.2.3 Κατάπτωση εγγύησης συμμετοχής 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: 

α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ή 

β) παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 

έως 2.2.8,  ή 

γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα σύμβαση δικαιολογητικά, 

ή 

δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ή 
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ε) υπέβαλε μη κατάλληλη προσφορά9, ή 

στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή 

ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του 

απορριφθεί,10 ή 

ζ) στις περιπτώσεις της παραγράφου 3.2.3 Απόρριψη προσφοράς αναδόχου της παρούσας. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

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

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

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

οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα 

ακόλουθα εγκλήματα:  

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 

187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική 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, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών 

προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών 

λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής - μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον 

ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτηεις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των 

άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού 

δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 

198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 

216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών 

λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 

(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις 

επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 

Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 

συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 

συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με 

τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

                                                           
9
 Ως «μη κατάλληλη» νοείται μία προσφορά όταν δεν σχετίζεται με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς ουσιώδη 

τροποποίηση, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα 
έγγραφα της σύμβασης (περ. 46 παρ. 1 άρθρο 2 ν.4412/2016). 

10
 Άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016 





 

 

Σελίδα 54 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (EEL 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 

εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 

187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 

(Α’ 103),  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EEL 141/05.06.2015) και τα 

εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

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) και τα εγκλήματα του άρθρου 

323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

 

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 εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενο εδαφίου αφορά α) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς 

και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις των 

συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις 

νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν 

έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή 
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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 οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων α) και β) δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί 

εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 

διακανονισμό που τηρείται.  

 

Οι ανωτέρω περιπτώσεις α) και β) παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας 

εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για 

την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού. 

 

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

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 

οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 

αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 

σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

 
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, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή 

εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), περί 

ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, 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, περί 

σύγκρουσης συμφερόντων, 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 
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οριζόμενα στο άρθρο 48, περί προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων ή προσφερόντων, 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 εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων, κατά την παροχή 

των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 79,  περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης,  

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

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με 

απατηλό τρόπο 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. 

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

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

πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.11 

2.2.3.5.Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία 

σύναψης της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 

του άρθρου 8 του ν. 3310/200512, όπως ισχύει [αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού]13. Οι 

υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά 

αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού 

προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντιστοιχούν 

σε ανώνυμη εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) 

εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή 

                                                           
11

 Παρ. 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016.Επίσης, πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ 

Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017. 
12

 Κατά την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005: «4.α) Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες 

εταιρείες από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 
4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Α` 167). Οι εξωχώριες εταιρείες από «μη συνεργάσιμα κράτη στον 

φορολογικό τομέα» απαγορεύεται επίσης να συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του 
μετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή να είναι εταίροι των εταίρων σε επιχειρήσεις που συνάπτουν 
δημόσιες συμβάσεις. Για τον έλεγχο και την επιβολή της απαγόρευσης αυτής η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 

εφαρμόΖει την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατά την παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013. Επιπλέον, 
απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό 

καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος, με εξαίρεση τα κράτη που αποτελούν: αα) κράτος - μέλος της Ένωσης, ή ββ) κράτος - μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή γγ) τρίτη χώρα που έχει υπογράφει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία για τις 

Διεθνείς Συμβάσεις (ΣΔΣ), στον βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και 
τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω ΣΔΣ, ή δδ) σε τρίτη/ες χώρες που δεν 
εμπίπτει στις περιπτώσεις αα), ββ) και γγ) και έχει συνάψει και εφαρμόζει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την 

Ένωση.» 
13

 Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο 

αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 
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περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investmentfirms), εταιρείες διαχείρισης 

κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fundmanagers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων 

επιχειρηματικών συμμετοχών (privateequityfirms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες 

αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις 

εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές 

Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α..14 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι 

βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από 

τις ως άνω περιπτώσεις. 

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

στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει 

στοιχεία15, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν 

την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον 

σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να 

καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 

παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, 

μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά 

και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την 

αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται 

από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία 

κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. 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 16. 

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

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

του άρθρου 73 του ν. 4412/201617. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 

αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή 

ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   

 

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

                                                           
14

 Παρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/21 
15

 Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του 

ΔΕΕ στην υπόθεση C-387/19 
16

 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016. 
17

 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί 

να ισχύει έως την  έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
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2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης. 

 Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 

στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με αναφορά στο ειδικό 

επάγγελμα της παρούσας διακήρυξης. 

 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε 

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

 Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη 

ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Ο οικονομικός φορέας θα δεσμεύεται με το ΕΕΕΣ ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο 

επιμελητήριο και θα προσκομίσει το σχετικό δικαιολογητικό εγγραφής του, εφόσον 

αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, μετά την αποστολή της σχετικής ηλεκτρονικής 

πρόσκλησης σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 3.2 της παρούσας Διακήρυξης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση πρέπει 

να καλύπτεται  από όλα τα μέλη της ένωσης. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, 
να διαθέτουν:  

 

Α.Γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (έτη 2019, 

2020, 2021) τουλάχιστον διπλάσιο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης, 

χωρίς το Φ.Π.Α. 

 

Β. «Ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (έτη 

2019, 2020, 2021), τουλάχιστον ίσο ή ανώτερο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 

διακήρυξης, χωρίς το Φ.Π.Α. Ως ειδικός κύκλος εργασιών, λαμβάνεται υπ’ όψιν αυτός που 

προέρχεται από πωλήσεις τροφίμων και ειδικότερα αυτός που εμπεριέχει πωλήσεις ίδιων ή 

συναφών ειδών τουλάχιστον κατά 50% με αυτά που αναφέρονται στον πίνακα 

προϋπολογισμού της παρούσης. 

 

Γ.Επιστολή βεβαίωσης πιστοληπτικής ικανότητας από τραπεζικό οργανισμό 

δραστηριοποιούμενο κατά το νόμο εκτός των άλλων και στην παροχή πιστώσεων, αξίας 

τουλάχιστον ίσης με το 50% της προϋπολογισθείσας δαπάνης της παρούσης, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκειμένου να διασφαλισθεί η φερεγγυότητα του 

οικονομικού φορέα για την αντιμετώπιση ανάγκης τυχόν εκ των προτέρων κάλυψης του 

κόστους κτήσης των αναφερομένων στην παρούσα ειδών, καθώς και κάθε περαιτέρω 
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κόστους, με σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους και έγκαιρης εκτέλεσης υλοποίησης της εν 

λόγω προμήθειας. 

 

Δ. Αριθμοδείκτη απεικόνισης απόδοσης σε σύγκριση με τα συνολικά του έσοδα (καθαρά 

αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων/σύνολο εσόδων) ίσο ή μεγαλύτερο του 5% και 

αριθμοδείκτη απεικόνισης του ποσοστιαίου μεγέθους του μικτού του κέρδους επί των 

πωλήσεων, του (μικτά αποτελέσματα/πωλήσεις), ίσο ή μεγαλύτερος του 15%, αμφότερους 

κατά την τελευταία τριετία, 2019 - 2020 - 2021.  

 

 

Για τον σκοπό αυτό, οι οικονομικοί φορείς θα δηλώσουν, καταρχάς με το ΕΕΕΣ ότι, 

διαθέτουν την ανωτέρω οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. Στη συνέχεια, μετά 

την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης, ο προσωρινός ανάδοχος θα προσκομίσει στην 

Αναθέτουσα Αρχή τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας.   

Για την κάλυψη της ανωτέρω προϋπόθεσης χρηματοοικονομικής ικανότητας ο 

ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

οικονομικών φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων / 

Υπεργολαβία» της παρούσης. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας και 

αυτοί στους οποίους στηρίζεται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί 

να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα  μέλη της ένωσης. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται:  

Α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2019-2020-2021) να έχουν εκτελέσει 

τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις συναφείς με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, 

συνολικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 50% της εκτιμώμενης αξίας της διακήρυξης, χωρίς 

το Φ.Π.Α. 
 

Β) Να διαθέτουν τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα (οχήματα) για τη μεταφορά των υπό 

προμήθεια ειδών,τα οποία κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να είναι έξι (6) και ειδικότερα, τρία 

(3) για τη μεταφορά ξηρού φορτίου, δύο (2) ψυγεία συντήρησης και ένα (1) ψυγείο 

κατάψυξης.  

 
Γ)Να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και 

επαγγελματικής ευθύνης, με ασφαλιστική κάλυψη τουλάχιστον του 50% της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης της παρούσης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),με 

αντικείμενο και πεδίο κάλυψης αντίστοιχο με αυτό του αντικειμένου της σύμβασης που 

πρόκειται να συναφθεί.  

 

Δ) Να διαθέτουν τρεις (3) τουλάχιστον συμβάσεις προμηθειών πλήρως ολοκληρωμένες, 

που η κάθε μία εξ αυτών θα συμπεριλαμβάνει την προμήθεια τουλάχιστον δύο (2) ειδών 

νωπού κρέατος ή νωπών πουλερικών, τουλάχιστον δύο (2) ειδών νωπών τυροκομικών 

και τουλάχιστον δύο (2) ειδών νωπών φρούτων ή λαχανικών. 
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Ε) Να διαθέτουν εγκατάσταση «κέντρο αποθήκευσης και διανομής» (ΚΑΔ) ή logistics, με τις 

κατά νόμο άδειες λειτουργίας, κατ’ ελάχιστο 1000 τμ, για την αποθήκευση τροφίμων ξηρού 

και ψυχρού φορτίου και κατεψυγμλενου φορτίου, η οποία να έχει έγκριση ψυκτικής 

εγκατάστασης (ΚΩΔΙΚΟΣ F) από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΕΤ και θα βρίσκεται στην 

περιοχή της χωρικής έκτασης της Περιφέρειας Αττικής, αποτελώντας τον κεντρικό κόμβο 

του δικτύου διανομών 

ΣΤ) Να διαθέτει ομάδα έργου για την ικανοποίηση του σχεδιασμού, συντονισμού, 

παρακολούθησης και εκτέλεσης των διανομών, η οποία θα πρέπει να απαρτίζεται από 

ικανό αριθμό έμπειρων στελεχών, κατάλληλων για την εξασφάλιση της επιτυχούς 

οργάνωσης, φόρτωσης, μεταφοράς, διανομής και παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. 

Ειδικότερα, η ομάδα έργου θα πρέπει να προσδιοριστεί από τον οικονομικό φορέα στο 

στάδιο υποβολής της προσφοράς του και επι ποινή αποκλεισμού και να διαθέτει: 

 Υπεύθυνο έργου για τη συνολική οργάνωση του έργου και τη συνεργασία με την 
Αναθέτουσα Αρχή, τουλάχιστον με 10ετή επαγγελματική εμπειρία 

 Αναπληρωτή υπεύθυνο έργου-συντονιστή δικτύου διανομών για τη συνολική 

οργάνωση και συντονισμό του δικτύου διανομών σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Τουλάχιστον επτά (7) στελέχη με αρμοδιότητα την υλοποίηση των προμηθειών του 

Δήμου Αθηναίων και των εποπτευόμενων φορέων του.  

 Υπεύθυνο ελέγχου ποιότητας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους 

εμπλεκομένου στην εκτέλεση της σύμβασης που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση 

της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην 

περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί άμεσα στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Στο ΕΕΕΣ τα παραπάνω μέλη κατονομάζονται μαζί τα προσόντα επαγγελματικής εμπειρίας 

τους. 

 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, ο οικονομικός φορέας πρέπει να καταθέσει 
με την προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού: 

 εάν είναι έμπορος τη νόμιμη άδεια λειτουργίας «κέντρου αποθήκευσης και 

διανομής» της επιχείρησής του από την αρμόδια υπηρεσία για την αποθήκευση και 

διακίνηση τροφίμων και ευπαθών προϊόντων η οποία περιλαμβάνει τα είδη για τα οποία 

λαμβάνει μέρος ο οικονομικός φορέας. 

 εάν είναι παρασκευαστής ή παραγωγός την άδεια λειτουργίας της επιχείρησής του 

η οποία περιλαμβάνει τα είδη για τα οποία λαμβάνει μέρος ο οικονομικός φορέας. 

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά του από τον 
οικονομικό φορέα: 

 Κωδικός αριθμός έγκρισης και καταχώρησης εμπόρου για την προμήθεια  

προϊόντων ζωικής προέλευσης. 

 Άδεια λειτουργίας ψυκτικών αποθηκών για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 

 Κωδικός αριθμός έγκρισης εμπόρου για τα νωπά οπωροκηπευτικά είδη και 

 Αριθμός εγγραφής στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο. 

 Για τα νωπά κρέατα άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας κρέατος, τον 

Κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καθώς και την 

εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων της μονάδας επεξεργασίας κρέατος που 

θα συμπεριλαμβάνει τα είδη στα οποία θα λάβει μέρος ο οικονομικός φορέας. 

 Για τα τυροκομικά προϊόντα άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής των 

τυροκομικών προϊόντων, τον Κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης από τις Κτηνιατρικές 





 

 

Σελίδα 61 

Υπηρεσίες καθώς και την εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων της εταιρείας 

η οποία περιλαμβάνει τα είδη για τα οποία λαμβάνει μέρος ο οικονομικός φορέας. 

 Για τα νωπά οπωρολαχανικά, εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών 

Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών (Ε.Μ.Ε.Α.Π.Ε.Ε.) με βάση τον Ν.3955/2011 (ΦΕΚ 89 

Α΄/20.04.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν.4235/2014 – ΦΕΚ 32 Α΄/11.02.2014, 

ν.4441/2016 – ΦΕΚ 227 Α΄/06.12.2016), για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως 

έμποροι αγροτικών προϊόντων ή/και εφοδίων και εισροών του άρθρο 1 του Ν.3955/2011 

Για τον σκοπό αυτό, οι οικονομικοί φορείς θα δηλώσουν, καταρχάς με το ΕΕΕΣ ότι, 

διαθέτουν την ανωτέρω τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Στη συνέχεια, μετά την 

αποστολή της σχετικής πρόσκλησης, ο προσωρινός ανάδοχος θα προσκομίσει στην 

Αναθέτουσα Αρχή τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας.   

Για την κάλυψη της ανωτέρω προϋπόθεσης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ο 

ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

οικονομικών φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων / 

Υπεργολαβία» της παρούσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί 

να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

 

Οι οικονομικοί φορείς καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται 

με τα απαιτούμενα συστήματα διασφάλισης και θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι 

πιστοποιητικά, τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα διαπίστευσης του εξωτερικού, εν 

ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς (και θα παραμένουν σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια 

υλοποίησης της σύμβασης): 

 Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δε παράγει ο ίδιος τα υπό προμήθεια 

είδη, προσκομίζεται το Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 ή ισοδύναμο ή νεότερο αυτού για τη 

διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, από την επιχείρηση που παράγει τα 

διακινούμενα είδη. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 

ή και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το 

αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 

14001:2015 ή και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς 

το αντικείμενο της παρούσης.  

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους 

εργασίας κατά το πρότυπο ISO 45001:2018 ή και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή 

ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών κατά το 

πρότυπο ISO 27001:2013 ή και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, 

συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 
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 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς 

κατά το πρότυπο ISO 37001:2017 ή και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή 

ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας  κατά το 

πρότυπο ISO 39001:2012 ή και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, 

συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά το πρότυπο 

ISO 22301:2019 ή και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει,ή ισοδύναμο, συναφές ως 

προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό ΕΜΠΑ 

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα συμπεριλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο ‘’Τεχνική 

Προσφορά’’ 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της  παραγράφου 2.2.5) και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 

φύσης των δεσμών τους με αυτούς18.  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.   

Η συμπλήρωση χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ της παραγράφου 2.2.9.1 της παρούσας είναι 

υποχρεωτική και για τον τρίτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣVII της παρούσας διακήρυξης. Το χωριστό έντυπο ΕΕΕΣ του τρίτου ή το 

σύνολο των ΕΕΕΣ των τρίτων, στις ικανότητες του/των οποίου/ων στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, το οποίο περιέχει τις ίδιες πληροφορίες και για τους φορείς αυτούς, 

συνυποβάλλονται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του 

(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

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

κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια, 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 ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να 

στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

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, 2.2.3.4 και 2.2.3.6, 

εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας 

αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας 
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 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/των υπεργολάβου/ων, στον/ους οποίο/ους προτίθενται να 

αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης. 
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«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου 

δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης 

που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 

υπεργολάβους που προτείνει. 

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

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος  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.  

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 

συνεργασίας19. 

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. 

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά 

μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το τμήμα της σύμβασης, το  οποίο  ο 

ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει 

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

Στην περίπτωση αυτή, η υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ από τον/τους υπεργολάβο/ους 

είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  VIIτης παρούσας 

διακήρυξης, προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να επαληθεύσει τη συνδρομή ή μη των 

λόγων αποκλεισμού. 

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

4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για 

τμήμα της σύμβασης που υπολείπεται του ως άνω ποσοστού.  Όταν από την ως άνω 

επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει 

την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 

του ν. 4412/2016.  
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 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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Δεν προβλέπεται η δυνατότητα πληρωμής του υπεργολάβου απευθείας από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την 

υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά 

την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της 

σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 

4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 

και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 

και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση20. 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται σε 

μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και  πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

των παραγράφων 2.2.4 έως και 2.2.7 της παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 

και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υπογεγραμμένο με 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη 

δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου 

εντύπου του Παραρτήματος 2 του Διορθωτικού στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 

της Επιτροπής, και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα 

με τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VIIτης παρούσας και της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23 

(ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)» της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

Το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία: 

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

που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ 

- ESPD). 

 

α) Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το 

οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές.  

Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα 

δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την 

προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Στη συνέχεια μπορεί 

να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

                                                           
20

 Άρθρο 78 παρ.1 ν. 4412/2016. 
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Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει 

στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.21 

β) Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι 

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

η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 

2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

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

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον 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. 

γ) Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,22 την 

κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 

και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσης23 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν 

ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη 

συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου 

αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της 

παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 

2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής 

απάντησης.24 

δ) Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι 

δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε 

δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

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

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

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

έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.25 

 

ε) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ 

υποβάλλεται, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 

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.26 

                                                           
21

 Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
22

 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
23

 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ΄ Τμήμα)  
24

 Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
25

 Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 
26

 Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016  
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της 

πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6, οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. 

i. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.1 της παρούσας, οι 

φορείς, στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται, υποχρεούνται να αποδεικνύουν ότι 

δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 και ότι πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση. 

ii. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας μέρος του αντικειμένου της σύμβασης σε τρίτους, σε 

ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 

σύμβασης, (παράγραφο 2.2.8.2 της παρούσας), οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να 

αποδεικνύουν ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας. 

iii. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν 

ότι πληρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες 

λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 

πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να 

ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή. 

iv. 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 Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),στο οποίο περιέχονται επίσης οι 

πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 

διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά 

περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  

v. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

Αναθέτουσα Αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω 

δικαιολογητικά. 

vi. Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με 

την παράγραφο 2.3.2.5 και 3.2 της παρούσας. 

vii. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 

2.1.4της παρούσας. 

viii. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 

συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 
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Β.1.Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

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

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

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

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

να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 

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

τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1. 

β)για την παράγραφο 2.2.3.2, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 

2.2.3.2 περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.27 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-

ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη 

δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση (β), πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του. 

 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το 

οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη 

έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις 

ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει 

λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

                                                           
27

 Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να λαμβάνουν το 

αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των 

πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 

4623/2019 (Α’ 134).Σε περίπτωση υλοποίησης της ως άνω διαλειτουργικότητας, η Α.Α. αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό 

αποδεικτικό ενημερότητας 
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iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο 

taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς 

τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους 

συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά 

την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου 

είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 

(περίπτωση α΄ και β΄), καθώς και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή 

τα πιστοποιητικά μπορούν να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

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

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

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

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

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

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

παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 (περίπτωση α΄ και β΄), καθώς και στην περίπτωση β΄ 

της παραγράφου 2.2.3.4.Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 

επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

 

δ)για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι, δε συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην 

εν λόγω παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

στ)για την παράγραφο 2.2.3.5 δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών28, που 

καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρεία ή νομικό 

πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό 

πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία2930(πλην των περιπτώσεων 

που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της παρούσας ανωτέρω). 

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται: 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών 

τους κατά την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του 

ελέγχου δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή 

                                                           
28

 Άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
29

 Για τις αλλοδαπές ανώνυμες  εταιρείες ιδρυθείσες σε κράτος μέλος της ΕΕ σχετικό είναι το Παράρτημα Ι της οδηγίας 

2012/30/ΕΕ (L315/91) με την οποία αναδιατυπώθηκε η Οδηγία 77/91/ΕΟΚ (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων αρ Ν26/1) 

30
 Πρβλ ΣτΕ 303/2020 (Επταμελής) 
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είναι διαφορετική του προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του 

τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης 

κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το 

συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές 

εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο 

έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι 

εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου: 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

μετοχές είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 

από την υποβολή του. 

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 

μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 

βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς. 

Ειδικότερα: 

- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται 

πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι 

ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον 

αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 

καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που 

αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες: 

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν : 

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

μετοχές τους είναι ονομαστικές 

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το 

πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 

προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες 

πριν την υποβολή της προσφοράς.     

Β)  εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η 

ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν: 

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, 

εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 

διαγωνιζόμενου. Για την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται 

υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου 

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 

μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, 
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iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που 

κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα 

με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε 

αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω 

πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της 

αιτιολογίας αυτής.  

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή 

του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την 

παράγραφο 3.1.2 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη 

διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό 

τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από 

κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο 

της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην 

περίπτωση α` της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για 

την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας), οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως 

άνω Επιμελητηρίων. 

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. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης της 

παραγράφου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 

αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Γιατην απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 

2.2.5, οι οικονομικοί φορείς: 

Για την πιστοποίηση της Α) απαίτησης της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς 

οφείλουν να προσκομίσουν: 

Α1.  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ο μέσος γενικός κύκλος εργασιών για τις 

οικονομικές χρήσεις 2019, 2020 και 2021. 
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Α2. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, για τις τρεις (3) οικονομικές χρήσεις (2019, 

2020, 2021), στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη 

νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ενώ όταν ο 

οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να 

υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τα σχετικά 

επίσημα στοιχεία (δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). 

Α3. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο, αντιστοίχως δηλώσεις 

φόρου εισοδήματος και εκκαθαριστικά σημειώματα των ετών 2019, 2020 και 2021. 

Α4. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο που δεν τηρεί 

ισολογισμούς, αντιστοίχως τα αντίγραφα Ε3 και Ε5 των ετών 2019, 2020 και 2021, από τα 

οποία προκύπτει ο κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα. 

Α5. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της αναφερόμενης τριετίας, 

θα πρέπει να διαθέτει μέσο γενικό κύκλο εργασιών - για τα έτη που λειτουργεί -, ίσο ή 

μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού της παρούσης και να υποβάλλει για τα 

ανωτέρω υποστοιχεία Α1 και Α2, δικαιολογητικά για όσο χρόνο λειτουργεί. 

 

Για την πιστοποίηση της Β) απαίτησης του άρθρου 2.2.5, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν 

να προσκομίσουν: 

Β1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ο «ειδικός» κύκλος εργασιών για την 

οικονομική χρήση των ετών 2019, 2020, 2021.  

Β2. Οικονομικές καταστάσεις με αναλυτικά στοιχεία εσόδων που τεκμηριώνουν τον ειδικό 

κύκλο εργασιών με σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού 

φορέα, και με συνημμένα τα απαιτούμενα κατά την κρίση του οικονομικού φορέα στοιχεία 

τεκμηρίωσης, από όπου να προκύπτει με σαφήνεια η απαίτηση περί του ειδικού κύκλου 
εργασιών της εν λόγω παραγράφου.  

Β3. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, τότε: θα πρέπει 

να διαθέτει ειδικό κύκλο εργασιών κατά την οικονομική χρήση του έτους 2021 ίσο ή 

μεγαλύτερο του προϋπολογισμού της παρούσας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 

λογιστικές καρτέλες υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο, στις οποίες να είναι 

εμφανή τα είδη και οι ποσότητες ανά είδος.  

Διευκρινίζεται πως η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ζήτησης προσκόμισης 

παραστατικών (δελτίων αποστολής/τιμολογίων), εκ των οποίων θα αποσαφηνίζεται 

πλήρως η εξακρίβωση της ανωτέρω απαίτησης. 
 

Για την πιστοποίηση της Γ) απαίτησης του άρθρου 2.2.5, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να 

προσκομίσουν: 

Γ1.Επιστολή βεβαίωσης πιστοληπτικής ικανότητας από τραπεζικό οργανισμό 

δραστηριοποιούμενο κατά το νόμο εκτός των άλλων και στην παροχή πιστώσεων, αξίας 

τουλάχιστον ίσης με το 50% της προϋπολογισθείσας δαπάνης της παρούσης, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκειμένου να διασφαλισθεί η φερεγγυότητα του 

οικονομικού φορέα για την αντιμετώπιση ανάγκης τυχόν εκ των προτέρων κάλυψης του 

κόστους κτήσης των αναφερομένων στην παρούσα ειδών, καθώς και κάθε περαιτέρω 

κόστους, με σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους και έγκαιρης εκτέλεσης υλοποίησης της εν 

λόγω προμήθειας. 

 

Για την πιστοποίηση της Δ) απαίτησης του άρθρου 2.2.5, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν 

να προσκομίσουν: 

Δ1.Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, 

με αναφορές των αριθμοδεικτών ανά οικονομική χρήση, καθώς και οι επισυναπτόμενοι 
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επίσημοι ισολογισμοί με υπογράμμιση των σημείων από τα οποία προκύπτουν οι 

συγκεκριμένοι αριθμοδείκτες.  

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας  δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 

μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων προ του έτους δημοσίευσης της παρούσης, 
τότε οι ανωτέρω αριθμοδείκτες θα υποβάλλονται για όσες διαχειριστικές χρήσεις 

δραστηριοποιείται 

 

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 έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα κρίνει κατάλληλο. 

 

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

προσκομίζουν:  

Για την περίπτωση Α): 

Προς απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης, ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναδειχθεί 

προσωρινός ανάδοχος, θα προσκομίσει: 

 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία περιλαμβάνεται κατάλογος ειδών με στοιχεία του 

αποδέκτη, των ειδών, των ποσοτήτων ανά είδος και της προ Φ.Π.Α. αξίας αυτών. 

 Αντίγραφα των συμβάσεων. 

 Βεβαίωση του αποδέκτη, όπου εάν αυτός είναι Δημόσια Αρχή, βεβαίωση 

εκδοθείσα και θεωρηθείσα από αυτόν, η οποία αναφέρει το ποσοστό παράδοσης των 

ειδών καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της σύμβασης, ενώ εάν πρόκειται για ιδιωτικό φορέα, βεβαίωση υπογεγραμμένη από το 

νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό παράδοσης των ειδών 

καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

σύμβασης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από παραστατικά (δελτίο αποστολής και 

τιμολόγια). Επισημαίνεται ότι η υποβολή όλων των παραστατικών (δελτίων αποστολής και 
τιμολογίων) τα οποία θα τεκμηριώνουν τις εκ των συμβάσεων μεταξύ ιδιωτικών φορέων 

ποσότητες, είναι υποχρεωτική. Τα οικονομικά στοιχεία - αφού ζητούμενο αποτελούν τα 

ποσοτικά - δύναται να είναι καλυμμένα, πλην της τελικής προ Φ.Π.Α. αξίας. 

 Σε περίπτωση δραστηριοποίησης του φορέα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 

τριών (3) ετών, ισχύει αναλόγως το ανωτέρω. 

 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί 

να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

Για την περίπτωση Β)  

ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, θα προσκομίσει (Σχετ.: 

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 13/2021 σκέψη 7 και 679/2022 σκέψη 6): 

● Βεβαίωση καταλληλόλητας των οχημάτων μεταφοράς τροφίμων και ποτών, σύμφωνα 

με την αριθμ.πρωτ.Δ1γ/ΓΠ/46890/26/7/2021 εγκύκλιο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας 

&Υγιεινής περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή  

Νομοθεσία, 

ή 
● Βεβαίωση /άδεια καταλληλότητας των οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ζωικής 
προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ.6 του Π.Δ.40/1977 (ΦΕΚ 18 Α΄), και την 

ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή Νομοθεσία. 
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί 

να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

Για την περίπτωση Γ)  

οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφα του ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου εν ισχύ. 

• Σε περίπτωση δραστηριοποίησης του φορέα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 

τριών (3) ετών, ισχύει αναλόγως το ανωτέρω. 
 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί 

να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

Για την περίπτωση Δ)  

ο οικονομικός φορέας εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχοςθα προσκομίσει τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά: 

• Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία περιλαμβάνεται κατάλογος ειδών με στοιχεία του 

αποδέκτη, των ειδών, των ποσοτήτων ανά είδος και της προ Φ.Π.Α. αξίας αυτών. 

• Αντίγραφα των συμβάσεων. 

• Βεβαίωση του αποδέκτη, όπου εάν αυτός είναι Δημόσια Αρχή, βεβαίωση 

εκδοθείσα και θεωρηθείσα από αυτόν, η οποία αναφέρει το ποσοστό παράδοσης των 

ειδών καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της σύμβασης, ενώ εάν πρόκειται για ιδιωτικό φορέα, βεβαίωση υπογεγραμμένη από το 

νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό παράδοσης των ειδών 

καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

σύμβασης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από παραστατικά (δελτίο αποστολής και 

τιμολόγιοα). Επισημαίνεται ότι η υποβολή όλων των παραστατικών (δελτίων αποστολής και 

τιμολογίων) τα οποία θα τεκμηριώνουν τις εκ των συμβάσεων μεταξύ ιδιωτικών φορέων 
ποσότητες, είναι υποχρεωτική. Τα οικονομικά στοιχεία - αφού ζητούμενο αποτελούν τα 

ποσοτικά – δύναται να είναι καλυμμένα, πλην της τελικής προ Φ.Π.Α. αξίας. 

• Σε περίπτωση δραστηριοποίησης του φορέα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 

τριών (3) ετών, ισχύει αναλόγως το ανωτέρω. 

 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί 

να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 

Για την περίπτωση Ε)  

Προς απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να υποβάλλουν 
μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού: 
i.έγγραφα ιδιοκτησιακού καθεστώτος του αποθηκευτικού χώρου ή συμφωνητικό μίσθωσης 

με διάρκεια τουλάχιστον μέχρι την λήξη της παρούσας σύμβασης, θεωρημένο από την 

αρμόδια αρχή, εφόσον απαιτείται και άδεια λειτουργίας του αποθηκευτικού χώρου που 

κατά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις επιτρέπει την άσκηση αποθηκευτικών 

δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων εφοδιαστικής αλυσίδας και δραστηριοτήτων χονδρικού 

εμπορίου των αναφερόμενων στη διακήρυξη ειδών, ήτοι τροφίμων, τριών ζωνών 

θερμοκρασίας. 

ii. μελέτη μεθοδολογίας και οργάνωσης της εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές αυτού και τις απαιτήσεις της διακήρυξης, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση με 
τους χρόνους αντικατάστασης των ειδών, σε περίπτωση που απαιτηθεί. Στη μελέτη θα 

πρέπει να καταγράφονται οι φάσεις του έργου, τα εργαλεία διασφάλισης ποιότητας των 
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εργασιών, το διάγραμμα ροής των εργασιών, η αναγνώριση των κινδύνων του έργου και η 

ποιοτική και ποσοτική ανάλυση τους. Για την αποδοχή της προσφοράς απαιτείται ως 

ελάχιστο ζητούμενο, μια πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και της 

κείμενης νομοθεσίας, μελέτη και μεθοδολογία. 

 

Για την περίπτωση ΣΤ)  

ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να προσκομίσει βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από 

εργοδότη και ασφαλιστικές εισφορές. 

 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, ο οικονομικός φορέας πρέπει να καταθέσει 
με την προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού: 

 εάν είναι έμπορος τη νόμιμη άδεια λειτουργίας «κέντρου αποθήκευσης και 

διανομής» της επιχείρησής του από την αρμόδια υπηρεσία για την αποθήκευση και 

διακίνηση τροφίμων και ευπαθών προϊόντων η οποία περιλαμβάνει τα είδη για τα οποία 

λαμβάνει μέρος ο οικονομικός φορέας. 

 εάν είναι παρασκευαστής ή παραγωγός την άδεια λειτουργίας της επιχείρησής του 
η οποία περιλαμβάνει τα είδη για τα οποία λαμβάνει μέρος ο οικονομικός φορέας. 

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά του από τον 
οικονομικό φορέα: 

 Κωδικός αριθμός έγκρισης και καταχώρησης εμπόρου για την προμήθεια  

προϊόντων ζωικής προέλευσης. 

 Άδεια λειτουργίας ψυκτικών αποθηκών για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 

 Κωδικός αριθμός έγκρισης εμπόρου για τα νωπά οπωροκηπευτικά είδη και 

 Αριθμός εγγραφής στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο. 

 Για τα νωπά κρέατα άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας κρέατος, τον 

Κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καθώς και την 

εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων της μονάδας επεξεργασίας κρέατος που 

θα συμπεριλαμβάνει τα είδη στα οποία θα λάβει μέρος ο οικονομικός φορέας. 

 Για τα τυροκομικά προϊόντα άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής των 
τυροκομικών προϊόντων, τον Κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης από τις Κτηνιατρικές 

Υπηρεσίες καθώς και την εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων της εταιρείας 

η οποία περιλαμβάνει τα είδη για τα οποία λαμβάνει μέρος ο οικονομικός φορέας. 

 Για τα νωπά οπωρολαχανικά, εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών 

Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών (Ε.Μ.Ε.Α.Π.Ε.Ε.) με βάση τον Ν.3955/2011 (ΦΕΚ 89 

Α΄/20.04.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν.4235/2014 – ΦΕΚ 32 Α΄/11.02.2014, 

ν.4441/2016 – ΦΕΚ 227 Α΄/06.12.2016), για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως 
έμποροι αγροτικών προϊόντων ή/και εφοδίων και εισροών του άρθρο 1 του Ν.3955/2011. 

 

Για την κάλυψη της ανωτέρω προϋπόθεσης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ο 

ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

οικονομικών φορέων. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί 

να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 

Για την απόδειξη της παραγράφου 2.2.7 

Οι οικονομικοί φορείς καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται 

με τα απαιτούμενα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι πιστοποιητικά, τα οποία θα πρέπει να 

έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο 
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αντίστοιχο φορέα διαπίστευσης του εξωτερικού, εν ισχύ κατά την υποβολή της 

προσφοράς (και θα παραμένουν σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της 

σύμβασης): 

 

 Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δε παράγει ο ίδιος τα υπό προμήθεια 

είδη, προσκομίζεται το Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 ή ισοδύναμο ή νεότερο αυτού για 

τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, από την επιχείρηση που παράγει τα 

διακινούμενα είδη. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 

ή και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το 

αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 

14001:2015 ή και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς 

το αντικείμενο της παρούσης.  

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους 

εργασίας κατά το πρότυπο ISO 45001:2018 ή και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή 

ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών κατά το 

πρότυπο ISO 27001:2013 ή και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, 

συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς 

κατά το πρότυπο ISO 37001:2017 ή και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή 

ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας  κατά το 

πρότυπο ISO 39001:2012 ή και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, 

συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά το πρότυπο 

ISO 22301:2019 ή και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει,ή ισοδύναμο, συναφές ως 

προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό ΕΜΠΑ 

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα συμπεριλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο ΄΄Τενική 
Προσφορά΄΄. 

 

 

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

φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την 

κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή 

(πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει 

να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,   εκτός αν 

αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει 
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την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ31, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή του.   

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου 

γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του. 

 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν 

χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω 

έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού 

οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές 

εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα 

πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 

χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη 

νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού 

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

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

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

                                                           
31

 Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά: 

α.  η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που 
προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 

γ.  η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ.  η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και 

οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός 

και ο οικοδομικός συνεταιρισμός), 

στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
η.  η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 

θ.  ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, 
διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 

ι.  η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην 
ημεδαπή, 

ια.  η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα 

της στην ημεδαπή, 
ιβ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 

29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 

ιγ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα 
και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 

ιδ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν 
στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 

ιε.  η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 
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χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.6. 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, και επιπρόσθετα ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο 

της ένωσης, από το οποίο να προκύπτει:  

α) ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης και ο αναπληρωτής του,  

β) το ποσοστό συμμετοχής που αναλαμβάνει κάθε μέλος στην ένωση στο σύνολο της 

προσφοράς και  

γ) να δηλώνεται ότι όλα τα μέλη αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον κάθε 

ευθύνη για τις υποχρεώσεις της ένωσης, και μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.1, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 

τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει:  

α) τα δικαιολογητικά  που αποδεικνύουν ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση και  

β) ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.Ειδικότερα, 

προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη 

δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος 

φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον 

διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας 

του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της 

Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ 

ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της 

σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους 

συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει 

χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι 

καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Β.8. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει τμήμα/τα της 

σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.2, προσκομίζει: 

α) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και 

β)υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο 

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των 

υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση του συγκεκριμένου τμήματος της σύμβασης.  
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2.3 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.3.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη 

συμμετοχή τους στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι τη σύναψη της 

σύμβασης, μέσω του Συστήματος, με τρόπο και σε χρόνο που ορίζονται στην παρούσα 

Διακήρυξη και τις επιμέρους μελέτες των φορέων υλοποίησης των συμβάσεων, για το 

σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ομάδα. 

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 ή 

κοινοπραξίας, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού είναι αναρτημένο έντυπο με Οδηγίες Ορθής 

Κατάρτισης Ηλεκτρονικής Προσφοράς  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με σκοπό την παροχή πρόσθετων 

οδηγιών ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς, καθώς και τους τρόπους 

αντιμετώπισης/επίλυσης των συνηθισμένων ζητημάτων κατά την κατάρτιση και 

προσπάθεια υποβολής της. 

Εκπαίδευση οικονομικών φορέων: Όσοι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να 

εκπαιδευτούν στον τρόπο υποβολής προσφοράς τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, καλούνται να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για εκπαίδευση στην Αναθέτουσα 

Αρχή, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος, συμπληρώνοντας το 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο 

παράθυρο «Συνημμένα αρχεία» στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού, σε επεξεργάσιμη 

μορφή. Εν συνεχεία, η Aναθέτουσα Αρχή αποστέλλει έγκαιρα τα αιτήματα στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου vendor.esidis@eprocurement.gov.gr, ώστε να καθοριστεί ο 

χρόνος και ο τόπος εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση παρέχεται είτε στις εγκαταστάσεις του 

Διαχειριστή του Υποσυστήματος με φυσική παρουσία, είτε απομακρυσμένα με ηλεκτρονικά 

μέσα τηλεκπαίδευσης. 

 

2.3.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.3.2.1.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί στην απόφαση 

Δημάρχου, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 64233/2021 

(ΦΕΚ 2453 Β΄/09.06.21) ΚΥΑ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 

πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από 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 να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, 
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σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 

άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

2.3.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από 

το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 

του ν. 4412/2016 και το άρθρο 10 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 ΕΣΗΔΗΣ32, η οποία οφείλεται σε 

γεγονότα ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα 

κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών όπως 

ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία 

πιστοποιείται, από τον Διαχειριστή του Υποσυστήματος. Η Αναθέτουσες Αρχές λαμβάνοντας 

υπόψη την πιστοποίηση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Υποσυστήματος, σύμφωνα με 

το προηγούμενο εδάφιο, ρυθμίζει, με αιτιολογημένη απόφαση της, τα της συνέχειας των 

διαδικασιών που επηρεάστηκαν κατά το χρονικό διάστημα της δυσλειτουργίας του 

Υποσυστήματος, είτε με κατάλληλες ενέργειες από εξουσιοδοτημένο χρήστη της 

αναθέτουσας αρχής, είτε όταν αυτό δεν είναι εφικτό, από τον Διαχειριστή του 

Υποσυστήματος, κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναθέτουσας αρχής, που υποβάλλεται με 

οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. 

2.3.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 

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

στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών 

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 το σύνολο των κατά 

περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Από τον οικονομικό φορέα  σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 

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

οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 

πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 

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

που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

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

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.3.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και 

συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής 

προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 

του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές 

(εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν 

                                                           
32

 Άρθρο 4 παρ. 2 της με αριθμό 64233/08.06.2021 υπουργικής απόφασης (2453 Β΄) ΕΣΗΔΗΣ 
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συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω 

αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 

διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα 

στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των 

προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε 

υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων 

σε αυτόν.33 

Στη συνέχεια της επιτυχούς έκβασης των προαναφερθέντων, στην προηγούμενη 

παράγραφο του παρόντος άρθρου ελέγχων, το Υποσύστημα επιβεβαιώνει ηλεκτρονικά, 

μέσω σχετικής οθόνης της διεπαφής του χρήστη, την επιτυχή υποβολή της προσφοράς και 

παράλληλα η κατάστασή της αλλάζει από «Προσχέδιο» σε «Ενεργή». Επίσης αποστέλλεται 

επικουρικά στον οικονομικό φορέα σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε 

αντίθετη περίπτωση το Υποσύστημα παράγει σχετικό μήνυμα σφάλματος και ο προσφέρων 

καλείται να θεραπεύσει το σχετικό σφάλμα με ενέργειες του, αναλόγως του είδους του 

σφάλματος και σύμφωνα με τα εγχειρίδια και τους οδηγούς που αφορούν στη χρήση του 

Υποσυστήματος34. 

2.3.2.5 Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι 

Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

Υποσυστήματος, ως εξής : 

2.3.2.5.1.Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν 

απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις: 

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων 

εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για 

αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 

β) είτε των άρθρων 15 και 2735 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών 

εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών 

σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης 
στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 36 

 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ37 και ενημερωτικά και τεχνικά 

φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα 

                                                           
33

 Άρθρο 13 παρ. 1.4  της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
34

 Άρθρο 13 παρ. 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
35

 Βλ. σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του 
άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η 
αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την 
ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται 

στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην 
ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η 
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης 

χρονολογίας". 
36

 Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του 

ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 

μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη 

διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο 

PDF.  

2.3.2.5.2. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της 

προσφοράς προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, στο 

Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), σε έντυπη μορφή και σε 

κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, και ως παραλήπτης η 

Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και ο τίτλος του διαγωνισμού, τα 

στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή.Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή 
εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199938,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση 

από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή 

δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης 

(Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο39.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης 

συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, 
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και τα αναλυτικά αναφερόμενα στην 

παράγραφο 3.1.2 της παρούσας. 

Διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων  και δικαιολογητικών της προσφοράς 

i. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη 

που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. 

Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που 

έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 

Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 

επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). 

Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια 

έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 

2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων 

εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά 

με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του 

κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

ii. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν 

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

                                                                                                                                                                      
37

 Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που 

έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..». 
38

 Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 
39
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iii. Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 

προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο 

αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η 

Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

iv. Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω 

φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του 

ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο 

οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού 

πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. 

v. Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής 

ταχυδρομικώς,  ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης 

εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την 

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε 

υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα 

αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 

εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

 
2.3.3 Απόσυρση Προσφοράς40 
Ο οικονομικός φορέας δύναται να αποσύρει την προσφορά του έως την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής. Για την απόσυρση της προσφοράς, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ο 

οικονομικός φορέας υποβάλλει έγγραφη ειδοποίηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, σε μορφή 

ηλεκτρονικού αρχείου PortableDocumentFormat (PDF) και σύμφωνα με τις διατάξεις των 

περ. β’ ή δ’ της παραγράφου 2.3.2.5.1 παρούσας, μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του Υποσυστήματος. 

 

2.3.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική 

Προσφορά» 

2.3.4.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό i) και ii) στοιχεία: 

i) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παράγραφο 

2.2.9.1 της παρούσας και  τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός 

φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την 

παρ. 9 του άρθρου 79 του ω. 4412/2016. 

 Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

VIIαυτής. 

 Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος 

PromitheusESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής 

πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς 

δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με 
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μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

 Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν 

συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση 

δ της παραγράφου 2.3.2.5.1  της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο 

ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 

ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

ii) την Εγγύηση Συμμετοχής, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 

αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) 

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής συμπληρώνεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

VIτης παρούσας. 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 

περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

 

2.3.4.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις τεχνικές 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με τα αντίστοιχα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ,II,III και IV της Διακήρυξης, και περιλαμβάνει έγγραφα ή/και 

δικαιολογητικά, με τα οποία θα περιγράφονται ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις 

και τεχνικές προδιαγραφές πληρούνται, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 

καταλληλόλητα των προς προμήθεια ειδών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα 

ως άνω Παραρτήματα. 

 

2.3.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 

υποβολής οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά, συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παράγραφο 1.3 της 

παρούσας  κριτήριο ανάθεσης  και συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος.  

 

Το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της παρούσας υποβάλλεται 

από τον οικονομικό φορέα στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου PortableDocumentFormat (PDF) και φέρει εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. 

Για τα είδη του τμήματος 1, είδη που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 

3438/2006,  

Προσφορά με ποσοστό έκπτωσης επί τοις επί τοις εκατό (%) ανά είδος, με βάση τις τιμές 

αναφοράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού 

Εφόσον στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. δεν προβλέπεται καταχώριση 

ποσοστού έκπτωσης τότε, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, οι 

συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με δύο (2) δεκαδικά ψηφία 

που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή 

Αναφοράς 
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   Για τα είδη του τμήματος 2, προσφορά με τιμή ανά είδος. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 

των σάκων απορριμμάτων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης41. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά κρίνεται αυτή που θα παρουσιάσει το 

χαμηλότερο συνολικό τίμημα προ Φ.Π.Α. 

● Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης για τα είδη του τμήματος 1 είναι σταθερά καθ’ όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης.  

● Οι προσφερόμενες τιμές για τα είδη του τμήματος 2 υπόκεινται σε αναπροσαρμογή 

σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας. 

● Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να 

υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών των τμημάτων 1 και 2 

και συνακόλουθα η κατακύρωση θα γίνει σε έναν ανάδοχο για το σύνολο των ειδών.  

● Προσφορά, η οποία θα δίδεται για μόνο ένα είδος ή για μέρος αυτών δεν θα λαμβάνεται 

υπόψη.  

 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του 

άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και  

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται 

από την Αναθέτουσα Αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX της παρούσας διακήρυξης. 

 

2.3.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται ως μη κανονική. 

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

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

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 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. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής 

για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν 

την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους 

δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

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

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 

συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 

παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 

προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η 

εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από 

τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά 

τους. 

2.3.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της 

προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 

ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.3.1. (Γενικοί όροι υποβολής 

προσφορών), 2.3.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.3.4. (Περιεχόμενα 

Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -  Τεχνικής Προσφοράς), 2.3.5. (Περιεχόμενο 

Φακέλου «Οικονομικής Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών), 2.3.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών) και 3.2. (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 

κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν 

επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον 

επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 3.1.2 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 3.1.2  της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 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 2.2.3.4.  περ. γ) της 

παρούσας και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και 

στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 

ενώσεων, 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής για τα είδη του Τμήματος 1 
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η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, 

εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που 

η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 

1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις 

ισχύουσες  υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα 

με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα 

με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από 

τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις 

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων 

επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, 

διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, 

είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών42 

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

Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης43, εφεξής 

Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

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

εξής: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», μετά την παρέλευση τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία προσφορών.  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα 
μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

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 ΕΣΗΔΗΣ 

οργάνων44 της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.  

 

Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών:45 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά 

από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που 

πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να 

υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές 

πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 

μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό 

την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά 

σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος 

χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. 

Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την 

προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.46 

 

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται  για τη διόρθωση ή συμπλήρωση επιμέρους σημείων των 

στοιχείων που περιλαμβάνονται σε ένα φάκελο υποψηφιότητας, αρκεί να μην 

                                                           
42

 Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες  
43

 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016 
44

 Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα 

όργανα ((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016, την καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από 
τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση 
των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία 

ανάθεσης. 
45

 Άρθρο 102 του ν. 4412/2016 
46

 Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021  
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τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα με τέτοιο τρόπο ώστε να του δίνεται 

αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης. 

 

Ειδικότερα: 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, 

είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την 

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο 

οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το 

ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου 

εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση 

των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους 

τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν 

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους 

 

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά 

στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των 

τεχνικών προσφορών των προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 

πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία 

αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των 

αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

τεχνικών προσφορών. 

 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική 

προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι 

οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή 

απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

 

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

σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να 

εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το 

χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως 

μη κανονική. 
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Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η 

κλήρωση47 γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών 

φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα 

ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων48 

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

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 

παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.  

 
Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και 
ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου49 - 

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

3.2.1Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 

Μετά την ολοκλήρωση αξιολόγησης των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει 

σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της 

παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7  αυτής.  

 

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου 

αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα 

με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.3.2.5 της παρούσας. 

Εντός της ανωτέρω προθεσμίας και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την 

καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 

μορφή και σε κλειστό φάκελο, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων αρ. 

22, 2ος όροφος, ώρες: 08:00 – 15:00), στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία 

του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και 

δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή 

                                                           
47

 Τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται στην ενιαία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
48

 Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016 
49

 Άρθρο 103 του ν. 4412/2016  
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ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 

2.3.2.5 

 

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

υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα 

ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει 

διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

3.2.2 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την Αναθέτουσα Αρχή, 

για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί 

αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.  

Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για 

όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.  

Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής 

προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την 

προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την 

έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. 

Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή 

αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης 

του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών 

της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

 

3.2.3 Απόρριψη προσφοράς αναδόχου 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας 

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

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

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

δηλώθηκαν με  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή 

έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

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

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις παραγράφους 

2.2.3. (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4  - 2.2.6 και 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της 

παρούσας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 

μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 

γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (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: 
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α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 

διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν 

καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.6 και 2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, 

η διαδικασία ματαιώνεται.  

3.2.4Ολοκλήρωση ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 

Η διαδικασία ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού-γνωμοδότησης από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η 

τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2.2 της 

παρούσης, και τη διαβίβασή του στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για 

την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την 

απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων της παραγράφου 

3.3 της παρούσης.  

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η 

απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 

4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της 

οικονομικής προσφοράς).    

 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους 

τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους 

αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση 

κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 

σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, 

και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες 

λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής50.  

Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΥΣΥ, 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας.  

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.51 

 

3.3.2. Έλευση έννομων αποτελεσμάτων κατακύρωσης  

Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν 

έχουν αποκλειστεί οριστικά, 

                                                           
50

 Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 περ. ε΄ ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
51

 Άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016 





 

 

Σελίδα 92 

β) παρέλθει άπρακτη προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 

άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 

της ΕΑΔΗΣΥ, και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της 

ΕΑΔΗΣΥ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής 

διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 

372 του ν. 4412/2016, 

γ) παρέλθει επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 

άρθρα 324 έως 327 του ν.4700/2020 (Α΄127) και 

δ) ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 

4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς 

μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση 

του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 

κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η 

οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο 

συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

3.3.3 Πρόσκληση υπογραφής συμφωνητικού 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 

τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 

προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. 

Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου 

εδαφίου στον ανάδοχο.  

 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 

«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με 

το ν. 3414/2005» 52. 

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

μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 

κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 

υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 

διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, 

πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 

ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του 

συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση 

της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου 

                                                           
52

 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
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συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από 

την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και 

να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

3.4.1 Δικαίωμα άσκησης προσφυγής 

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

δημόσια σύμβαση και έχει ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη 

της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή 

εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να 

προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στα άρθρα 345επ. ν. 4412/2016 και 1επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με 

προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 

του. 

 

3.4.2 Προθεσμία άσκησης προσφυγής 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

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

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 

τηλεομοιοτυπία ή 

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

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, 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. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται 

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

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή, η προθεσμία για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της 

συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης53.  

 

3.4.3 Παράβολο– Τρόπος κατάθεσης 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 

τον προσφεύγοντα υπέρ του δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό μηδέν 

και πέντε δέκατα επί τοις εκατό (0,5%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της 

σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δε μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) 

ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. 

 

Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η ως άνω 

κατάθεση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολου στη διαδικτυακή πύλη 

της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), αποκλειστικά και μόνο υπό 

τον Φορέα «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)» (κωδικός τύπου παραβόλου 

[100]) και αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Για την απόδειξη της καταβολής 
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 Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
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και της είσπραξης του παράβολου ο προσφεύγων υποχρεούται να επισυνάψει στο 

προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού  έντυπο 

προσφυγής  του Παραρτήματος Ι: 

- εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού σε Τράπεζα, 

- επικυρωμένη εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο 

Κωδικό, φέρει την ένδειξη ‘’πληρωμένο’’, καθώς και 

- βεβαίωση περί ελέγχου και δέσμευσης του ηλεκτρονικού παράβολου από την Υπηρεσία 

που το αποδέχεται. 

Αρμόδια υπηρεσία να βεβαιώσει τον έλεγχο και τη δέσμευση του ηλεκτρονικού 

παραβόλου, είναι η ΕΑΔΗΣΥ και όχι η αναθέτουσα αρχή. 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα: 

α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, 

β) στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή 

προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί 

της προσφυγής, 

γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) 

ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής. 

Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής του προσφεύγοντος, το παράβολο αποδίδεται 

στο Δημόσιο, 

εφόσον: 

α) ο προσφεύγων δεν ασκήσει την προβλεπόμενη στο άρθρο 372 αίτηση αναστολής και 

ακύρωσης ή 

β) ο προσφεύγων παραιτηθεί από αυτήν ή 

γ) με την απόφαση του Δικαστηρίου απορριφθεί η αίτηση του προσφεύγοντος ή 

δ) σε κάθε περίπτωση που δεν διατάσσεται η ΕΑΔΗΣΥ να επιστρέψει το παράβολο στον 

προσφεύγοντα. 

 

3.4.4 Ανασταλτικό αποτέλεσμα 

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

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της 

ΕΑΔΗΣΥ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 

4412/2016 και το άρθρο 20 του π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη 

χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 

4412/2016 και το άρθρο 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η ανωτέρω παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν 

υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 

3.4.5 Ηλεκτρονική κατάθεση προσφυγής 

Η Προδικαστική Προσφυγή του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016, κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω 

της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Υποσυστήματος, στην ηλεκτρονική περιοχή του 

διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας τα 

σχετικά έγγραφα και ιδίως το τυποποιημένο έντυπο του Παραρτήματος Ι του π.δ. 39/2017, 

σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PortableDocumentFormat (PDF) και σύμφωνα με τις 

διατάξεις των περ. β’ή δ’ της παραγράφου 2.3.2.5.1 της παρούσας. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία», και σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στον κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την 

κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή 

της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία 

εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 362 του ν. 4412/2021 και την 

παρ. 3 άρθρο 7 του π.δ. 39/2017,για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 

προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα 

κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης της περ. α΄ 

της παρ. 1, στους ενδιαφερόμενους τρίτους και τις απόψεις της επί της προσφυγής. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την 

υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη τις απόψεις της, τις παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα 

μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 

ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των 

απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

 Οι ανωτέρω προθεσμίες είναι αποκλειστικές.  

 
3.4.6 Διαδικασία λήψης απόφασης – συνέπειες αποφάσεων ΕΑΔΗΣΥ54 

Ο σχηματισμός της ΕΑΔΗΣΥ, που εξετάζει την προδικαστική προσφυγή, ελέγχει αυτή ως 

προς τη νομιμότητά της.  

Ο οικείος σχηματισμός, αφού λάβει υπόψη τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, την 

εισήγηση του ορισθέντος ως εισηγητή της υπόθεσης, τους προβαλλόμενους  πραγματικούς 

και νομικούς ισχυρισμούς του προσφεύγοντος, τις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής και, σε 

περίπτωση παρέμβασης, τους ισχυρισμούς του παρεμβαίνοντος, εκδίδει απόφαση, η οποία 

λαμβάνεται με πλειοψηφία, κατόπιν φανερής ψηφοφορίας, και είναι αιτιολογημένη.  

Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 

εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής. 

Ο οικείος σχηματισμός, με την απόφασή του, κατά περίπτωση, δέχεται εν όλω ή εν μέρει ή 

απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή. Επί αποδοχής προδικαστικής προσφυγής κατά 

πράξης ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί αποδοχής 

προδικαστικής προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται η παράλειψη και η υπόθεση 

αναπέμπεται στην αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Οι Αναθέτουσες Αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΕΑΔΗΣΥ. 

Οι αποφάσεις και οι σιωπηρές απορρίψεις των προσφυγών από την ΕΑΔΗΣΥ υπόκεινται 

αποκλειστικά στα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως κατωτέρω παράγραφο. 

H ΕΑΔΗΣΥ επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν 

μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη 

διενέργεια της διαδικασίας (παρ. 5 άρθρο 367 ν. 4412/2016). 

                                                           
54

 Άρθρο 18 του Κανονισμού Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
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3.4.7  Κοινοποίηση αποφάσεων της ΕΑΔΗΣΥ 

Οι αποφάσεις των σχηματισμών της ΕΑΔΗΣΥ και οι αποφάσεις για τη χορήγηση αναστολής 

– προσωρινών μέτρων κοινοποιούνται, με επιμέλεια του γραμματέα της ΕΑΔΗΣΥ, στους 

ενδιαφερόμενους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Επίσης, οι αποφάσεις αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα της ΕΑΔΗΣΥ, τηρουμένων των ρυθμίσεων του ν. 2472/1997 και του Κανονισμού 

(ΕΚ) αρ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 

2000 (ΕΕ L 8 της 23.11.1995), ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  

 

3.4.8 Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων 

αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της 

ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών55. Το αυτό ισχύει 

και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ 

Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η 

ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν 

μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

 

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς 

την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν 

εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 

προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ ή το περιεχόμενο 

των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του 

άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά 

με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την 

άμεση ανάθεση της σύμβασης.56 

 

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

ημερών από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της 

προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η 

δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα 

(60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.57 

 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την 

ΕΑΔΗΣΥ, την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο 

ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο 

προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την 

κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου 

βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο 

                                                           

55
 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, σύμφωνα με το  οποίο: «Αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων του παρόντος 

είναι το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Κατ` εξαίρεση, διαφορές οποίες προκύπτουν από την 

ανάθεση δημόσιων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με 

εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εκδικάζονται από το Συμβούλιο της 

Επικρατείας». Κατά συνέπεια, με βάση την εκτιμώμενη αξία εκάστης σύμβασης, η α.α. συμπληρώνει στο παρόν άρθροτης 
Διακήρυξης,  το αρμόδιο, ανά περίπτωση, Δικαστήριο, ήτοι το Διοικητικό Εφετείο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας 

αναλόγως.  
56

 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
57

 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
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(2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης 

κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς 

νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα 

στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά 

μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως 

απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) 

ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου 

κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, 

εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η 

προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας 

ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός 

εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.58 Για την 

άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

 

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση 

υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, 

εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

 

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη 

της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής 

είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν 

είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του 

παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

 

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 της ως άνω Επιτροπής, 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.  

 

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη 

είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και 

                                                           
58

 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και 

σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της 

διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που 

σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού 

αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο 

προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 

κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου 

ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως 

ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
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4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

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

με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή 

της σύμβασης. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ 

ελάχιστον με το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά εξήντα (60) 

ημέρες. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και, επιπλέον, 

τον αριθμό της πράξης κατακύρωσης και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό 

της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της 

Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τον φορέα που τις έχει εκδώσει προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά της. 

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

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

του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4.2 της παρούσας, η 

οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, , η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί 

από τον ανάδοχο να καταθέσει μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 

συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 

τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των 

όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία 

του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή 

αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την 

αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

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

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
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4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 

στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄, καθώς τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 

11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του 

ν.2939/2001. 

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

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και 

τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 

καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το 

στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, 

οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 

οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, 

συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των 

νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους 

οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και 

μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 

αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η 

κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης59 .  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι 

ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί.  

Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο 

και των υπεργολάβων του, εφόσον απαιτείται. 

 

4.4 Διάρκεια σύμβασης - Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

4.4.1 Διάρκεια σύμβασης 

 Για τον Δήμο Αθηναίων-Τμήμα Παιδικών Εξοχών 
 
Χρόνος έναρξης ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του 

υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 

άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 76928/13-07-

2021 ΥΑ [Φ.Ε.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]). 

 

                                                           
59

 Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016 
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Χρόνος έναρξης εκτέλεσης και διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των 

αγαθών: 

Ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης, 

αρχομένης όχι νωρίτερα από 01.01.2024. 
 

 Για το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (Δ.Β.Α.) 
 
Χρόνος έναρξης ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του 

υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 

άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 76928/13-07-

2021 ΥΑ [Φ.Ε.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]). 

 

Χρόνος έναρξης εκτέλεσης και διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των 

αγαθών: 

 Για τα άρθρα 34 και 79 του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, 

ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης, αρχομένης 

όχι νωρίτερα από 18.02.2023. 

 Για τα άρθρα 12 έως 14, 16 έως 21, 29 έως 31, 35 έως 37, 39 έως 41, 43 έως 46, και 

άρθρα 54 έως 55  του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ορίζεται σε 

είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης, αρχομένης όχι 

νωρίτερα από 18.05.2023. 

 Για τα άρθρα 2, 4 έως 7, 9 έως 11, 65έως66, 69, 71, 73 έως 74 και 91 του τμήματος 2 του 

Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την 

ημερομηνία του χρόνου έναρξης, αρχομένης όχι νωρίτερα από 15.06.2023. 

 Για τα άρθρα 80, 83 έως 85 και 87 έως 89  του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού 

Προϋπολογισμού, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου 

έναρξης, αρχομένης όχι νωρίτερα από 01.01.2024. 

 Για τα άρθρα του τμήματος 1  και τα λοιπά άρθρα του τμήματος 2 του Ενιαίου 

Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία 

του χρόνου έναρξης. 

 

 Για το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) 
 
Χρόνος έναρξης ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του 

υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 

άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 76928/13-07-

2021 ΥΑ [Φ.Ε.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]). 

 

Χρόνος έναρξης εκτέλεσης και διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των 

αγαθών,ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. 

 

 Για τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων 

(ΟΠΑΝΔΑ) 

 

Χρόνος έναρξης ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του 

υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 
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άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 76928/13-07-

2021 ΥΑ [Φ.Ε.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]). 

 

Χρόνος έναρξης εκτέλεσης και διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των 

αγαθών: 

 Για τα άρθρα 49, 51, 94, 95, 113 του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού 

Προϋπολογισμού, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου 

έναρξης . 

 Για τα άρθρα 67, 68 του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, 

ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης , 

αρχομένης όχι νωρίτερα από 8/6/2023. 

. 

4.4.2 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

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

άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 

11 του άρθρου 221 του ν. 4412, όπου απαιτείται. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 

του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας60, όπως και σε περίπτωση 

καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.5, πλην αυτού της περ. (α),  η 

αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 

φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης 

και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους 

όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός 

είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης)61. Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της 

τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  

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

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 

έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

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

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για 

ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

                                                           
60

 Βλ. ιδίως την περ. γ της παρ.4  του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 
61

 Άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο 

ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).   
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ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί 

σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 

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

λειτουργίας.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

δέσμευση ακεραιότητας της παρ.4.3.2 της παρούσας. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής – Απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής αναδόχου - 

Κρατήσεις 

5.1.1.Τρόπος πληρωμής 

Τρόπος τιμολόγησης των ειδών του τμήματος 1του ενιαίου ενδεικτικού προϋπολογισμού: 

Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το κατακυρωθέν ποσοστό έκπτωσης (%) 

επί της νόμιμα διαμορφωμένης κάθε φορά Μέσης Τιμής Λιανικής Πώλησης του είδους, 

την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Αττικής, Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και 

Κλιματικής Αλλαγής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει με κάθε τιμολόγιο που εκδίδει το σχετικό 

Δελτίο πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Αττικής, Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και 

Κλιματικής Αλλαγής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου. 
 

Τρόπος τιμολόγησης των ειδών του τμήματος 2του ενιαίου ενδεικτικού προϋπολογισμού: 

Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την κατακυρωθείσα τιμή έκαστου 

είδους. 

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας του  

εκάστοτε παραστατικού, μετά από κάθε παραλαβή των ειδών, αφού έχει υπογραφεί από 

την αρμόδια Επιτροπή το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής και αφού αφαιρεθούν οι 

νόμιμες κρατήσεις 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

Στην παρούσα σύμβαση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208 

περί παραλαβής υλικών. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή. 

δ) Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας  και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις. 

 

Ο προμηθευτής με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγυάται το σταθερό και 

αμετάβλητο του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης για τα είδη του τμήματος 1, 

ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας, 

υπάρξουν αυξομειώσεις από οποιοδήποτε λόγο στην ενδεικτική τιμή αναφοράς, 

παραιτούμενος ρητώς κάθε αξίωσης περί αναπροσαρμογής από κάθε λόγο και αιτία ακόμη 

και από τα οριζόμενα του άρθρου 388 του Α.Κ. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να εξοφλεί τον Ανάδοχο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 

την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για την πληρωμή 

εγγράφου στην Υπηρεσία, άλλως από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. 3 της 
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υποπαραγράφου Ζ.5 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και 

εφόσον ο τελευταίος προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη τήρησης της 

ανωτέρω προθεσμίας τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 69Ζ «Προθεσμίες αποστολής δικαιολογητικών δημοσίων δαπανών και δαπανών 

φορέων Γενικής Κυβέρνησης, έκδοσης τίτλου πληρωμής και εξόφλησης αυτών» του 

Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» καθίσταται υπερήμερος 

και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο. 

 

5.1.2.Κρατήσεις 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (όπως ισχύουν κάθε φορά), ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

για την παράδοση των συμβατικών ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

 

α)Κράτηση 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον Ν.4412/2016, αξίας άνω 

των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, υπέρ 

της ΕΑΔΗΣΥ (παρ. 3 άρθρο 7 Ν. 4912/2022). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 

όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την 

παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 

3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/05.12.2014 (ΦΕΚ 

3335/11.12.2014 τεύχος Β΄)). 

δ)Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού  

ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος αξίας 4% για αγαθά επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 παρ. 2 

ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τεύχος Α΄)). 

στ) Έξοδα δημοσίευσης περίληψης της παρούσης διακήρυξης (αρχικής και τυχόν 

επαναληπτικής). Κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα προσκομίζεται από τον Ανάδοχο το 

αποδεικτικό πληρωμής του κόστους εξόδων δημοσίευσης από τη Διεύθυνση Οικονομικών 

(τηλ. 210 5277305, email: t.logistiriou@athens.gr).  

 

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, καταβάλλεται από τον Δήμο Αθηναίων στον ανάδοχο με την 

εξόφληση του εκδοθέντος υπ’ αυτού τιμολογίου και υποχρεούται, (ο ανάδοχος), να τον 

αποδώσει σύμφωνα με το νόμο. 

Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις προσφερόμενες τιμές, στις οποίες θα 

περιλαμβάνονται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας 

και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον 

ανάδοχο, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1.Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) εάν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 

συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη 

σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

γ) εφόσον δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δε συντηρήσει 

αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που θα καθοριστεί κάθε φορά 

από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 

4412/2016, με την επιφύλαξη της παρ. 2. 

 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως 

άνω περίπτωση γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 

μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία 

για τη συμμόρφωσή του (η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της 

διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των 15 ημερών).  Αν η ως άνω 

προθεσμία παρέλθει χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, 

με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος  για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 

εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι 

παρακάτω κυρώσεις: 

α)ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί 

προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών των 

φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 

συμβάσεις. 

β) καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, 

εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον 

επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που έχει λάβει μέρος στη διαδικασία 

ανάθεσης της παρούσας σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου 

δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα 

αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 

τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με 
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προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32.  

Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, 

εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον 

λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν 

προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν 

προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία 

κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην 

αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.  

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ 

(18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και 

εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως 

από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του 

διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του 

Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής. 

γ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο 

των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 

4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί 

αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

5.2.2.Κυρώσεις 

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 

Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο62 πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της 

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 

παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 

ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
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 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 





 

 

Σελίδα 108 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου 

ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

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

μέλη της ένωσης. 

5.2.3 Γνωστοποίηση κήρυξης αναδόχου ως εκπτώτου 

Η κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου γνωστοποιείται από την αναθέτουσα αρχή, αμελλητί, 

στην ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία είναι αρμόδια για την τήρηση σχετικού μητρώου. Τα στοιχεία του 

μητρώου αξιοποιούνται κατά την εφαρμογή του άρθρου 74, περί αποκλεισμού οικονομικού 

φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

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

των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις για 

εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας), 6.1. (Χρόνος παράδοσης των ειδών), 6.3 (Απόρριψη 

συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 

ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της 

κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της 

προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το 

αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο 

τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 

οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 

σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 

οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει 

κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 

αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 

οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής 

ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, 

κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/201663. 

Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η 

τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 

και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε 

από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας 

αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται 

αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016.  
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Χρόνος παράδοσης των ειδών – Ιδιαίτεροι όροι παράδοσης των ειδών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη μέσα στα χρονικά όρια και με τον 

τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 4.4.και 6.1.5 της παρούσας. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, περί τροποποίησης 

συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με 

πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα 

από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη 

του συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 

χρόνο παράδοσης.  

 

6.1.2Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης 

δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του 

αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της 

παρούσης. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται 

ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται.  

Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 

σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 

συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης 

παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

6.1.3Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 

υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.4Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 

αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 

προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση είδους  στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της 

αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο 

αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

Επισημαίνεται ότι: 

Σε περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, η χρονική παράταση θα γίνει 

υπό τον όρο ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση των συμβατικών ποσοτήτων και της συμβατικής 
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ανά είδος συνολικής δαπάνης (Ελ.Συν.Στ΄ Κλιμ. Πράξεις 70/2016, 111/2016, 83/2017, 

109/2017). 

 

6.1.5 Ιδιαίτεροι όροι παράδοσης των ειδών 

Τα προς παράδοση είδη, πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της Υπηρεσίας, θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, απαλλαγμένα από κάθε νομικό ή 

πραγματικό (κρυφό ή φανερό) ελάττωμα, θα πρέπει δε να είναι έτοιμα και κατάλληλα για 

την χρήση για την οποία προορίζονται.  

 

i) Για το Δήμο Αθηναίων - Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και δια Βιου Μάθησης- 

Τμήμα Παιδικών Εξοχών 

● ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Η παράδοση της προμήθειας των ειδών τροφίμων θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις 

ανάγκες της υπηρεσίας. Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται στις Εγκαταστάσεις 

των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής (Λεωφ. 

Ποσειδώνος 105 Τ.Κ.190.05). 

Επισημαίνεται ότι: 

α) Η παράδοση του άρτου θα γίνεται καθημερινά (εκτός Κυριακής) μετά από ειδοποίηση, 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνική επικοινωνία της αρμόδιας Υπηρεσίας 

(Διαχείριση Τροφίμων) και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την 

παραγγελία την επόμενη εργάσιμη ημέρα, περίπου από τις 07:00 π.μ. έως 09:00 π.μ. 

β) Η παράδοση των υπολοίπων ειδών διατροφής, θα γίνεται τμηματικά  και καθημερινά 

συμπεριλαμβανομένων των ημερών Σαββάτου και Κυριακής) μετά από ειδοποίηση της 

αρμόδιας Υπηρεσίας (Διαχείριση Τροφίμων) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο 

προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την παραγγελία εντός (2) δύο ημερών, 

περίπου από τις 07:00 π.μ. έως 09:00 π.μ., στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών στον 

Άγιο Ανδρέα Αττικής. Ο ανάδοχος επ ουδενί δεν θα μπορεί επικαλούμενος την απόσταση, 

ή αύξηση του κόστους παράδοσης (λόγω καυσίμων ή άλλο) να παραδίδει τα είδη του 

κατόπιν μονομερής επιλογής του σε συγκεκριμένες ημέρες, καθώς εξυπακούεται ότι με 

την συμμετοχή του στον διαγωνισμό, έχει συμπεριλάβει στην οικονομική του προσφορά 

το κόστος μεταφοράς .  

 

Η παράδοση του άρτου θα γίνεται καθημερινά σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας 

(εκτός Σαββάτου και Κυριακής) μετά από ειδοποίηση με e-mail και τηλεφωνική επικοινωνία 

της αρμόδιας Υπηρεσίας επί αποδείξει και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να 

εκτελεί την παραγγελία την επόμενη εργάσιμη ημέρα, περίπου από τις 6:00 π.μ. έως 07:00 

π.μ. Η παράδοση του είδους θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις των Παιδικών 

Εξοχών στον Άγιο Ανδρέα Αττικής. ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο υποδείξει η Υπηρεσία για 

την κάλυψη των αναγκών της 

 

ii) Για το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (ΔΒΑ) 

 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Η παράδοση των ειδών της εν λόγω προμήθειας θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις 

ανάγκες της υπηρεσίας. Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται κυρίως στα δύο 

Μαγειρεία του Τμήματος Εστίασης του Δ.Β.Α. τα οποία ευρίσκονται: Α΄ Μαγειρείο Ρόδου 

181 &Σερήνου, και Β΄ Μαγειρείο Σεβαστουπόλεως 135 ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο 

υποδείξει η Υπηρεσία για την κάλυψη των αναγκών της, (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) 
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μετά από ειδοποίηση, με e-mail και τηλεφωνική επικοινωνία της αρμόδιας Υπηρεσίας,του 

Δ.Β.Α. και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την παραγγελία εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών, περίπου από τις 07:00 π.μ. έως 09:00 π.μ. 
 

Η παράδοση του άρτου θα γίνεται καθημερινά σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας 

(εκτός Σαββάτου και Κυριακής) μετά από ειδοποίηση με e-mail και τηλεφωνική επικοινωνία 

της αρμόδιας Υπηρεσίας επί αποδείξει και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να 

εκτελεί την παραγγελία την επόμενη εργάσιμη ημέρα, περίπου από τις 6:00 π.μ. έως 07:00 

π.μ. Η παράδοση του είδους θα πραγματοποιείται κυρίως στα δύο Μαγειρεία του 

τμήματος Εστίασης του Δ.Β.Α. τα οποία ευρίσκονται: Α΄ Μαγειρείο Ρόδου 181 &Σερήνου, 

και Β΄ Μαγειρείο Σεβαστουπόλεως 135 ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο υποδείξει η Υπηρεσία 

για την κάλυψη των αναγκών της.  

 

iii) Για το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) 
● ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Η παράδοση των ειδών της εν λόγω προμήθειας θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις 

ανάγκες της υπηρεσίας (εκτός Σαββάτου και Κυριακής), στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας 

Πολιτών, Δομοκού 2 & Φιλαδελφείας, - Έναντι Σταθμού Λαρίσης, Αθήνα, μετά από 

ειδοποίηση, με e-mail και τηλεφωνική επικοινωνία της αρμόδιας Υπηρεσίας, του ΚΥΑΔΑ και 

ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την παραγγελία εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών, περίπου από τις 07:30 π.μ. έως 10:30 π.μ. 

  

Η παράδοση των σάντουιτς θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, 

στην Πειραιώς 35, Αθήνα, περίπου από τις 07:30 π.μ. έως 10:30 π.μ., μετά από ειδοποίηση, 

με e-mail και τηλεφωνική επικοινωνία της αρμόδιας Υπηρεσίαςτου ΚΥΑΔΑ και ο 

προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την παραγγελία εντός δύο (2) εργάσιμων 

ημερών, λόγω του ότι αφορούν στην κάλυψη έκτακτων αναγκών διατροφής των αστέγων 

κατά τις περιόδους επικράτησης δυσμενών καιρικών συνθηκών τον χειμώνα. 

 

Η παράδοση των τσουρεκιών θα γίνεται Μεγάλη Πέμπτη κάθε έτους, λόγω του ότι αφορά 

στην κάλυψη των αναγκών του ΚΥΑΔΑ για την Πασχαλινή σίτιση των αστέγων, στην 

Πειραιώς 35, Αθήνα, περίπου από τις 07:30 π.μ. έως 10:30 π.μ., μετά από ειδοποίηση, με e-

mail και τηλεφωνική επικοινωνία της αρμόδιας Υπηρεσίαςτου ΚΥΑΔΑ και ο προμηθευτής θα 

είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την παραγγελία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 

 

 

iv) Για τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων 
● ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Η παράδοση της προμήθειας των ειδών τροφίμων θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις 

ανάγκες της υπηρεσίας.  
Επισημαίνεται ότι:  
Α) Η παράδοση των σάντουιτς  θα γίνεται αυθημερόν (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) μετά  

από παραγγελία του Οργανισμού στα Αθλητικά Κέντρα (ΡΟΥΦ-ΓΟΥΔΗ-ΓΚΡΑΒΑ)   από τις 

08:00 π.μ. έως 10:00 π.μ.,  κατόπιν συνεννοήσεως με τον υπεύθυνο στο τηλ. 210-5284873 
Β) Η παράδοση των χυμών, νερών και τσουρεκιών  θα γίνεται τμηματικά (εκτός Σαββάτου 

και Κυριακής) στις αποθήκες του ΟΠΑΝΔΑ, Λ. Κηφισού 162 & Λ. Αθηνών, μετά από 
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ειδοποίηση, της Υπηρεσίας, και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την 

παραγγελία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
Γ)  Η παράδοση ατομικών μερίδων λαγάνας  θα γίνετε ξημερώματα της Καθαρά Δευτέρας 

στην αποθήκη του ΟΠΑΝΔΑ, Λ. Κηφισού 162 & Λ. Αθηνών, κατόπιν συνεννοήσεως με τον 

υπεύθυνο στο τηλ. 210-5147011 και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει 

για την παράδοση πέντε (5) ημέρες νωρίτερα. 
Δ) Η παράδοση ατομικών μερίδων ελιάς και χαλβά θα γίνετε το αργότερο 2 ημέρες πριν την 

Καθαρά Δευτέρα στην αποθήκη του ΟΠΑΝΔΑ Λ. Κηφισού 162 & Λ. Αθηνών, κατόπιν 

συνεννοήσεως με τον υπεύθυνο στο τηλ. 210-5147011 και ο προμηθευτής θα είναι 

υποχρεωμένος να ειδοποιήσει για την παράδοση πέντε (5) ημέρες νωρίτερα. 
 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ: 
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής αδυνατεί να προμηθεύσει κάποιο από τα εν λόγω είδη, 

οφείλει άμεσα και εντός 24ωρου από την γνωστοποίηση της παραγγελίας, να αναφέρει 

εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή, τους λόγους ανωτέρας βίας για τους οποίους αδυνατεί 

να το προμηθεύσει και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

Σε περίπτωση καθυστερήσεως παράδοσης - παραλαβής των ειδών της προμήθειας που θα 

οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου Αθηναίων η των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών 

Πρόσωπων  ή σε λόγους  ανωτέρας βίας, η προθεσμία παράδοσης θα παραταθεί για τόσο 

χρόνο όσο θα διαρκέσει το από υπαιτιότητα του Δήμου Αθηναίων η των εποπτευόμενων 

από αυτόν Νομικών Πρόσωπων  ή η από ανωτέρω βία εμπόδιο με Απόφαση του Δήμου 

Αθηναίων η των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών Πρόσωπων. 

Ο προμηθευτής γι’ αυτήν την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε 

αποζημιώσεως  από τον Δήμο Αθηναίων ή από τα εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά 

Πρόσωπα, άλλως ρητώς παραιτείται από τώρα κάθε δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

 

Λόγοι ανωτέρας βίας θεωρούνται λοιμός, σεισμός, απεργία, απαγόρευση της κυκλοφορίας 

του συγκεκριμένου είδους από θεσμοθετημένα όργανα κ.λ.π. 

6.2  Παραλαβή συμβατικών ειδών 

6.2.1Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

(του άρθρου 221 του Ν.4412/2016). 

6.2.2Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 

έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.   

Ο έλεγχος, γενικά διακρίνεται σε α) Μακροσκοπικό και β) Εργαστηριακό. 

Α) Ο  Μακροσκοπικός περιλαμβάνει ό,τι παρατηρείται διά γυμνού οφθαλμού και 

διενεργείται από την Επιτροπή Παραλαβής. 

Β) Ο Εργαστηριακός περιλαμβάνει χημική, μικροβιολογική, παρασιτολογική εξέταση κλπ 

που διενεργούνται σε ειδικά εργαστήρια. Η λήψη δειγμάτων και η αποστολή τους σε ειδικά 

εργαστήρια, για τον εργαστηριακό έλεγχο, διενεργείται από την επιτροπή παραλαβής 

όποτε αυτή κρίνει σκόπιμο.  

Γ)  Σε περίπτωση που από τον Μακροσκοπικό έλεγχο η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι το 

προϊόν είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση (παραλήψεις σήμανσης, 

λανθασμένες ενδείξεις κ.λ.π.) ή επιβλαβές (ουσιώδεις μακροσκοπικές αλλοιώσεις, 

παρουσία εντόμων ή ξένων σωμάτων κ.τ.λ.)δύναται να μην το επιστρέψει στον 

προμηθευτή αλλά να καλέσει τον αρμόδιο Γεωπόνο, ή Κτηνίατρο ή Χημικό της Περιφέρειας 
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Αττικής ή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανάλογα με το είδος του 

προϊόντος, προκειμένου να αποφανθεί σχετικά. 

Σε περίπτωση που, ο αρμόδιος υπάλληλος αδυνατεί να παρευρεθεί τότε, η επιτροπή  

μπορεί να παραλάβει το προϊόν με επιφύλαξη αναγράφοντας τον λόγο, προκειμένου να 

εξετασθεί την επόμενη μέρα.     

Δ) H δειγματοληψία για την διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου γίνεται ή από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής ή καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου. 

Ε) Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, στα οποία δεν αναφέρεται η 

καταλληλότητα ή μη του προϊόντος, θα αποστέλλονται στις  αρμόδιες Υπηρεσίες (Ε.Φ.Ε.Τ., 

Κτηνιατρική Υπηρεσία  κ.λ.π.) για τον απαιτούμενο χαρακτηρισμό.    

ΣΤ) Όταν διενεργείται δειγματοληψία, κατά την παραλαβή του προϊόντος, είναι 

απαραίτητη η παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, ο 

οποίος θα υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο 

εκπρόσωπος του αρνείται να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας, η 

Επιτροπή σημειώνει στο πρωτόκολλο ότι «ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνήθηκε 

να υπογράψει»  και διενεργεί κανονικά την δειγματοληψία. 

Ζ) Γενικότερα, κατά την διενέργεια δειγματοληψίας, πρέπει να τηρούνται οι όροι που 

καθορίζονται στα «Περί δειγματοληψίας» άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Π.Τ.) 

ή σε περίπτωση μικροβιολογικού ή τοξικολογικού ελέγχου (δηλητηριάσεις κ.λ.π.) τα 

οριζόμενα στις ισχύουσες Υγειονομικές ή Κτηνιατρικές Διατάξεις. Σημειώνεται ότι, εάν 

ζητηθεί, παραδίδεται και στον προμηθευτή όμοιο δείγμα, επίσημα σφραγισμένο, το οποίο 

θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας.   

Η) Σε περίπτωση που το δείγμα χαρακτηρισθεί μη κανονικό η παραπομπή στον Εισαγγελέα 

θα γίνεται από την δειγματίζουσα Υπηρεσία. 

Θ) Ο προμηθευτής βαρύνεται για τη δαπάνη ελέγχου κάθε δειγματοληψίας ανεξαρτήτου 

αποτελέσματος. 

Ο μειοδότης  θα πρέπει  να προσκομίζει, όταν του ζητηθεί από την επιτροπή παραλαβής ή 

το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Αθηναίων ή των Νομικών Προσώπων, φωτοαντίγραφο του 

Βιβλίου Αστυκτηνιατρικού Ελέγχου της εγκατάστασης, τις αντίστοιχες υπάρχουσες 

Αστυκτηνιατρικές Εκθέσεις που το συνοδεύουν καθώς και τυχόν μεταβολές αυτών που 

επισυνέβησαν κατά την διάρκεια της σύμβασης. 

Στα πλαίσια ανάπτυξης συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και της Υγιεινής των Τροφίμων 

(HACCP) οι μειοδότες θα πρέπει να προσκομίζουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών 

εξετάσεων των προμηθευόμενων τροφίμων τους από εγκεκριμένα εργαστήρια ελέγχου. 

 

6.2.3Στην περίπτωση της μακροσκοπικής εξέτασης, η επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. 

Όταν διενεργείται και εργαστηριακή εξέταση, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση, 

συντάσσεται από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εκτός από το πρωτόκολλο 

μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή 

απόρριψης μετά το αποτέλεσμα του ελέγχου τούτου. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι 

οι προβλεπόμενοι έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής και 

δε μεσολαβούν εργαστηριακοί έλεγχοι για τη σύνταξη του ανωτέρω πρωτοκόλλου, τούτο 

συντάσσεται από την επιτροπή, χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού 

ελέγχου και δειγματοληψίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η επιτροπή μπορεί: 

α) να παραλάβει το είδος,  





 

 

Σελίδα 114 

β) να παραλάβει το είδος με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το είδος. 

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

 

6.2.4. Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής παραλάβει το είδος, με 

παρατηρήσεις αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από 

τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το 

είδος είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια 

κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα, που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του 

είδους δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του είδους με ή 

χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, κατόπιν ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου, το είδος μπορεί να απορριφθεί. 

Εάν το είδος απορρίπτεται από την επιτροπή λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά 

τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και 

αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. 

 

6.2.5. Είδη που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής 

τιμής με βάση τους ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, 

μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της 

περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, ύστερα από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα 

από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου σε όλους 

τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 

παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παρ. 19.2 

και 19.3 του παρόντος άρθρου. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εξετάσεων που 

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να 

υποβάλει αίτημα για επανεξέταση του είδους μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) 

ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της 

δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη 

απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για 

επανεξέταση γίνεται  μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά 

καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το 

ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.  

6.2.6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή 

δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.  

6.2.7 Επίσης, παραπομπή, για επανεξέταση του είδους, σε δευτεροβάθμια επιτροπή 

παραλαβής μπορεί να γίνεται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, η 

οποία συγκροτείται για τον σκοπό αυτό, ακόμη και στην περίπτωση που το είδος 

παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπής παραλαβής.  
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6.2.8 Επίσης, εάν ο προμηθευτής διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών 

εξετάσεων που  διενεργήθηκαν κατά την παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη 

δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των 

οικείων αντιδειγμάτων, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 

Ν.4412/2016. Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο 

και για τα δύο μέρη. Ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια 

επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση 

όλων τωνπροβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση 

6.3.1Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας 

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

αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι 

σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 

απόφαση αυτή. 

 

6.3.2Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 

συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 

λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 

που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

6.3.3Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

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

 

6.4  Πρόσθετοι Όροι 

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
Τα μέσα μεταφοράς πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής για την μεταφορά των 

τροφίμων όπως καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ Κεφ. ΙV του Ε.Κ. 852/2004 και σύμφωνα με 

τις αναφορές στους αντίστοιχους Οδηγούς Ορθής Υγιεινής Πρακτικής του Ε.Φ.Ε.Τ. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέσει τα απαιτούμενα για την προμήθεια μεταφορικά 

μέσα και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και 

μεταφορά εντός των χώρων που θα υποδείξει η Υπηρεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον 

προμηθευτή και με δαπάνη του ιδίου. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη σωστή 

μεταφορά και παράδοση των ειδών, μέχρι και την ολοκλήρωση της προμήθειας και γενικά 

με κάθε απαιτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας. 

 

Ευθύνεται δε προσωπικώς αυτός μονάχα (προμηθευτής) αποκλειομένης ρητώς και 

απολύτως κάθε ευθύνης του Δημου Αθηναίων και των εποπτευομενων από αυτόν Νομικών 

Προσώπων για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως ατυχήματα ή βλάβες που 

μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο 
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ή αιτία και υποχρεούται να καταβάλει κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν ήθελε 

προκύψει κατά την εκτέλεση της προμήθειας. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ο προμηθευτής ρητά συνομολογεί με την υπογραφή της σύμβασης, ότι παραιτείται από 

κάθε σχετικό δικαίωμα ή αξίωση αποζημιώσεώς του έναντι του Δήμου Αθηναίων και των 

εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών Προσώπων, σε περίπτωση μη καθημερινής ή για 

μακρό χρονικό διάστημα μη εκτέλεσης της σύμβασης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

Δήμου Αθηναίων ή των Νομικών Προσώπων ή σε ανωτέρα βία. 

2. Ο Δήμος Αθηναίων και τα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα, διατηρούν το δικαίωμα 

προμήθειας του ανωτέρω είδους από δωρεές ή και από αποθέματα άλλων Φορέων, χωρίς 

να γεννάται αξίωση αποζημίωσης από μέρους του προμηθευτή. 

3. Ο Δήμος Αθηναίων και τα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα δεν είναι υποχρεωμένα να 

προμηθευτουν ολόκληρη την συμβατική ποσότητα ενώ σε ενδεχόμενο λήξης του 

συμβατικού χρόνου χωρίς την εξάντληση της ποσότητας, αυτή (σύμβαση) λύεται 

αυτοδίκαια και ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει από τον Δήμο Αθηναίων και 

τα Νομικά Πρόσωπα. τυχόν οικονομικές αξιώσεις για αποζημίωση του.   

4. Επίσης δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση για την εκτέλεση της προμήθειας στο 

σύνολό της και διατηρεί το δικαίωμα για λόγους απρόβλεπτους ή εκτάκτων αναγκών, να 

παραγγείλει τα είδη και τις ποσότητες που θεωρεί αναγκαίες, προκειμένου να καλύψει τις 

ανάγκες του. Αποδεχόμενος τούτο ρητά ο προμηθευτής παραιτείται ρητά του δικαιώματος 

διάρρηξης του ως άνω συμβατικού όρου, από όποιο λόγο και αν προέρχεται. 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής  

Στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά 

όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 132 του 

ν.4412/16, περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. 

Για την αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται ο τύπος: 

Τ=Τ προσφοράς Χ (1+ΔΤΚ) 

Όπου: 

· ΔΤΚ: ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας, όπως έχει ανακοινωθεί 

από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα που προηγείται του χρόνου 

παράδοσης του είδους, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η 

προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

· Τ προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο 

ανατίθεται η σύμβαση και 

· Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή. 

Η αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοσης του είδους, 

συντρέχουν αθροιστικά οι εξής συνθήκες: 

α) έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών, 

β) η σύμβαση που συνάπτεται έχει διάρκεια μεγαλύτερη ων δώδεκα (12) μηνών, 

γ) ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι μικρότερος από μείον τρία τοις εκατό (-3%) και 

μεγαλύτερος από τρία τοις εκατό (3%), 

δ) η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της 

αναπροσαρμογής της τιμής. 
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Στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή, κατά τον χρόνο παράδοσης του είδους δε 

διαθέτει τις αναγκαίες πιστώσεις, μπορεί να εφαρμόσει αναλόγως τη ρήτρα 

αναπροσαρμογής με αναπροσαρμογή (αύξηση) των τιμών μονάδας και με παράλληλη 

μείωση των προς παράδοση ποσοτήτων της προμήθειας, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

�= ��ύ������ × Τ Προσφοράς/Τ 

Όπου: 

· Π: η παραλαμβανόμενη ποσότητα, 

· Π σύμβασης: η ποσότητα που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, 
· Τ προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο 

ανατίθεται η σύμβαση και 

· Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή. 

 

Στην ανωτέρω περίπτωση η αναθέτουσα αρχή εκδίδει σχετική απόφαση τροποποίησης της 

σύμβασης, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

 

21.2 Για την ενεργοποίηση της αναπροσαρμογής, θα πρέπει κατά την παράδοση της 

ποσότητας των αγαθών να έχουν παρέλθει δώδεκα (12) πλήρεις μήνες από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Σε περιπτώσεις τμηματικών 

παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που προβλέπεται να 

παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης 

παράδοσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη 

για την αναπροσαρμογή. 

21.3  Για τα είδη του Τμήματος 1,  η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση την τιμή αναφοράς, 
όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 

Περιφέρειας Αττικής, Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής Π.Ε. 

Κεντρικού Τομέα Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου, εφαρμοζομένου του σταθερού 

ποσοστού έκπτωσης της προσφοράς του αναδόχου επί της νόμιμα διαμορφωμένης κάθε 

φορά Μέσης Τιμής Λιανικής Πώλησης του είδους, την ημέρα παράδοσής του. 

6.6 Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Η προμήθεια παραδόθηκε στο σύνολό της.  

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη που παραδόθηκαν.  

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, κατά τα προβλεπόμενα από 

την παρούσα διακήρυξη. 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
   
   
 

Ελένη Νόνα 

 

Καλλιόπη Πάλλη 

 

Δημήτριος Π. Αυγερινός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                      
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ  
Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 22 
Τ.Κ.:10438/Αθήνα                  

Πληροφορίες: Σ.Κυτίδης  

Tηλ.: 210-8250611 

Ηλ. Ταχυδρομείο:s.kytidis@athens.gr 
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: 2 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. 
 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΣΚΛΗΡΟ-GOUDA-EDAM) 
 

Cpv 155423000-2 (τυρί φέτα) 
Τυρί φέτα Π.Ο.Π εγχώριο, εξαιρετικής ποιότητας με υγρασία μέχρι 56% και λίπος τουλάχιστο 22% 

συσκευασμένη σε λευκοσιδηρά δοχεία Α’ ποιότητας καθαρού βάρους 15 kg περίπου. 

Cpv 15544000-3 (σκληρό τυρί) 
Σκληρό τυρί (κεφαλοτύρι) ή σκληρό τυρί ΕΕ πρώτης ποιότητας αυτοτελές τεμάχιο με υγρασία 

μικρότερη του 38% και λίπος υπολογιζόμενο επί του ξηρού τουλάχιστον 40%. 

Cpv 15541000-2 (επιτραπέζια τυριά ) 
Gouda πρώτης ποιότητας αυτοτελές τεμάχιο με ποσοστό υγρασίας μεγαλύτερης του σκληρού και 

ποσοστό λίπους τουλάχιστον 45%. 

Edam πρώτης ποιότητας αυτοτελές τεμάχιο με ποσοστό υγρασίας μεγαλύτερης του σκληρού και 

ποσοστό λίπους τουλάχιστον 45%. 

Τα χορηγούμενα είδη καθώς και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με τους όρους του “Κώδικα 

Τροφίμων Πότων & Αντικειμένων κοινής χρήσεως” (άρθρο 83) καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές, 

Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Τα τυριά θα πρέπει να παρουσιάζουν, κατά την 

μικροβιολογική εξέταση, ευρήματα όπως αυτά ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Αποκλείονται μετουσιωμένα ή υποκατάστατα τυριού. Η μεταφορά των τυριών θα γίνεται με 

αυτοκίνητα – ψυγεία, τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα και θα είναι καθαρά και 

απολυμασμένα. 

 

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 περί 

επισήμανσης του ισχύοντος Κ.Τ.Π. και την ημερομηνία λήξης. 

Η διάθεση και συσκευασία των προϊόντων θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και η μεταφορά με 

καθαρά και απολυμασμένα μέσα, στην αποθήκη τροφίμων των Παιδικών Εξοχών στον Αγ. Ανδρέα 

Αττικής, σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΤΠ. 
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Κανένα προϊόν δεν θα γίνεται αποδεκτό εάν δεν τηρούνται οι όροι των σχετικών άρθρων του ΚΤΠ 
(θερμοκρασία οχήματος, ύπαρξη καταγραφικού θερμοκρασίας, βεβαίωση απολύμανσης, 
βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος, θερμοκρασία προϊόντος, ακεραιότητα συσκευασίας, 
επισήμανση προϊόντος). 
 
Σε όλα τα ανωτέρω προϊόντα επί της συσκευασίας θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. Οι 

προμηθευτές θα πρέπει να προσαρμόζονται στις εκάστοτε τροποποιήσεις των αντιστοίχων διατάξεων 

που αναφέρονται παραπάνω. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 

 

Α/Α ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 13% 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 

90 
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 

ΔΟΧΕΙΟ (Π.Ο.Π.) 
ΚΙΛΟ 1200 10,56 12.672,00 1.647,36 14.319,36 

83 
ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ 

(ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ) 
ΚΙΛΟ 500 13,97 6.985,00 908,05 7.893,05 

86 ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ ΚΙΛΟ 700 10,17 7.119,00 925,47 8.044,47 

87 ΤΥΡΙ EDAM ΚΙΛΟ 700 9,82 6.874,00 893,62 7.767,62 

33.650,00 4.374,50 38.024,50 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων 

είκοσι τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών #38.024,50€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και θα 

καταλογισθεί σε βάρος του Φ.15 του ΚΑ 6622.002 «Προμήθεια τροφίμων» Προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2024. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025 

 

Α/Α ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 13% 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 

90 
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 

ΔΟΧΕΙΟ (Π.Ο.Π.) 
ΚΙΛΟ 1200 10,56 12.672,00 1.647,36 14.319,36 

83 
ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ 

(ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ) 
ΚΙΛΟ 500 13,97 6.985,00 908,05 7.893,05 

86 ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ ΚΙΛΟ 700 10,17 7.119,00 925,47 8.044,47 

87 ΤΥΡΙ EDAM ΚΙΛΟ 700 9,82 6.874,00 893,62 7.767,62 

33.650,00 4.374,50 38.024,50 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων 

είκοσι τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών #38.024,50€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και θα 

καταλογισθεί σε βάρος του Φ.15 του ΚΑ 6622.002 «Προμήθεια τροφίμων» Προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2025. 
 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η 
Δ/ΝΤΡΙΑ 

    
 ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ 
ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΤΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΚΑΚΡΙΔΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                      
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ  
Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 22 
Τ.Κ.:10438/Αθήνα                  

Πληροφορίες: Σ.Κυτίδης  

Tηλ.: 210-8250611 

Ηλ. Ταχυδρομείο:s.kytidis@athens.gr 
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: 1 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Οπωρολαχανικά Cpv 03221200-8 (οπωροκηπευτικά) 

 

Τα χορηγούμενα νωπά οπωρολαχανικάπρέπει να είναι Α΄ποιότητας, πρόσφατης συλλογής, ακέραια, 

υγιή και χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα, παράσιτα, ασθένειες, αλλοιώσεις και ζημιές από παγετό. 

Επίσης, να είναι καθαρά, απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων, καθώς και ίχνη 

φυτοφαρμάκων. 

Να έχουν ωριμότητα, που να επιτρέπει αντοχή σε μεταφορά και μεταχείριση ώστε να ανταποκρίνονται στις 

συνθήκες λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών στον Άγιο Ανδρέα Αττικής. Να μην εμφανίζουν αλλοίωση της 

σύστασής τους και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων. Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, (όχι 

αναμίξεις διαφόρων ποιοτήτων), ανεξάρτητα ποικιλίας. Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το 

επιτρεπόμενο όριο. 

Τα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις εκάστοτε 

ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις και τις ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Η μεταφορά των οπωρολαχανικών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα του 

προμηθευτή.  

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων & Ποτών θα ισχύουν οι εκάστοτε Αγορανομικές και 

Υγειονομικές διατάξεις. 

Τα προς προμήθεια λαχανικά και φρούτα θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας (κατηγορίας Ι) όπως αυτά 

χαρακτηρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα αναφέρεται εμφανώς η ημερομηνία 

περισυλλογής, χώρα προέλευσης, παραγωγός και ποιότητα. Τα ανωτέρω είδη θα περιλαμβάνουν όλο το 

φάσμα εποχιακών φρούτων και λαχανικών, που διακινούνται στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών, περίπου 
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από ΙΟΥΝΙΟΣ 2024 έως και ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 έως και ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 αντίστοιχα. Τα 

φρούτα θα είναι πάντοτε κατά την παράδοση σε μονόσειρα καφάσια τα δε λαχανικά σε δίσειρα καφάσια και 

το Δελτίο Αποστολής θα συνοδεύεται σε κάθε περίπτωση από το Δελτίο Αγορανομίας της αντίστοιχης 

ημέρας. Θα αναφέρεται ευκρινώς και σε εμφανές σημείο, η χώρα παραγωγής των προϊόντων καθώς και η 

τιμολόγηση του. 

Σημειώνεται ότι ο προμηθευτής ανά δεκαπενθήμερο είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει όλα τα τιμολόγια 

των προϊόντων που παραδίδει σε αντιστοιχία με τα δελτία αποστολής του και τα οποία θα συνοδεύονται με 

το δελτίο τιμών της Περιφέρειας. Οι ποσότητες και οι ημερομηνίες παράδοσης θα καθορίζονται από το 

Τμήμα Παιδικών Εξοχών ανάλογα με τις ανάγκες στις αποθήκες τροφίμων Αγ. Ανδρέα Αττικής. Επιπλέον το 

Τμήμα διατηρεί το δικαίωμα, για διαφόρους λόγους που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν, πχ ελλείψεις 

στη αγορά, καιρικά φαινόμενα κλπ να τροποποιεί τις επί μέρους ποσότητες των ειδών που περιλαμβάνονται 

στην προμήθεια και στον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των 

Παιδικών Εξοχών, χωρίς να διαφοροποιείται ο συνολικός προϋπολογισμός. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ 2024 

  

 ΝΩΠΑ 

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ             

Α/Α 

ΑΡΘΡΟ

Υ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 2024 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΕΞΟΧΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ

Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.                      

ΣΕ ΕΥΡΩ   

2024 

Φ.Π.Α. 

13%     ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

2024 

 ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

2024 

17 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ. 500 0,72 360,00 46,80 406,80 

18 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ ΚΙΛΟ 2.000 1,88 3.760,00 488,80 4.248,80 

19 

ΑΝΙΘΟΣ 

(Δέμα των 

100 ΓΡ) ΤΕΜ. 500 0,70 350,00 45,50 395,50 

20 

ΑΧΛΑΔΙΑ 

ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 2.000 2,05 4.100,00 533,00 4.633,00 

21 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 1.500 2,28 3.420,00 444,60   3.864,60 

22 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 500 1,08 540,00 70,20 610,20 

23 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΚΙΛΟ 15.000 0,69 

10.350,0

0 1.345,50 11.695,50 

24 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΚΙΛΟ 1.000 2,08 2.080,00 270,40 2.350,40 

25 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 

ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 3.000 0,96 2.880,00 374,40 3.254,40 

26 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 

ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΟ 250 2,60 650,00 84,50 734,50 

27 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 500 0,72 360,00 46,80 406,80 

28 

ΛΑΧΑΝΟ 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΙΛΟ 50 1,15 57,50 7,48 64,98 

29 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 400 1,60 640,00 83,20 723,20 

30 

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ 

(Δέμα των 

100 ΓΡ) ΤΕΜ. 600 0,70 420,00 54,60 474,60 

32 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜ. 300 0,77 231,00 30,03 261,03 

33 
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 

ΚΙΛΟ 500 2,21 1.105,00 143,65 1.248,65 
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ΦΛΑΣΚΕΣ 

34 

ΜΗΛΑ 

ΓΚΟΛΝΤΕΝ Α΄ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 1.000 1,81 1.810,00 235,30 2.045,30 

35 

ΜΗΛΑ 

ΣΤΑΡΚΙΝ Α΄ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 1.000 1,62 1.620,00 210,60 1.830,60 

36 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 3.000 1,55 4.650,00 604,50 5.254,50 

37 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 3.000 1,60 4.800,00 624,00 5.424,00 

39 ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΙΛΟ 1.000 3,07 3.070,00 399,10 3.469,10 

40 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 3.000 1,09 3.270,00 425,10 3.695,10 

41 ΠΕΠΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 3.000 1,45 4.350,00 565,50 4.915,50 

42 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 300 1,82 546,00 70,98 616,98 

43 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 300 1,00 300,00 39,00 339,00 

44 ΠΡΑΣΣΑ ΚΙΛΟ 100 1,90 190,00 24,70 214,70 

45 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΟ 2.500 1,60 4.000,00 520,00 4.520,00 

46 

ΡΟΚΑ (Δέμα 

των 100 ΓΡ.) ΤΕΜ. 70 0,60 42,00 5,46 47,46 

47 ΣΑΛΑΤΕΣ ΤΕΜ. 150 0,73 109,50 14,24 123,74 

48 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΟ 50 1,40 70,00 9,10 79,10 

49 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜ. 800 0,55 440,00 57,20 497,20 

50 ΣΤΑΦΥΛΙΑ  ΚΙΛΟ 4.000 1,99 7.960,00 1.034,80 8.994,80 

51 

ΤΟΜΑΤΕΣ 

Α΄ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Σ ΚΙΛΟ 15.000 1,89 

28.350,0

0 3.685,50 32.035,50 

  ΣΥΝΟΛΟ       

96.881,0

0 

12.594,5

4 

109.475,5
4 

 

       Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των Εκατό εννέα χιλιάδων 

τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών #109.475,54€# συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 13%, και θα καταλογισθεί σε βάρος του Φ.15 του ΚΑ 6622.002 «Προμήθεια τροφίμων» 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ 2025 

  

 ΝΩΠΑ 

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ             

Α/Α 

ΑΡΘΡΟ

Υ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 2025 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΕΞΟΧΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ

Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.                      

ΣΕ ΕΥΡΩ   

2025 

Φ.Π.Α. 

13%     ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

2025 

 ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

2025 

17 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ. 500 0,72 360,00 46,80 406,80 

18 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ ΚΙΛΟ 2.000 1,88 3.760,00 488,80 4.248,80 
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19 

ΑΝΙΘΟΣ 

(Δέμα των 

100 ΓΡ) ΤΕΜ. 500 0,70 350,00 45,50 395,50 

20 

ΑΧΛΑΔΙΑ 

ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 2.000 2,05 4.100,00 533,00 4.633,00 

21 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 1.500 2,28 3.420,00 444,60   3.864,60 

22 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 500 1,08 540,00 70,20 610,20 

23 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΚΙΛΟ 15.000 0,69 

10.350,0

0 1.345,50 11.695,50 

24 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΚΙΛΟ 1.000 2,08 2.080,00 270,40 2.350,40 

25 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 

ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 3.000 0,96 2.880,00 374,40 3.254,40 

26 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 

ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΟ 250 2,60 650,00 84,50 734,50 

27 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 500 0,72 360,00 46,80 406,80 

28 

ΛΑΧΑΝΟ 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΙΛΟ 50 1,15 57,50 7,48 64,98 

29 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 400 1,60 640,00 83,20 723,20 

30 

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ 

(Δέμα των 

100 ΓΡ) ΤΕΜ. 600 0,70 420,00 54,60 474,60 

32 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜ. 300 0,77 231,00 30,03 261,03 

33 

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 

ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΙΛΟ 500 2,21 1.105,00 143,65 1.248,65 

34 

ΜΗΛΑ 

ΓΚΟΛΝΤΕΝ Α΄ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 1.000 1,81 1.810,00 235,30 2.045,30 

35 

ΜΗΛΑ 

ΣΤΑΡΚΙΝ Α΄ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 1.000 1,62 1.620,00 210,60 1.830,60 

36 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 3.000 1,55 4.650,00 604,50 5.254,50 

37 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 3.000 1,60 4.800,00 624,00 5.424,00 

39 ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΙΛΟ 1.000 3,07 3.070,00 399,10 3.469,10 

40 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 3.000 1,09 3.270,00 425,10 3.695,10 

41 ΠΕΠΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 3.000 1,45 4.350,00 565,50 4.915,50 

42 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 300 1,82 546,00 70,98 616,98 

43 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 300 1,00 300,00 39,00 339,00 

44 ΠΡΑΣΣΑ ΚΙΛΟ 100 1,90 190,00 24,70 214,70 

45 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΟ 2.500 1,60 4.000,00 520,00 4.520,00 

46 

ΡΟΚΑ (Δέμα 

των 100 ΓΡ.) ΤΕΜ. 70 0,60 42,00 5,46 47,46 

47 ΣΑΛΑΤΕΣ ΤΕΜ. 150 0,73 109,50 14,24 123,74 

48 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΟ 50 1,40 70,00 9,10 79,10 
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49 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜ. 800 0,55 440,00 57,20 497,20 

50 ΣΤΑΦΥΛΙΑ  ΚΙΛΟ 4.000 1,99 7.960,00 1.034,80 8.994,80 

51 

ΤΟΜΑΤΕΣ 

Α΄ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Σ ΚΙΛΟ 15.000 1,89 

28.350,0

0 3.685,50 32.035,50 

  ΣΥΝΟΛΟ       

96.881,0

0 

12.594,5

4 

109.475,5
4 

 

       Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των Εκατό εννέα χιλιάδων 

τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών   #109.475,54€# συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 13%, και θα καταλογισθεί σε βάρος του Φ.15 του ΚΑ 6622.002 «Προμήθεια τροφίμων» 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025. 

 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ  Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Η 

Δ/ΝΤΡΙΑ 

    

 ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΤΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΚΑΚΡΙΔΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                              
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ                                                                                                                           
Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 22                                                       
Τ.Κ.: 10438/Αθήνα                  

Πληροφορίες: Σ.Κυτίδης                                                         

Tηλ.: 210-8250611 

Ηλ. Ταχυδρομείο: s.kytidis@athens.gr                                         
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: 1 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ 

ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ – ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ 

Cpv 15113000-3 (χοιρινό κρέας) 

 

Τα νωπά χοιρινά θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις και ειδικότερα: 

1. Μπριζόλα από νωπό κρέας χοιρινού Α΄ ποιότητας: καθαρισμένη από το εξωτερικό λίπος, αυτοτελές 

τεμάχιο βάρους 250-300 γραμ. προερχόμενη από το λαιμό του ζώου, παραδιδόμενα στην 

προβλεπόμενη συσκευασία του ΚΤΠ, εντός χαρτοκιβωτίων προστατευμένο με εσωτερική μεμβράνη 

κατάλληλη για τρόφιμα ή σε αεροστεγή συσκευασία (VACUUM), κατά προτίμηση εγχώριας 

παραγωγής ή από χώρες της Ε.Ε. 

2. Σπάλα χοιρινή άνευ οστού (ΧΟΙΡΙΝΑ Τ. ΚΑΡΡΕ ΧΚ) Α΄ ποιότητας: νωπό παραδιδόμενα στην 

αεροστεγή συσκευασία (VACUUM) καθαρισμένο από το λίπος, εντός χαρτοκιβωτίων προστατευμένο, 

κατάλληλο για τρόφιμα, κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή από χώρες της Ε.Ε. Θα παραδίδεται 

τεμαχισμένη σε κιμά ή σε κομμάτια για τηγανιά κατά παραγγελία. 

Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα και από εγκεκριμένα σφαγεία, θα 

φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές 

και Υγειονομικές Διατάξεις.Τα κρέατα θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής 

επιθεώρησης. Η συσκευασία θα πρέπει να πληροί τους όρους όπως αναφέρονται στα άρθρα του 

Κ.Τ.Π. Η αεροστεγής συσκευασία θα πρέπει να πληροί τους όρους των άρθρων 9, 26, 26Α, 27 του 

Κ.Τ.Π. 

Cpv 15111000-9 (βόειο κρέας) 

Το νωπό κρέας θα παραδίδεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις και ειδικότερα: 

Κρέας Βόειο Νωπό Α΄ Ποιότητας άνευ οστού U2 (νεαρό ζώο, άνω των 12 έως 24 μηνών), κατά 
προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή από χώρες της Ε.Ε.: 

1. Ελιά καθαρισμένη χωρίς λίπος . Θα παραδίδεται τεμαχισμένη σε κομμάτια κατόπιν παραγγελίας. 
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2. Λάπα καθαρισμένη σε αεροστεγή συσκευασία (VACUUM) Θα παραδίδεται τεμαχισμένη σε κιμά. 

Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα (νεαρό ζώο, 12 έως 24 μηνών) και από 

εγκεκριμένα σφαγεία, θα φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες 

Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα κρέατα θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα 

πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. Η συσκευασία θα πρέπει να πληροί τους όρους όπως 

αναφέρονται στα άρθρα του Κ.Τ.Π. Η αεροστεγής συσκευασία θα πρέπει να πληροί τους όρους των 

άρθρων 9, 26, 26Α, 27 του Κ.Τ.Π. 

 Σύμφωνα με το κανονισμό (ΕΚ) 700/2007 του Συμβουλίου της Ε.Ε, της 11/6/07 περί «εμπορίας του 
κρέατος βοοειδών ηλικίας το πολύ 12 μηνών», ό όρος «μοσχάρι» δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται στην ονομασία πώλησης ή να αναγράφεται στην ετικέτα κρέατος το οποίο 
προέρχεται από βοοειδή άνω των 12 μηνών. Η ονομασία των βοοειδών γίνεται σε εφαρμογή του 
άρθρου 113 του κανονισμού (ΕΚ) ΑΡ.1234/07 του Συμβουλίου, που προστέθηκε στον (ΕΚ) 
ΑΡ.361/07 και στον (ΕΚ) ΑΡ.566/08.  

 

ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ (καν. 853/04 κυρ. από το ΠΔ 79/2007) 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο τεμαχισμός του νωπού κρέατος, πρέπει να γίνεται 

απαραίτητα από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις 

(σφραγίδα και αριθμό έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού). Για την συντήρηση και διακίνηση του 

νωπού κρέατος να τηρούνται οι διατάξεις του παραπάνω ΚΑΝ. Οι ενδείξεις στα τεμάχια κρέατος τα 

οποία προέρχονται από τις χώρες της Ε.Ε. θα αναγράφονται υποχρεωτικά και στην Ελληνική Γλώσσα. 

Η μεταφορά των κρεάτων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα αυτοκίνητα-ψυγεία που θα 

φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους 

όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Υγειονομικές, Κτηνιατρικές, και Κοινοτικές 

διατάξεις. 

Η διάθεση και συσκευασία των προϊόντων θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και η μεταφορά με 

καθαρά και απολυμασμένα μέσα, στην αποθήκη τροφίμων των Παιδικών Εξοχών στον Αγ. Ανδρέα 

Αττικής, σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΤΠ. Κανένα προϊόν δεν θα γίνεται αποδεκτό εάν δεν 
τηρούνται οι όροι των σχετικών άρθρων του ΚΤΠ (θερμοκρασία οχήματος, ύπαρξη καταγραφικού 
θερμοκρασίας, βεβαίωση απολύμανσης, βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος, θερμοκρασία 
προϊόντος, ακεραιότητα συσκευασίας, επισήμανση προϊόντος).Οι προμηθευτές θα πρέπει να 

προσαρμόζονται στις εκάστοτε τροποποιήσεις των αντιστοίχων διατάξεων που αναφέρονται 

παραπάνω όπως αυτές γίνονται από τα αντίστοιχα αρμόδια. Θα υπόκειται δε σε έλεγχο των 

εγκαταστάσεων του από αρμόδια επιτροπή, και την κείμενη νομοθεσία που προβλέπεται περί 

υγιεινής τροφίμων και την ορθή πρακτική. 

 

ΝΩΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (άρθρο 88 του Κ.Τ.Π) 

CPV 15112100-7 

1. νωπά κοτόπουλα θα είναι ΤΥΠΟΥ 65% (χωρίς εντόσθια) βάρους κατ’ ελάχιστον 1.300 γραμ. έως 1.500 

γραμ. (Το εν λόγω βάρος μπορεί να αυξομειώνεται κατά μικρό ποσοστό) .Θα παραδίδεται ολόκληρο ή 

τεμαχισμένο σε κομμάτια , κατόπιν παραγγελίας . 

2. κοτόπουλο μπούτι ολόκληρο βάρους 250-300 γραμ. 

Τα κοτόπουλα να είναι εγχώριας προέλευσης ή προέλευσης ΕΕ, θα είναι πάντοτε πρώτης ποιότητας, 

πλήρους αποπτίλωσης, ανέπαφα, καθαρά χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, τρίχες, ακαθαρσία ή αίμα, χωρίς 

οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος (εκτός από όσες είναι μικρού μεγέθους), χωρίς 

εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες και χωρίς ίχνη προηγούμενης κατάψυξης θα πρέπει 

επίσης να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, στην πλάτη και στους μηρούς 

(άρθρο 7 καν. 543/08). Πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με την νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων 
(Καν.852/2004& Καν.853/2004 ) και περί κανόνων εμπορίας κρέατος πουλερικών (Καν. 543/2008 και ΕΚ 
1308/2013 ),όπως έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν. 

Τα ανωτέρω κοτόπουλα θα πρέπει να προέρχονται από πτηνοσφαγείο, που έχει αριθμό έγκρισης ή 

καταχώρησης από την οικεία Διεύθυνση Κτηνιατρική Υπηρεσία ή άλλη αρμόδια Υπηρεσία και να φέρουν 

απαραίτητα την σφραγίδα (κονκάρδα) του κτηνιατρικού ελέγχου, με ημερομηνία λήξεως του προϊόντος.Η 
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ημερομηνία λήξεως του προϊόντος θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε το προϊόν να λήγει τέσσερις (4) ημέρες 

μετά την ημερομηνία παράδοσης.Η μεταφορά των νωπών κοτόπουλων θα γίνεται με καθαρά και 

απολυμασμένα μεταφορικά μέσα-ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα κα άδεια 

καταλληλότητας από την Κτηνιατρική ή άλλη αρμόδια υπηρεσία. 

Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και 

τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις.Θα παραδίδονται συσκευασμένα σε 

χαρτοκιβώτια των δέκα (10) τεμαχίων καλυμμένα με πλαστική μεμβράνη προκειμένου να προστατεύονται 

από εξωτερικούς παράγοντες και σε θα αναφέρεται η ημερομηνία λήξης. 

Η διάθεση και συσκευασία των προϊόντων θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και η μεταφορά με 

καθαρά και απολυμασμένα μέσα, στην αποθήκη τροφίμων των Παιδικών Εξοχών στον Αγ. Ανδρέα Αττικής, 

σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΤΠ. Κανένα προϊόν δεν θα γίνεται αποδεκτό εάν δεν τηρούνται οι 
όροι των σχετικών άρθρων του ΚΤΠ (θερμοκρασία οχήματος, ύπαρξη καταγραφικού θερμοκρασίας, 
βεβαίωση απολύμανσης, βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος, θερμοκρασία προϊόντος, ακεραιότητα 
συσκευασίας, επισήμανση προϊόντος).Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσαρμόζονται στις εκάστοτε 
τροποποιήσεις των αντιστοίχων διατάξεων που αναφέρονται παραπάνω όπως αυτές γίνονται από τα 
αντίστοιχα αρμόδια. Θα υπόκειται δε σε έλεγχο των εγκαταστάσεων του από αρμόδια επιτροπή, και την 
κείμενη νομοθεσία που προβλέπεται περί υγιεινής τροφίμων και την ορθή πρακτική. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 

  
 ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ - ΒΟΕΪΟ-ΧΟΙΡΙΝΟ- & ΝΩΠΑ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ             

Α/Α 
ΑΡΘΡ

ΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔ
Α 

ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 2024 
ΠΑΙΔΙΚΕ

Σ 

ΕΞΟΧΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙ

ΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ
ΟΣ   ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.                      

ΣΕ ΕΥΡΩ   

2024 

ΦΠΑ 

13% 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

2024 

3 
ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΪΟΥ ΝΩΠΟ (ΝΕΑΡΟ ΖΩΟ) ΧΩΡΙΣ 
ΟΣΤΑ (ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ –24 ΜΗΝΩΝ)  

ΕΛΙΑ  Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 2.500 10.71 

26.775,0

0 

3.480.7

5 

30.255.7

5 

4 
ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΪΟΥ ΝΩΠΟ (ΝΕΑΡΟ ΖΩΟ) ΧΩΡΙΣ 
ΟΣΤΑ (ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ –24 ΜΗΝΩΝ)  

ΛΑΠΑ  Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 2.500 8.58 

21.450,0

0 

2.788,5

0 

24.238,5

0 

5 ΚΡΕΑΣ  ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ 250-300 ΓΡ. 
ΚΙΛO 3.000 6,19 

18.570,0

0 

2.414,1

0 

20.984,1

0 

6 ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ (Τ.  ΚΑΡΡΕ ΧΚ) ΣΠΑΛΑ 
ΚΙΛO 3.000 6,14 

18.420,0

0 

2.394,6

0 

20.814,6

0 

7 
ΝΩΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΓΧΩΡΙΑ Η 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  Ε.Ε. ΤΥΠΟΥ 65%  Α΄ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 1.000 3,72 3.720,00 483,60 4.203,60 

8 

ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΕΓΧΩΡΙΟ Η 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Ε. Α΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (250-300 
ΓΡ.) ΚΙΛΟ 4.000 4,10 

16.400,0
0 

2.132,0
0 

18.532,0
0 

  ΣΥΝΟΛΟ       
105.335,

00 
13.693,

55 
119.028,

55 

 

       Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα εννέα 

χιλιάδων είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών  #119.028,55€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και 

θα καταλογισθεί σε βάρος του Φ.15 του ΚΑ 6622.002 «Προμήθεια τροφίμων» Προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2024. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 

  
ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ - ΒΟΕΪΟ-ΧΟΙΡΙΝΟ& ΝΩΠΑ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ             
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Α/Α 

ΑΡΘΡ
ΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔ
Α 

ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 2025 

ΠΑΙΔΙΚΕ
Σ 

ΕΞΟΧΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ
ΟΣ   ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.                      
ΣΕ ΕΥΡΩ   

2025 

ΦΠΑ 
13% 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
2025 

3 
ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΪΟΥ ΝΩΠΟ (ΝΕΑΡΟ ΖΩΟ) ΧΩΡΙΣ 
ΟΣΤΑ (ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ –24 ΜΗΝΩΝ)  
ΕΛΙΑ  Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 2.500 10,71 

26.775,0
0 

3.480.7
5 

30.255.7
5 

4 
ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΪΟΥ ΝΩΠΟ (ΝΕΑΡΟ ΖΩΟ) ΧΩΡΙΣ 
ΟΣΤΑ (ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ –24 ΜΗΝΩΝ)  

ΛΑΠΑ  Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 2.500 8,58 

21.450,0

0 

2.788,5

0 

24.238,5

0 

5 ΚΡΕΑΣ  ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ 250-300 ΓΡ. 
ΚΙΛO 3.000 6,19 

18.570,0
0 

2.414,1
0 

20.984,1
0 

6 ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ (Τ.  ΚΑΡΡΕ ΧΚ) ΣΠΑΛΑ 
ΚΙΛO 3.000 6,14 

18.420,0
0 

2.394,6
0 

20.814,6
0 

7 
ΝΩΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΓΧΩΡΙΑ Η 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  Ε.Ε. ΤΥΠΟΥ 65%  Α΄ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 1.000 3,72 3.720,00 483,60 4.203,60 

8 

ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΕΓΧΩΡΙΟ Η 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Ε. Α΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (250-300 
ΓΡ.) ΚΙΛΟ 4.000 4,10 

16.400,0
0 

2.132,0
0 

18.532,0
0 

  ΣΥΝΟΛΟ       
105.335,

00 
13.693,

55 
119.028,

55 

 

       Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα εννέα 

χιλιάδων είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών  #119.028,55€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και 

θα καταλογισθεί σε βάρος του Φ.15 του ΚΑ 6622.002 «Προμήθεια τροφίμων» Προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2025. 

 

H ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ  Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Η 

Δ/ΝΤΡΙΑ 

    

 ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΤΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΚΑΚΡΙΔΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   





 

 

Σελίδα 129 

  

                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                              
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ                                                                                                                           
Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 22                                                       
Τ.Κ.: 10438/Αθήνα                  

Πληροφορίες: Σ.Κυτίδης                                                         

Tηλ.: 210-8250611 

Ηλ. Ταχυδρομείο: s.kytidis@athens.gr                                         
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: 1 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

CPV 15221000-3 (Κατεψυγμένα ψάρια) 

Βακαλάος – πέρκα (Άρθρο 93 του Κ.Τ.Π) 

 

Τα χορηγούμενα κατεψυγμένα ψάρια να είναι Α΄ ποιότητας απαλλαγμένα εντοσθίων και αβγών, κατεψυγμένα 

κατά μονάδα (IQF) και να είναι συσκευασμένα σε Α και Β συσκευασία (κάλυψη με πλαστικό φύλλο (Α) μέσα σε 

χαρτοκιβώτιο (Β) ), με τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (ονομασία πώλησης, ημερομ. παραγωγής, ημερομ. 

λήξης, χώρα προέλευσης και αρ. έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση τεμαχισμού και επεξεργασίας). Τα 

προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης στους -18ο C. 

Τα ψάρια θα είναι τυποποιημένα κατά ίδια μεγέθη και το βάρος του κάθε ψαριού θα είναι 250-280 γραμ. 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παιδικών Εξοχών. 

Τα χορηγούμενα κατεψυγμένα ψάρια θα έχουν καθαρό βάρος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Το παραπάνω προϊόντα θα προέρχονται από εγκεκριμένες ψυκτικές εγκαταστάσεις (κωδικός έγκρισης ή 

καταχώρησης από την οικία Δ/νση Κτηνιατρικής ή άλλη αρμόδια Υπηρεσία με τήρηση συστήματος διαχείρισης 

της ασφάλειας των τροφίμων), θα μεταφέρονται με εγκεκριμένα αυτοκίνητα – ψυγεία εφοδιασμένα με 

καταγραφικά θερμόμετρα και θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. Τα προϊόντα θα είναι πρόσφατης κατάψυξης. 

Τα κατεψυγμένα ψάρια κατά τη παράδοση θα πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές και Εθνικές διατάξεις 

(την Κτηνιατρική και Υγειονομική νομοθεσία, τις Αγορανομικές Διατάξεις) και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους χώρους 

παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών. 

Τα χορηγούμενα κατεψυγμένα αλιεύματα θα έχουν ποσοστό επιπάγου σύμφωνα με το Π.Δ. 290/92 

Ο εργαστηριακός έλεγχος των μικροβιολογικών προδιαγραφών θα είναι διερευνητικός. Σε περίπτωση θετικού 

αποτελέσματος σε επόμενη παραλαβή θα προηγείται δεσμευτική δειγματοληψία και ανάλογα ακολουθεί 

παραλαβή ή απόρριψη της προμήθειας 

Η μεταφορά των εν λόγω προϊόντων θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα αυτοκίνητα-ψυγεία τα οποία θα 

φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τις εκάστοτε 

ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
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Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους χώρους 

παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών. Σε περίπτωση που 

ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων ο  

παραγωγός από τον οποίο προμηθεύεται. Τα κατεψυγμένα ψάρια θα παραδίδονται στις αποθήκες τροφίμων των 

Παιδικών εξοχών του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σύμφωνα 

με την Κ.Υ.Α. 487/2000 να εφαρμόζει σύστημα haccp (ασφάλεια τροφίμων). 

 

Κατεψυγμένα λαχανικά(Άρθρο 120 του Κ.Τ.Π) 

Αρακάς –ανάμικτα λαχανικά -Σπανάκι – Φασόλια στρογγυλά 

Cpv 15331170-9 

Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά (αρακάς, σπανάκι, ανάμικτα λαχανικά - φασολάκια στρογγυλά) 

πρέπει να έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

1. Να είναι Α΄ ποιότητας, καθαρισμένα, απαλλαγμένα ινών και βραστερά, κατά προτίμηση εγχώριας 

παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.. 

2. Να διατίθενται σε συσκευασία του 1 Kg, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως και 

3. Να έχουν ζωηρό φυσιολογικό χρώμα και να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές των κείμενων 

διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών αποκλεισμένης απολύτως της προμήθειας 

κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης (Α΄). 

Η μεταφορά των εν λόγω προϊόντων θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα αυτοκίνητα-ψυγεία τα οποία θα 

φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τις εκάστοτε 

ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα παραδίδονται στις αποθήκες τροφίμων των Παιδικών εξοχών του Δήμου Αθηναίων 

στον Άγιο Ανδρέα Αττικής.  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 487/2000 να εφαρμόζει σύστημα haccp (ασφάλεια 

τροφίμων).  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 

  

 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ             

Α/Α 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2024 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΕΞΟΧΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.                      

ΣΕ ΕΥΡΩ   
2024 

Φ.Π.Α. 
13%     ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
2024 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
2024 

10 

ΨΑΡΙ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 
ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ 

ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ  ΚΙΛΟ 1000 8,00 8.000,00 1.040,00 9.040,00 

12 

ΨΑΡΙ ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ 

ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 250-280 
ΓΡΜ ΚΙΛΟ 1.000 11,60 11.600,00 1.508,00 13.108,00 

13 

ΑΡΑΚΑΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 
ΠΑΚΕΤΟ 1 ΚΙΛΟΥ Α΄ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 900 3,27 2.943,00 382,59 3.325,59 

14 

ΑΝΑΜΙΚΤΑ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΚΙΛΟ   
Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 100 2,95 295,00 38,35 333,35 

15 

ΣΠΑΝΑΚΙ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ  

ΠΑΚΕΤΟ 1  ΚΙΛΟΥ Α΄ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 900 3,66 3.294,00 428,22 3.722,22 
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16 

ΦΑΣΟΛΙΑ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  
ΠΑΚΕΤΟ 1  ΚΙΛΟΥ Α΄ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΙΛΟ 800 3,03 2.424,00 315,12 2.739,12 

  ΣΥΝΟΛΟ   

 

  28.556,00 3.712,28 32.268,28 

 

       Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των Τριάντα δύο χιλιάδων 

διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών  #32.268,28€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και 

θα καταλογισθεί σε βάρος του Φ.15 του ΚΑ 6622.002 «Προμήθεια τροφίμων» Προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2024. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 

  

 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ             

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2025 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΕΞΟΧΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ   

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.                      
ΣΕ ΕΥΡΩ   

2025 

Φ.Π.Α. 

13%     ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

2025 

 ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

2025 

10 

ΨΑΡΙ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ 
ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ  ΚΙΛΟ 1000 8,00 8.000,00 1.040,00 9.040,00 

12 

ΨΑΡΙ ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ 
ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 250-280 
ΓΡΜ ΚΙΛΟ 1.000 11,60 11.600,00 1.508,00 13.108,00 

13 

ΑΡΑΚΑΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 

ΠΑΚΕΤΟ 1 ΚΙΛΟΥ Α΄ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 900 3,27 2.943,00 382,59 3.325,59 

14 

ΑΝΑΜΙΚΤΑ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΚΙΛΟ   

Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 100 2,95 295,00 38,35 333,35 

15 

ΣΠΑΝΑΚΙ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ  
ΠΑΚΕΤΟ 1  ΚΙΛΟΥ Α΄ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 900 3,66 3.294,00 428,22 3.722,22 

16 

ΦΑΣΟΛΙΑ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  
ΠΑΚΕΤΟ 1  ΚΙΛΟΥ Α΄ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΙΛΟ 800 3,03 2.424,00 315,12 2.739,12 

  ΣΥΝΟΛΟ   

 

  28.556,00 3.712,28 32.268,28 

 

       Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των Τριάντα δύο χιλιάδων 

διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών  #32.268,28€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και 

θα καταλογισθεί σε βάρος του Φ.15 του ΚΑ 6622.002 «Προμήθεια τροφίμων» Προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2025. 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ  Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Η 

Δ/ΝΤΡΙΑ 

    

 ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΤΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΚΑΚΡΙΔΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                              
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ                                                                                                                           
Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 22                                                       
Τ.Κ.: 10438/Αθήνα                  

Πληροφορίες: Σ.Κυτίδης                                                          

Tηλ.: 210-8250611 

Ηλ. Ταχυδρομείο: s.kytidis@athens.gr                                         
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: 1 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ άρθρο 71 ΚΤΠ 

CPV 15411110-6 

 

Το προς προμήθεια ελαιόλαδο πρέπει να είναι Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελληνικής παραγωγής 

ή προέλευσης Ε.Ε., σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων 

κοινής χρήσεως και με τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους 

κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Να διατίθεται σε συσκευασία 

τεσσάρων (4) και δύο (2) λίτρων, σε λευκοσιδηρά ή πλαστικά δοχεία. 

Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα. Ο 

προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους 

χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων 

ειδών.  

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης 

της ασφάλειας των τροφίμων ο παραγωγός από τον οποίο προμηθεύεται. 

Τα προϊόντα και η διακίνησή τους στις παιδικές εξοχές στον Άγιο Ανδρέα Αττικής θα είναι σύμφωνα 

με τους όρους που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, 

τις ισχύουσες Κτηνιατρικές, Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους 

χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων Ο 

προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές υγειονομικές και 

αγορανομικές διατάξεις να εφαρμόζει σύστημα haccp (ασφάλεια τροφίμων). Εφ’ όσον κρίνεται 

αναγκαίο θα διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 

   ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ             

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2024 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΕΞΟΧΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ   

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                      
ΣΕ ΕΥΡΩ   

2024 

Φ.Π.Α. 

13%     ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
2024 

 ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

2024 

52 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 
(EXTRA) ΠΑΡΘΕΝΟ 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) 
ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 400 27,15 10.860,00 1.411,80 12.271,80 

53 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 
(EXTRA) ΠΑΡΘΕΝΟ 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΔΥΟ (2) ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ 200 14,21 2.842,00 369,46 3.211,46 

  ΣΥΝΟΛΟ   

 

  13.702,00 1.781,26 15.483,26 

 

       Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των Δέκα πέντε χιλιάδων 

τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και είκοσι έξι λεπτών#15.483,26€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και 

θα καταλογισθεί σε βάρος του Φ.15 του ΚΑ 6622.002 «Προμήθεια τροφίμων» Προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2024 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025 

 

   ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ             

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2025 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΕΞΟΧΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ   

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                      
ΣΕ ΕΥΡΩ   

2025 

Φ.Π.Α. 

13%     ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
2025 

 ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

2025 

52 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 
(EXTRA) ΠΑΡΘΕΝΟ 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) 
ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 400 27,15 10.860,00 1.411,80 12.271,80 

53 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 

(EXTRA) ΠΑΡΘΕΝΟ 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΔΥΟ (2) ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ 200 14,21 2.842,00 369,46 3.211,46 

  ΣΥΝΟΛΟ   
 

  13.702,00 1.781,26 15.483,26 

 
       Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των Δέκα πέντε χιλιάδων 

τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και είκοσι έξι λεπτών#15.483,26€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και 

θα καταλογισθεί σε βάρος του Φ.15 του ΚΑ 6622.002 «Προμήθεια τροφίμων» Προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2025. 

 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ  Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Η 
Δ/ΝΤΡΙΑ 

    
 ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ 
ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΤΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΚΑΚΡΙΔΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                      
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ  
Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 22 
Τ.Κ.:10438/Αθήνα                  

Πληροφορίες: Σ.Κυτίδης  

Tηλ.: 210-8250611 

Ηλ. Ταχυδρομείο:s.kytidis@athens.gr 
 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: 2 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV 15000000-8 

 
 

 ΖΥΜΑΡΙΚΑ: Άρθρο 115 ΚΤΠ  

Μακαρόνια για παστίτσιο, μακαρόνια Νο 6, φιδές. Τα Ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι 

πλούσιο σε γλουτένη ή άλευρο ολικής άλεσης μακαρονοποιϊας από σκληρό σίτο και νερό, χωρίς ζύμη, 

ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στο αέρα, χωρίς ψήσιμο. Η διαδικασία να 

είναι σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 115 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονομικές 

διατάξεις. Επίσης να φέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί 

επισήμανσης. Τα προϊόντα να διατίθενται σε συσκευασίες 500 γραμ. ή ενός κιλού και ο φιδές σε πακέτο 

των 250 γραμμ. 

 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ:  Άρθρο 115 ΚΤΠ 

Λαζάνια ψιλά, μακαρόνια Νο 6, μακαρόνια Νο 3 για παστίτσιο, μακαρονάκι κοφτό, κριθαράκι μέτριο, 

σουσαμάκι, πεπονάκι – πάστες. Τα ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα από άλευρο ολικής άλεσης 

μακαρονοποιίας από σκληρό σίτο και νερό χωρίς ζύμη, ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά 

θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο. Η διαδικασία να είναι σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 115 του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Επίσης  να φέρουν 

στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Τα παραπάνω είδη 

θα είναι σε συσκευασίες 500gr. 

 ΟΣΠΡΙΑ (Φακές-Φασόλια Μέτρια –Φασόλια γίγαντες –Ρεβίθια αποφλοιωμένα) 
Τα προϊόντα να είναι Α΄ ποιότητας βραστερά, πρόσφατης συλλογής και να πληρούν τους όρους που 

αναφέρονται στο Άρθρο 121 Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία 

να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης με σαφή 

την ημερομηνία λήξης. Να διατίθενται σε διάφανη συσκευασία των 500 γρ ή 1.000 γραμ 

 ΡΥΖΙ κίτρινο για πιλάφι. 
Το προϊόν να είναι Α΄ποιότητας βραστερό πρόσφατης συλλογής και πληροί τους όρους που αναφέρονται 

στο άρθρο 101 ΚΤΠ και τις ισχύουσες κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Κάθε ποικιλία ρυζιού πρέπει να 

διατίθεται στην κατανάλωση αυτούσια. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές 

αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε διάφανη συσκευασία των 500 

γραμμ. Η διάθεση και συσκευασία των προϊόντων θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και η μεταφορά με 

καθαρά και απολυμασμένα μέσα, στην αποθήκη τροφίμων των Παιδικών Εξοχών στον Αγ. Ανδρέα Αττικής, 

σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΤΠ.Η διάθεση και συσκευασία των προϊόντων θα γίνεται με ευθύνη 

του προμηθευτή και η μεταφορά με καθαρά και απολυμασμένα μέσα, στην αποθήκη τροφίμων των 

Παιδικών Εξοχών στον Αγ. Ανδρέα Αττικής. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με τους 
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όρους που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, τις ισχύουσες 

Κτηνιατρικές, Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κανένα προϊόν δεν θα γίνεται αποδεκτό εάν δεν τηρούνται οι όροι των 
σχετικών άρθρων του ΚΤΠ (θερμοκρασία οχήματος, ύπαρξη καταγραφικού θερμοκρασίας, βεβαίωση 
απολύμανσης, βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος, θερμοκρασία προϊόντος, ακεραιότητα 
συσκευασίας, επισήμανση προϊόντος). 
Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσαρμόζονται στις εκάστοτε τροποποιήσεις των αντιστοίχων διατάξεων 

που αναφέρονται παραπάνω όπως αυτές γίνονται από τα αντίστοιχα αρμόδια. 

Θα υπόκειται δε σε έλεγχο των εγκαταστάσεων του από αρμόδια επιτροπή, και την κείμενη νομοθεσία που 

προβλέπεται περί υγιεινής τροφίμων και την ορθή πρακτική. 

Η μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μέσα, στην αποθήκη τροφίμων των 

Παιδικών Εξοχών στον Αγ. Ανδρέα Αττικής, σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΤΠ. Κανένα προϊόν δεν 

θα γίνεται αποδεκτό εάν δεν τηρούνται οι όροι των σχετικών άρθρων του Κ.Τ.Π. (θερμοκρασία οχήματος, 

ύπαρξη καταγραφικού θερμοκρασίας, βεβαίωση απολύμανσης, βεβαίωση καταλληλόλητας οχήματος, 

θερμοκρασία προϊόντος, ακεραιότητα συσκευασίας, επισήμανση προϊόντος). 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές υγειονομικές και αγορανομικές 

διατάξεις να εφαρμόζει σύστημα haccp (ασφάλεια τροφίμων). Εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο θα διενεργείται 

εργαστηριακός έλεγχος σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας. 

 Τοματάκια ολόκληρα ή ψιλοκομμένα. Προϊόν που αποτελείται από τομάτες ολόκληρες σε φυσική 

κατάσταση αποφλοιωμένες μέσα σε χυμό τομάτας και φέρονται στην κατανάλωση 

κονσερβοποιημένες. Να πληροί τους καθορισμένους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του 

Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα 

ελληνικά ενδείξεις, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 περί επισήμανσης του Κ.Τ.Π. 

Διακινείται σε μεταλλικά κυτία συσκευασία του 1 κιλού και 3 κιλών κατά προτίμηση με εύκολο 

άνοιγμα (easy open).  

 (τοματοπολτός)Τοματοπολτός-Διπλής Συμπύκνωσης. Αποδίδεται σε προϊόν που παρασκευάζεται 

με συμπύκνωση του σαρκώδους χυμού των νωπών καρπών της τομάτας, με αποβολή μέρους του 

νερού αυτών. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 

11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης του ισχύοντος Κ.Τ.Π.. Επίσης να πληροί τους καθορισμένους όρους του 

άρθρου 124 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Διακινείται σε 

συσκευασία των (5) κιλών κατά προτίμηση με εύκολο άνοιγμα (easy open) 

 (χυμός τομάτας)Ελαφρώς συμπυκνωμένος χυμός τομάτας. Χυμό τομάτας  που έχει υποστεί 

ελαφρά συμπύκνωση σύμφωνα με το άρθρο 124 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Διακινείται σε χάρτινη συσκευασία των 500 γρ (tetrapack). 

 
 (μπαχαρικά) 

 
ΑΡΤΥΜΑΤΑ (ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ) Άρθρο 42,43 ΚΤΠ 

 Πιπέρι μαύρο, Δάφνη, Μοσχοκάρυδο τρίμμα, Ρίγανη, Κανέλλα τριμμένη, Κανέλλα ξύλο, Κύμινο, 
Δυόσμος ξερός, ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις 

στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π περί επισήμανσης. Τα προϊόντα να 

είναι συσκευασμένα σύμφωνα με τους όρους του Κ.Τ.Π. Διατίθενται σε συσκευασία κιλού- δίκιλου. 

 

 Αλάτι ψιλό θαλασσινό. Θα πρέπει να έχει λευκό χρώμα και το υδατικό του διάλυμα να εμφανίζει 

ελαφριά μόνο θολερότητα και να πληροί τους όρους του άρθρου 38 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές 

αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε πλαστική συσκευασία 

των 500 gr. 

 

 (καθαρό αλεύρι) 
 

 Αλεύρι σίτου-φαρίνα . Ως "άλευρο σίτου" ή απλώς "άλευρο" νοείται αποκλειστικά και μόνο το 

προϊόν της άλεσης υγιούς σίτου, βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική 

ουσία. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104,105,106,157 του Κ.Τ.Π & 

τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ενδείξεις 

στα Ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να Διατίθεται σε 

χάρτινη συσκευασία βάρους (1) κιλού και η φαρίνα σε συσκευασία μισού κιλου. 

 

(δημητριακά με σοκολάτα) 
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 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ με σοκολάτα: 
Προϊόν με βάση τα σιτηρά, προοριζόμενο για πρωινό, σε συσκευασία 350 - 400 gr. Να πληροί τους 

όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς 

και τους Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η συσκευασία να φέρει 

ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, περί 

επισήμανσης. 

 (δημητριακά χωρίς σοκολάτα) 

 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ τύπου κορν-φλέικς: 
 

Προϊόν με βάση τα σιτηρά, προοριζόμενο για πρωινό, σε συσκευασία 450 - 500 gr. Να πληροί τους 

όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς 

και τους Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η συσκευασία να φέρει 

ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, περί 

επισήμανσης. 

 (λευκή ζάχαρη) 
 

 Ζάχαρη Λευκή-Ψιλή. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο 

άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Επίσης να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο Άρθρο 63 

Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Διακινείται σε συσκευασία του 1 

κιλού.  

 

 (κακάο) 
 

 Κακάο σε σκόνη. Κακάο σε σκόνη, είναι το προϊόν που λαμβάνεται με κονιοποίηση καθαρισμένων, 

αποφλοιωμένων και καβουρδισμένων κυάμων κακάο και περιέχει βούτυρο κακάο σε ποσοστό 

τουλάχιστον 20%, υπολογιζόμενο επί ξηράς ουσίας και νερό 9% κατ' ανώτατο όριο. Να πληροί τους 

όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις. Διακινείται σε 

συσκευασία 125 γρ ή 500 γραμ. 

 

Αμυλα - Προϊόντα αλεσμένων δημητριακών- αμυλώδη προϊόντα 
Κορν Φλαουρ 

 Αμυλο αραβοσίτου ή  αλεύρι αραβοσίτου είναι το άμυλο που προέρχεται από κόκκους 

αραβοσίτου .Το άμυλο λαμβάνεται από το ενδοσπέρμιο του πυρήνα του αραβοσίτου . Το προϊόν 

να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104,105,106,157 του Κ.Τ.Π & τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ενδείξεις στα Ελληνικά, 

όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Συσκευασία 200 γραμ. 
 

(καρυκεύματα και αρτύματα) 
 

 Χυμός Λεμόνι (Άρτυμα). Χυμός Λεμονιού ως άρτυμα πρέπει να πληροί τους όρους  του Κ.Τ.Π. και  

τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Πρέπει να προσφέρονται καθαρά χωρίς καμία πρόσμιξη 

χρώματος, αρώματος ή άλλης ανόργανης ή οργανικής ουσίας και πρέπει να πληρούν τους όρους 

της Ελληνικής Φαρμακοποιίας. Στη συσκευασία πρέπει να δηλώνεται απαραίτητα σαν 

αναπόσπαστο τμήμα της επωνυμίας, αν πρόκειται για τρυγικό ή κιτρικό οξύ. Διατίθεται σε 

συσκευασία 300-330 ml. Επίσης να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα Άρθρα 40 και 127 

Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

 

 (μαρμελάδες) 
 

 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ διάφορα φρούτα σε τεμάχιο: 
Το προϊόν να είναι σύμφωνο με τον Κ.Τ.Π και αντικειμένων κοινής χρήσης (άρθρο 131&132) και τις 

ισχύουσες κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να φέρουν ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές 

αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π περί επισήμανσης. Να είναι σε συσκευασία ατομική των 20 

γραμ. Η επιλογή των φρούτων της μαρμελάδας θα προσδιορίζεται από την διαχείριση τροφίμων των 

Παιδικών εξοχών. 
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 (ξύδι) 
 

 Ξύδι. Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού, από χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα 

και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο 

άρθρο 10 και 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία από 350 έως 400 ml ή από 350  

έως 400 γραμμ. σε πλαστική φιάλη. 

 

 (πραλίνα) 
 

 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ ατομική συσκευασία 20 γρ.: 
Προϊόν σε συσκευασία καθαρού βάρους 20gr με εύκολο άνοιγμα (easyopen). Η συσκευασία να φέρει 

ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, περί 

επισήμανσης. Η διακίνησή της θα είναι σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον Κώδικα 

Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσης, τις ισχύουσες Κοινοτικές, Υγειονομικές και 

Κτηνιατρικές διατάξεις, καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

 (τσάι) 
 

 Τσάι τύπου Κεϋλάνης. Στη συσκευασία του τσαγιού εκτός από τα υποχρεωτικά στοιχεία, στα 

ελληνικά που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κεφαλαίου Ι (Γενικές Διατάξεις) είναι δυνατόν να 

αναγράφεται προαιρετικά και ο τρόπος προέλευσης. Επίσης να πληροί τους καθορισμένους όρους του 

άρθ. 148 Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Διακινείται σε συσκευασία 

κουτιών των 100 γρ. ή 500 γρ. 

 

 

Ψωμί του τοστ σε φέτες ολικής άλεσης 
 

 Ψωμί του τοστ σε φέτες ολικής άλεσης: Το προϊόν πρέπει να είναι:  

α) ολικής άλεσης (το αλεύρι ολικής να είναι τουλάχιστον 60% επί της συνολικής ποσότητας αλεύρου, και 

να αναγράφεται επί της ετικέτας), β) απαλλαγμένα ή με περιορισμένα στο ελάχιστο από κορεσμένα 

λιπαρά οξέα (1,5 gr ανά 100 gr ) και πλήρως απαλλαγμένα από trans, γ) χαμηλής περιεκτικότητας σε 

ζάχαρα (5 gr ανά 100 gr) αποκλειστικά από καστανή ζάχαρη και αλάτι (0,12 gr νατρίου ανά 100 gr), δ) 

απαλλαγμένα συντηρητικών και μυκοτοξινών (σε όλα τα προϊόντα κάτω από το όριο ανίχνευσης 

ανεξαρτήτως του ορίου της σχετικής νομοθεσίας), ε) με επιτρεπόμενα διογκωτικά αρτοποιίας μόνο 

μαγειρική σόδα και bakingpowder και στ) συσκευασμένο σε φέτες όπως διατίθεται ευρέως στο εμπόριο 

ελληνικής παραγωγής, σε μεγάλη συσκευασία όπου θα αναγράφονται η ημέρα παραγωγής, η ημερομηνία 

λήξης. Χωρίς Συντηρητικά. 

Θα πρέπει επίσης να μην περιέχει κάθε οιονδήποτε τρόπο μη αλεσμένους ή ολόκληρους σπόρους στην 

μάζα του ή επιφανειακά, καθώς προορίζεται για διατροφή βρεφών και νηπίων. Να πληροί τους όρους του 

άρθρου του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Η συσκευασία θα πρέπει  να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. 

περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία των 750 gr. 

 

 
αλευρώδη προϊόντα 

 

 Κατεψυγμένο φύλλο ζύμης σφολιάτας – ψιλό φύλλο πίτσας άρθρο 113-114 ΚΤΠ 
Το φύλλο θα είναι σε ειδικές διαστάσεις, παρασκευασμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και 

αγορανομικές διατάξεις εγχώριας κατασκευής και διάθεσης, θα είναι κατεψυγμένο φύλλο ζύμης πίτσας 
και σφολιάτα, με ειδικού τύπου αλεύρι, φυτικό βούτυρο ή βούτυρο αγελάδας ή φυτικά έλαια, χωρίς 

χοιρινό λίπος που προβλέπεται από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις θα υπόκειται δε σε υγειονομικό 

έλεγχο. 

 

Στις ζύμες (ζυμάρι) που παράγονται από βιομηχανίες και βιοτεχνίες και φέρονται στην κατανάλωση σε 

τυποποιημένες συσκευασίες, επιτρέπεται η χρήση προσθέτων που αναφέρονται στην παράγραφο 13 του 

άρθρου 112 του Κώδικα Τροφίμων, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους όρους. Δεν επιτρέπεται να 

περιέχουν πρόσθετες χρωστικές ουσίες. 
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Το φύλλο πίτσας θα είναι λεπτής ζύμης (ψιλό), προψημένο και κατόπιν κατεψυγμένο. 

Οι διαστάσεις των φύλλων θα είναι 53Χ65 cm. 

 

Ειδικότερα η μεταφορά τους θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά 

θερμόμετρα. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχεται η θερμοκρασία μεταφοράς του προϊόντος. Τα αυτοκίνητα 

ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα σύμφωνα με τις εκάστοτε Υγειονομικές Διατάξεις. Θα 

διατίθεται σε συσκευασία όπως αναφέρεται στο παράρτημα Ι. 

 

Η διάθεση και συσκευασία των προϊόντων θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή στην αποθήκη τροφίμων 

των Παιδικών Εξοχών στον Αγ. Ανδρέα Αττικής. Κανένα προϊόν δεν θα γίνεται αποδεκτό εάν δεν τηρούνται 
οι όροι των σχετικών άρθρων του ΚΤΠ (θερμοκρασία οχήματος, ύπαρξη καταγραφικού θερμοκρασίας, 
βεβαίωση απολύμανσης, βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος, θερμοκρασία προϊόντος, ακεραιότητα 
συσκευασίας, επισήμανση προϊόντος). 
 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές υγειονομικές και αγορανομικές 

διατάξεις να εφαρμόζει σύστημα haccp (ασφάλεια τροφίμων). Εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο θα διενεργείται 

εργαστηριακός έλεγχος σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας 

 
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 

 

Τα αλλαντικά θα είναι από κρέας χοίρου ή Βόιο ή σύμμεικτο Α’ ποιότητας με τη χαμηλότερη δυνατή 

περιεκτικότητα σε λίπος, χωρίς τρίχες και ξένα σώματα, κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή 

προέλευσης από χώρες της Ε.Ε., την οποία προέλευση θα δηλώνουν οι προμηθευτές στην προσφορά τους, 

συσκευασμένο σύμφωνα με την L. 87/51 οδηγία της Ε.Ε. και σύμφωνα με το Π.Δ. 306/80. 

 

Τα αλλαντικά θα πρέπει να προέρχονται από υγιή ζώα, να είναι αποστειρωμένα, συσκευασμένα εντός της 

προβλεπόμενης από την νομοθεσία τύπου φραντζόλας αεροστεγή συσκευασία, σε θερμοκρασία 

εσωτερικού κρέατος όχι περισσότερο από 7 βαθμούς Κελσίου. Να έχουν σφραγίδα στην οποία θα 

αναγράφεται η ημερομηνία συσκευασίας και τυποποίησης, η ημερομηνία λήξης η προέλευση, το ακριβές 

βάρος και να συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά υγειονομικής επιθεώρησης. 

Τα χρησιμοποιούμενα περιβλήματα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής. 

 

 Ζαμπόν ωμοπλάτη σε μπαστούνια κομμένα σε τεμάχια (φέτες) άρθρο 91 ΚΤΠ: Παρασκευάζεται 

από αυτοτελές τεμάχια κρέατος από το σφάγιο. Η υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 75% με 

ανοχή 2 μονάδων στο προϊόν ως έχει και εν γένει ότι προβλέπεται από το άρθρο 91 ΚΤΠ. 

 

 Λουκάνικο χωριάτικο: ωμά λουκάνικα (λουκάνικα που ενθηκεύονται σε βρώσιμα περιβλήματα και 

είναι δυνατό να υφίστανται μερική αφυδάτωση) χοιρινό ή σύμμεικτο κρέας. Κρέας χοιρινό, ή 

σύμμεικτο, πράσο, μίγμα καρυκευμάτων και αρωματικών υλών. Η περιεκτικότητα σε λίπος των 

προϊόντων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 35% επί του προϊόντος ως έχει και θα μπορεί να 

περιέχει μυρωδικά σε είδη και ποσότητα που προβλέπονται από τον ΚΤΠ και εν γένει ότι 

προβλέπεται από το άρθρο 91 .Συσκευασία διάφανη κατάλληλη για τρόφιμα μισού ή ενός κιλού ή 

και μεγαλύτερη. 

 

Η διάθεση και συσκευασία των προϊόντων θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και η μεταφορά με 

καθαρά και απολυμασμένα μέσα, στην αποθήκη τροφίμων των Παιδικών Εξοχών στον Αγ. Ανδρέα Αττικής. 
Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, τις ισχύουσες Κτηνιατρικές, Υγειονομικές και 

Κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Κανένα προϊόν δεν θα γίνεται αποδεκτό εάν δεν τηρούνται οι όροι των σχετικών άρθρων του ΚΤΠ 
(θερμοκρασία οχήματος, ύπαρξη καταγραφικού θερμοκρασίας, βεβαίωση απολύμανσης, βεβαίωση 
καταλληλότητας οχήματος, θερμοκρασία προϊόντος, ακεραιότητα συσκευασίας, επισήμανση προϊόντος). 
 
Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσαρμόζονται στις εκάστοτε τροποποιήσεις των αντιστοίχων διατάξεων 

που αναφέρονται παραπάνω όπως αυτές γίνονται από τα αντίστοιχα αρμόδια. 

Θα υπόκειται δε σε έλεγχο των εγκαταστάσεων του από αρμόδια επιτροπή, και την κείμενη νομοθεσία που 

προβλέπεται περί υγιεινής τροφίμων και την ορθή πρακτική. 
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Η μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μέσα, στην αποθήκη τροφίμων των 

Παιδικών Εξοχών στον Αγ. Ανδρέα Αττικής, σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΤΠ. Κανένα προϊόν δεν 

θα γίνεται αποδεκτό εάν δεν τηρούνται οι όροι των σχετικών άρθρων του Κ.Τ.Π. (θερμοκρασία οχήματος, 

ύπαρξη καταγραφικού θερμοκρασίας, βεβαίωση απολύμανσης, βεβαίωση καταλληλόλητας οχήματος, 

θερμοκρασία προϊόντος, ακεραιότητα συσκευασίας, επισήμανση προϊόντος). 

 
 

Ψωμάκι στρογγυλό σίτου τύπου Burger: 
 

 Ψωμάκι στρογγυλό σίτου τύπου Burger:Το χορηγούμενο είδος άρτου θα πρέπει να είναι 

σύμφωνα με τα άρθρα 111 και 112 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις εκάστοτε 

Αγορανομικές & Υγειονομικές Διατάξεις και τις ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως ισχύουν. Να διατίθεται συσκευασμένο, το 

υλικό συσκευασίας να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του 

Κ.Τ.Π περί επισήμανσης. Το υλικό συσκευασίας τους θα πρέπει  να πληροί τους όρους του άρθρου 

9 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών περί υλικών που θα έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα. 
 
Φυσικός χυμός διάφορα φρούτα (ανάμεικτος)Άρθρο 126,127 ΚΤΠ 

 

 Ως χυμός φρούτων ορίζεται το ζυμώσιμο, αλλά μη ζυμωθέν, προϊόν που λαμβάνεται από υγιή και ώριμα 

φρούτα, ενός ή πολλών ειδών με μηχανικές μεθόδους λήψης, και έχει το χρώμα, το άρωμα και τη 

χαρακτηριστική γεύση των χυμών των φρούτων από τα οποία προέρχεται. Οι οργανοληπτικοί 

χαρακτήρες των φρούτων πρέπει να είναι άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποιήσεως 

μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στα άρθρα 126 & 127 

του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα 

ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 

 

Στην ετικέτα - συσκευασία του συμπυκνωμένου χυμού φρούτου πρέπει να αναγράφεται η παρουσία και η 

ποσότητα των προστιθέμενων σακχάρων καθώς επίσης η ημερομηνία λήξης.  Διατίθεται σε χάρτινη 

συσκευασία τετραπάκ των 250-330 ml. 

 

Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον Κ.Τ.Π. και 

Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, τις ισχύουσες, Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους 

Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

Η διάθεση και συσκευασία των προϊόντων θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και η μεταφορά με καθαρά 

και απολυμασμένα μέσα, στην αποθήκη τροφίμων των Παιδικών Εξοχών στον Αγ. Ανδρέα Αττικής, σύμφωνα 

τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΤΠ. 

 

Κανένα προϊόν δεν θα γίνεται αποδεκτό εάν δεν τηρούνται οι όροι των σχετικών άρθρων του ΚΤΠ (βεβαίωση 

απολύμανσης, ακεραιότητα συσκευασίας, επισήμανση προϊόντος, ημερομηνία λήξης του προϊόντος κτλ.). 

 
νερό εμφιαλωμένο 

 Νερό εμφιαλωμένο: Το προϊόν να πληροί τους όρους του άρθρου 149 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.      

Η συσκευασία θα πρέπει  να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 

Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία του 0,5 λίτρου. 

 ΜΕΛΙ ατομική συσκευασία 20 γρ.: 
Μέλι ανθέων ή θυμαρίσιο. Κατά προτίμηση εγχώριο. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 67 

του Κ.Τ.Π. και αντικειμένων κοινής χρήσης και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές και κτηνιατρικές 

διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί 

επισήμανσης. Διακινείται σε ατομική συσκευασία των 20 γραμμαρίων με εύκολο άνοιγμα (easy open). 

 Το Ηλιέλαιο (άρθρο 73 ΚΤΠ) που διατίθεται στην κατανάλωση πρέπει να εμφανίζει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

1. Να μην έχει οξύτητα σε ελαϊκό οξύ μεγαλύτερη από 0,3 και υγρασία και πτητικές ουσίες στους  

105ο C άνω από 0,05%. (<0,26) 

  2. Ποσοστό υπολείμματος σε πετρελαϊκό αιθέρα όχι μεγαλύτερο από 0,05 άνυδρου σπορέλαιου. 

  3. Πρέπει να δίνουν αντίδραση σπορέλαιου. 
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  4. Περιεκτικότητα σε σάπωνες όχι ανώτερη του 0,015%.(<0,005) 

Διατίθεται σε 5-10 λίτρα συσκευασία. 

 

Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα. Ο 

προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους 

χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων 

ειδών.Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, θα πρέπει να διαθέτει σύστημα 

διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων ο παραγωγός από τον οποίο προμηθεύεται. 

 

μαργαρίνη 
 

 Η μαργαρίνη να πληροί τους όρους του άρθρου 78 του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και 

τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Επίσης να φέρουν στα ελληνικά ενδείξεις 

όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης, & να διατίθεται υπό συνθήκες 

ψύξης. Απαγορεύεται στη συσκευασμένη μαργαρίνη, η αναγραφή λέξεων ή παραστάσεων που να 

θυμίζουν το βούτυρο, γιατί είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε πλάνη τον καταναλωτή. 

Η ατομική μαργαρίνη θα διατίθεται σε συσκευασία πλαστική των 10 γραμ. κατάλληλη για 
τρόφιμα,με εμφανή την ημερομηνία παρασκευής και λήξης. 
Η μαργαρίνη σε ράβδους του ενός ή δύο κιλών θα διατίθεται στην ενδεδειγμένη συσκευασία, με 
εμφανή την ημερομηνία παρασκευής και λήξης. 

 

Τα προϊόντα και η διακίνησή τους στις παιδικές εξοχές στον Άγιο Ανδρέα Αττικής θα είναι σύμφωνα 

με τους όρους που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, 

τις ισχύουσες Κτηνιατρικές, Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα 

διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, 

διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών. 

 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης 

της ασφάλειας  των τροφίμων ο παραγωγός από τον οποίο προμηθεύεται. 

Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσαρμόζονται στις εκάστοτε τροποποιήσεις των αντιστοίχων 

διατάξεων που αναφέρονται παραπάνω. 

 
 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 

 

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
2024   

ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΕΞΟΧΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. ΣΕ 
ΕΥΡΩ    
2024 

Φ.Π.Α. 
13%         

ΣΕ ΕΥΡΩ 
2024 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
2024 

1 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ –ΠΑΣΤΕΣ 
ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 

κ.λ.π. ΠΑΚETO 500 ΓΡ. ΚΙΛΟ 600 2,25 1.350,00 175,50 1.525,50 

2 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ –ΠΑΣΤΕΣ 

κ.λ.π. ΠΑΚETO 500 ΓΡ. ΚΙΛΟ 3.500 1,70 5.950,00 773,50 6.723,50 

3 ΦΙΔΕΣ 250 ΓΡΜ. ΤΕΜ. 50 0,80 40,00 5,20 45,20 

4 
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ  
ΠΑΚ.500 ΓΡ. ΤΕΜ. 1.500 1,63 2.445,00 317,85 2.762,85 

5 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 
ΠΑΚ.500 ΓΡ. ΤΕΜ. 250 1,75 437,50 56,88 494,38 

6 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 

ΠΑΚ.500 ΓΡ. ΤΕΜ. 300 4,30 1.290,00 167,70 1.457,70 

8 

ΡΕΒΙΘΙΑ 

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ  
ΠΑΚ. 500 ΓΡ. ΤΕΜ. 200 2,10 420,00 54,60 474,60 

11 
ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ  ΣΥΣΚ.  
500 ΓΡ. ΤΕΜ. 3.200 1,57 5.024,00 653,12 5.677,12 

12 

ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ 
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 1 
ΚΙΛΟΥ  ΤΕΜ. 150 2,59 388,50 50,51 439,01 
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Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
2024   

ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΕΞΟΧΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. ΣΕ 
ΕΥΡΩ    
2024 

Φ.Π.Α. 
13%         

ΣΕ ΕΥΡΩ 
2024 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
2024 

13 

ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ 

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 3 
ΚΙΛΩΝ  ΤΕΜ. 150 6,90 1.035,00 134,55 1.169,55 

14 

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 

ΔΙΠΛΗΣ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΣΥΣΚ. 

5 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ. 280 14,90 4.172,00 542,36 4.714,36 

15 

ΕΛΑΦΡΩΣ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 
ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ  
500 ΓΡ. ΤΕΜ. 1.000 1,08 1.080,00 140,40 1.220,40 

16 ΔΑΦΝΗ ΣΥΣΚ. 40 ΓΡ. ΤΕΜ. 50 1,80 90,00 11,70 101,70 

22 ΔΥΟΣΜΟΣ ΞΗΡΟΣ ΚΙΛΟ 5 6,00 30,00 3,90 33,90 

23 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ ΚΙΛΟ 5 15,00 75,00 9,75 84,75 

24 ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΕΝΗ  ΚΙΛΟ 5 19,76 98,80 12,84 111,64 

25 ΚΥΜΙΝΟ  ΚΙΛΟ 3 10,00 30,00 3,90 33,90 

26 
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 
ΤΡΙΜΜΑ ΚΙΛΟ 6 38,79 232,74 30,26 263,00 

27 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ  ΚΙΛΟ 20 15,00 300,00 39,00 339,00 

28 ΡΙΓΑΝΗ ΚΙΛΟ 20 8,00 160,00 20,80 180,80 

29 
ΑΛΑΤΙ  ΨΙΛΟ ΠΛΑΣΤ. 
ΣΑΚ. 500 ΓΡ. ΤΕΜ. 500 0,63 315,00 40,95 355,95 

30 ΑΛΕΥΡΙ  ΠΑΚ. 1 ΚΙΛΟΥ. ΚΙΛΟ 50 1,47 73,50 9,56 83,06 

31 
ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ ΠΑΚ . 
500 ΓΡ  ΤΕΜ. 200 1,10 220,00 28,60 248,60 

32 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΜΕ 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΥΣΚ. 350-

400 ΓΡ ΤΕΜ. 1.200 4,00 4.800,00 624,00 5.424,00 

33 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΤΥΠΟΥ 

ΚΟΡΝ-ΦΛΕΙΚΣ  ΣΥΣΚ. 
450 - 500 ΓΡ. ΤΕΜ. 1.000 3,60 3.600,00 468,00 4.068,00 

36 
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ-ΨΙΛΗ  
ΣΥΣ. 1 ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΟ 200 1,70 340,00 44,20 384,20 

38 ΚΑΚΑΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ  ΚΙΛΟ 30 15,92 477,60 62,09 539,69 

39 
ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ ΣΥΣΚ. 
200 ΓΡ. ΤΕΜ. 50 1,80 90,00 11,70 101,70 

40 
ΛΕΜΟΝΙ ΑΡΤΥΜΑ ΣΕ 
ΣΥΣK. 300-330 ML. ΤΕΜ. 800 0,50 400,00 52,00 452,00 

42 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΔΙΑΦ. 
ΦΡΟΥΤΑ ΑΤΟΜ. ΣΥΣΚ. 
20 ΓΡ. ΤΕΜ. 20.000 0,10 2.000,00 260,00 2.260,00 

44 

ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ ΣΕ ΠΛΑΣΤ. 
ΣΥΣK. 350 - 400 ML ή 

350 -  400 ΓΡ.  ΤΕΜ. 700 0,80 560,00 72,80 632,80 

47 

ΠΡΑΛΙΝΑ 

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ ΑΤΟΜ. 
ΣΥΣΚ. 20 ΓΡ. ΤΕΜ. 10.000 0,19 1.900,00 247,00 2.147,00 

48 
ΤΣΑΙ ΤΥΠΟΥ 

ΚΕΫΛΑΝΗΣ ΚΙΛΟ 5 6,20 31,00 4,03 35,03 

53 

ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ 

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 
ΣΥΣΚ. 750 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 
100 2,90 290,00 37,70 327,70 

54 ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ ΚΙΛΟ 1.000 4,71 4.710,00 612,30 5.322,30 

56 ΦΥΛΛΟ ΠΙΤΣΑΣ ΚΙΛΟ 1.000 6,00 6.000,00 780,00 6.780,00 

57 
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 
ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΚΙΛΟ 75 9,63 722,25 93,89 816,14 

58 ΖΑΜΠΟΝ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΚΙΛΟ 150 8,41 1.261,50 164,00 1.425,50 

59 

ΨΩΜΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 
(BURGER)  ΣΙΤΟΥ ΣΥΣΚ. 

480-550 ΓΡ. ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΞΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.500 2,80 4.200,00 546,00 4.746,00 
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Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
2024   

ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΕΞΟΧΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. ΣΕ 
ΕΥΡΩ    
2024 

Φ.Π.Α. 
13%         

ΣΕ ΕΥΡΩ 
2024 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
2024 

(6) ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

70 
ΜΕΛΙ ΑΤΟΜ. ΣΥΣΚ. 20 

ΓΡ ΤΕΜ. 15.000 0,25 3.750,00 487,50 4.237,50 

72 
ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 400 20,00 8.000,00 1.040,00 9.040,00 

75 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΡΑΒΔΟΙ ΚΙΛΟ 1.000 8,00 8.000,00 1.040,00 9.040,00 

76 
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΓΡ. ΤΕΜ. 50.000 0,14 7.000,00 910,00 7.910,00 

 ΣΥΝΟΛΑ:    83.389,39 10.840,64 94.230,03 

 

67 ΧΥΜΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ 250-330 ML ΤΕΜ. 10.000 0,72 7.200,00 936,00 8.136,00 

68 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 500 ml ΤΕΜ. 10.000 0,28 2.800,00 364,00 3.164,00 

 ΣΥΝΟΛΑ:    10.000,00 1.300,00 11.300,00 

 

 

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας τροφίμων ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα τεσσάρων 

χιλιάδων διακοσίων τριάντα ευρώ και τριών λεπτών #94.230,03€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

13%, και θα καταλογισθεί σε βάρος του Φ.15 του ΚΑ 6622.002 «Προμήθεια τροφίμων» 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024. 

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ποτών και αναψυκτικών ανέρχεται στο ποσό των 

έντεκα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ #11.300,00€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και θα 

καταλογισθεί σε βάρος του Φ.15 του ΚΑ 6622.003 «Προμήθεια ποτών και αναψυκτικών» 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024. 

 

 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 
 

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
2025   

ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΕΞΟΧΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. ΣΕ 
ΕΥΡΩ    
2025 

Φ.Π.Α. 
13%         

ΣΕ ΕΥΡΩ 
2025 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
2025 

1 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ –ΠΑΣΤΕΣ 
ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 
κ.λ.π. ΠΑΚETO 500 ΓΡ. ΚΙΛΟ 600 2,25 1.350,00 175,50 1.525,50 

2 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ –ΠΑΣΤΕΣ 

κ.λ.π. ΠΑΚETO 500 ΓΡ. ΚΙΛΟ 3.500 1,70 5.950,00 773,50 6.723,50 

3 ΦΙΔΕΣ 250 ΓΡΜ. ΤΕΜ. 50 0,80 40,00 5,20 45,20 

4 
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ  

ΠΑΚ.500 ΓΡ. ΤΕΜ. 1.500 1,63 2.445,00 317,85 2.762,85 

5 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 

ΠΑΚ.500 ΓΡ. ΤΕΜ. 250 1,75 437,50 56,88 494,38 

6 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 

ΠΑΚ.500 ΓΡ. ΤΕΜ. 300 4,30 1.290,00 167,70 1.457,70 

8 

ΡΕΒΙΘΙΑ 

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ  
ΠΑΚ. 500 ΓΡ. ΤΕΜ. 200 2,10 420,00 54,60 474,60 

11 
ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ  ΣΥΣΚ.  
500 ΓΡ. ΤΕΜ. 3.200 1,57 5.024,00 653,12 5.677,12 

12 

ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ 

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 1 
ΚΙΛΟΥ  ΤΕΜ. 150 2,59 388,50 50,51 439,01 

13 
ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ 
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 3 ΤΕΜ. 150 6,90 1.035,00 134,55 1.169,55 
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Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
2025   

ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΕΞΟΧΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. ΣΕ 
ΕΥΡΩ    
2025 

Φ.Π.Α. 
13%         

ΣΕ ΕΥΡΩ 
2025 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
2025 

ΚΙΛΩΝ  

14 

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 

ΔΙΠΛΗΣ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΣΥΣΚ. 
5 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ. 280 14,90 4.172,00 542,36 4.714,36 

15 

ΕΛΑΦΡΩΣ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 

ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ  
500 ΓΡ. ΤΕΜ. 1.000 1,08 1.080,00 140,40 1.220,40 

16 ΔΑΦΝΗ ΣΥΣΚ. 40 ΓΡ. ΤΕΜ. 50 1,80 90,00 11,70 101,70 

22 ΔΥΟΣΜΟΣ ΞΗΡΟΣ ΚΙΛΟ 5 6,00 30,00 3,90 33,90 

23 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ ΚΙΛΟ 5 15,00 75,00 9,75 84,75 

24 ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΕΝΗ  ΚΙΛΟ 5 19,76 98,80 12,84 111,64 

25 ΚΥΜΙΝΟ  ΚΙΛΟ 3 10,00 30,00 3,90 33,90 

26 
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 
ΤΡΙΜΜΑ ΚΙΛΟ 6 38,79 232,74 30,26 263,00 

27 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ  ΚΙΛΟ 20 15,00 300,00 39,00 339,00 

28 ΡΙΓΑΝΗ ΚΙΛΟ 20 8,00 160,00 20,80 180,80 

29 
ΑΛΑΤΙ  ΨΙΛΟ ΠΛΑΣΤ. 
ΣΑΚ. 500 ΓΡ. ΤΕΜ. 500 0,63 315,00 40,95 355,95 

30 ΑΛΕΥΡΙ  ΠΑΚ. 1 ΚΙΛΟΥ. ΚΙΛΟ 50 1,47 73,50 9,56 83,06 

31 
ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ ΠΑΚ . 
500 ΓΡ  ΤΕΜ. 200 1,10 220,00 28,60 248,60 

32 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΜΕ 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΥΣΚ. 350-

400 ΓΡ ΤΕΜ. 1.200 4,00 4.800,00 624,00 5.424,00 

33 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΤΥΠΟΥ 
ΚΟΡΝ-ΦΛΕΙΚΣ  ΣΥΣΚ. 

450 - 500 ΓΡ. ΤΕΜ. 1.000 3,60 3.600,00 468,00 4.068,00 

36 
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ-ΨΙΛΗ  

ΣΥΣ. 1 ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΟ 200 1,70 340,00 44,20 384,20 

38 ΚΑΚΑΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ  ΚΙΛΟ 30 15,92 477,60 62,09 539,69 

39 
ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ ΣΥΣΚ. 
200 ΓΡ. ΤΕΜ. 50 1,80 90,00 11,70 101,70 

40 
ΛΕΜΟΝΙ ΑΡΤΥΜΑ ΣΕ 

ΣΥΣK. 300-330 ML. ΤΕΜ. 800 0,50 400,00 52,00 452,00 

42 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΔΙΑΦ. 

ΦΡΟΥΤΑ ΑΤΟΜ. ΣΥΣΚ. 
20 ΓΡ. ΤΕΜ. 20.000 0,10 2.000,00 260,00 2.260,00 

44 

ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ ΣΕ ΠΛΑΣΤ. 
ΣΥΣK. 350 - 400 ML ή 
350 -  400 ΓΡ.  ΤΕΜ. 700 0,80 560,00 72,80 632,80 

47 

ΠΡΑΛΙΝΑ 
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ ΑΤΟΜ. 

ΣΥΣΚ. 20 ΓΡ. ΤΕΜ. 10.000 0,19 1.900,00 247,00 2.147,00 

48 
ΤΣΑΙ ΤΥΠΟΥ 

ΚΕΫΛΑΝΗΣ ΚΙΛΟ 5 6,20 31,00 4,03 35,03 

53 

ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ 

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 
ΣΥΣΚ. 750 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 
100 2,90 290,00 37,70 327,70 

54 ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ ΚΙΛΟ 1.000 4,71 4.710,00 612,30 5.322,30 

56 ΦΥΛΛΟ ΠΙΤΣΑΣ ΚΙΛΟ 1.000 6,00 6.000,00 780,00 6.780,00 

57 
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 
ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΚΙΛΟ 75 9,63 722,25 93,89 816,14 

58 ΖΑΜΠΟΝ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΚΙΛΟ 150 8,41 1.261,50 164,00 1.425,50 

59 

ΨΩΜΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 
(BURGER)  ΣΙΤΟΥ ΣΥΣΚ. 

480-550 ΓΡ. ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΞΙ 
(6) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.500 2,80 4.200,00 546,00 4.746,00 
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Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
2025   

ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΕΞΟΧΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. ΣΕ 
ΕΥΡΩ    
2025 

Φ.Π.Α. 
13%         

ΣΕ ΕΥΡΩ 
2025 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
2025 

70 
ΜΕΛΙ ΑΤΟΜ. ΣΥΣΚ. 20 

ΓΡ ΤΕΜ. 15.000 0,25 3.750,00 487,50 4.237,50 

72 
ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 400 20,00 8.000,00 1.040,00 9.040,00 

75 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΡΑΒΔΟΙ ΚΙΛΟ 1.000 8,00 8.000,00 1.040,00 9.040,00 

76 
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΓΡ. ΤΕΜ. 50.000 0,14 7.000,00 910,00 7.910,00 

 ΣΥΝΟΛΑ:    83.389,39 10.840,64 94.230,03 

 

67 ΧΥΜΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ 250-330 ML ΤΕΜ. 10.000 0,72 7.200,00 936,00 8.136,00 

68 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 500 ml ΤΕΜ. 10.000 0,28 2.800,00 364,00 3.164,00 

 ΣΥΝΟΛΑ:    10.000,00 1.300,00 11.300,00 

 

 

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας τροφίμων ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα τεσσάρων 

χιλιάδων διακοσίων τριάντα ευρώ και τριών λεπτών #94.230,03€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

13%, και θα καταλογισθεί σε βάρος του Φ.15 του ΚΑ 6622.002 «Προμήθεια τροφίμων» 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025. 

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ποτών και αναψυκτικών ανέρχεται στο ποσό των 

έντεκα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ #11.300,00€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και θα 

καταλογισθεί σε βάρος του Φ.15 του ΚΑ 6622.003 «Προμήθεια ποτών και αναψυκτικών» 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025. 

 

 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η 
Δ/ΝΤΡΙΑ 

    
 ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ 
ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΤΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΚΑΚΡΙΔΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                      
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ  
Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 22 
Τ.Κ.:10438/Αθήνα                  

Πληροφορίες: Σ.Κυτίδης  

Tηλ.: 210-8250611 

Ηλ. Ταχυδρομείο:s.kytidis@athens.gr 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ: 2 

ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΠΑΓΩΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Cpv : 15812100-4 (είδη ζαχαροπλαστικής) 

 (Ζελέ φρούτων, Κρέμα βανίλια-σοκολάτα, προφιτερόλ  

Παγωτό, θα συνοδεύονται με κουταλάκι μιας χρήσεως) 

 

 Κρουασάν γεμιστό άρθρο 131-141 ΚΤΠ:Βάρος κατ ελάχιστο 100 γρ. και άνω(και διάρκεια ζωής 45 

ημερών τουλάχιστον) και επιμέρους γέμιση κατά 40% σε γέμιση πραλίνας φουντουκιού ή 

σοκολάτας (κακάο 9% , ζάχαρη 48%,πολτό φουντουκιού 5%,φυτικά έλαια 27%,γάλα πλήρες 5%, ορό 

γάλακτος 3,8%,λεκιθίνη 1%, άμυλο 1% και βανιλίνη 1,2%) και σφολιάτας κατά 60% . Το βάρος 

αναφέρεται σε προϊόν που έχει υποστεί κλιβανισμό και που κατά την ζύγιση του βρίσκεται σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος. Περιεχόμενο (κατά προσέγγιση )άλευρο ειδικού τύπου 47%, φυτικά 

λίπη 15%, ζάχαρη 17%, βούτυρο γάλακτος 3%, αυγά πλήρη 6,5%, διογκωτικά υλικά 1%, αρτύματα – 

λοιπά 0,5% κλπ και υγρασία 10%. Θα μπορούν να περιέχουν και άλλα συστατικά προς βελτίωση 

τους, αρκεί να εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του ΚΤΠ. Απαγορεύεται η προσθήκη 

συντηρητικών σε είδος και ποσότητες που δεν προβλέπονται από τον ΚΤΠ. Θα εναρμονίζεται 

πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. Η ατομική ή ομαδική συσκευασία και διάθεση 

του θα είναι κατάλληλη για τρόφιμα. Εντός συσκευασίας κατάλληλη για τρόφιμα .  

 

 Μηλόπιτα:ατομική Βάρος κατ ελάχιστο 70 γρ . και άνω. Με ζύμη ζαχαροπλαστικής, ομογενή υφή 

μετά το ψήσιμο που να διατηρεί ευχάριστους οργανοληπτικούς χαρακτήρες χωρίς κατάλοιπα 

οσμών από διογκωτικά . Δεν θα είναι εύθρυπτο αλλά ούτε και ζυμώδους υφής. Θα πληρεί όλους 

τους όρους και τις διατάξεις του άρθρου 14 του ΚΤΠ. Η γέμιση μήλου- κερασιού θα πληρεί όλους 

όρους και διατάξεις του άρθρου 131-132 του ΚΤΠ. Η ατομική ή ομαδική συσκευασία και διάθεση 

του θα είναι κατάλληλη για τρόφιμα απαγορευμένης της διάθεσης του σε χύδην μορφή. Εντός 

συσκευασίας κατάλληλη για τρόφιμα .  

 

 Ντόνατς με γέμιση πραλίνας ή σοκολάτας :Βάρος 100 γρ. και άνω και επιμέρους γέμιση 

τουλάχιστον κατά 30%. Το βάρος αναφέρεται σε προϊόν που έχει υποστεί κλιβανισμό και που κατά 

την ζύγιση του βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Περιεχόμενο άλευρο ειδικού τύπου 60%, 

γάλα πλήρες 17%, ζάχαρη 9%, βούτυρο 5%, αυγά πλήρη 5%, διογκωτικά υλικά 3,5%, μαγειρικό άλας 

- αρτύματα - λοιπά 0,5% με γέμιση σοκολάτα ή πραλίνα φουντουκιού (ντόνατς) και επικάλυψη 

ζάχαρης για το λουκουμά. Απαγορεύεται η προσθήκη συντηρητικών σε είδος και ποσότητες που 
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δεν προβλέπονται από τον ΚΤΠ. Θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του 

ΚΤΠ. Η ατομική ή ομαδική συσκευασία και διάθεση του θα είναι κατάλληλη για τρόφιμα 

απαγορευμένης της διάθεσης του σε χύδην μορφή. 

 

 Κωκ: Βάρος 100 γρ. και άνω και επιμέρους γέμιση τουλάχιστον κατά 30%. Το βάρος αναφέρεται σε 

προϊόν που έχει υποστεί κλιβανισμό και που κατά την ζύγιση του βρίσκεται σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος. Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 141 του ΚΤΠ. 

Περιεχόμενο άλευρο ειδικού τύπου, γάλα πλήρες, ζάχαρη, βούτυρο, αυγά πλήρη, διογκωτικά υλικά, 

μαγειρικό άλας - αρτύματα - λοιπά, με γέμιση κρέμα και επικάλυψη γλάσο σοκολάτας. Το 

παρασκεύασμα πρέπει να είναι καλά ψημένο και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. Τα 

υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές 

διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή του. 

Απαγορεύεται η προσθήκη συντηρητικών σε είδος και ποσότητες που δεν προβλέπονται από τον 

ΚΤΠ και θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 

 Η ατομική ή ομαδική συσκευασία, σε μία στρώση, θα είναι κατάλληλη για τρόφιμα, 

απαγορευμένης της διάθεσης του σε χύδην μορφή. Η μεταφορά του προϊόντος γίνεται με 

κατάλληλα οχήματα αυτοδυνάμου ψύξεως θερμοκρασίας 0-7°C. Συντηρείται εντός ψυκτικού 

θαλάμου θερμοκρασίας 0-5°C με διάρκεια ζωής 72 ώρες. Το προϊόν θα φέρει σήμανση με την 

ημερομηνία παραγωγής και λήξης του. 

 

 Εκλέρ: Βάρος 100 γρ. και άνω και επιμέρους γέμιση τουλάχιστον κατά 30%. Το βάρος αναφέρεται 

σε προϊόν που έχει υποστεί κλιβανισμό και που κατά την ζύγιση του βρίσκεται σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος. Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 141 του ΚΤΠ. 

Περιεχόμενο άλευρο ειδικού τύπου, γάλα πλήρες, ζάχαρη, βούτυρο, αυγά πλήρη, διογκωτικά υλικά, 

μαγειρικό άλας - αρτύματα - λοιπά, με γέμιση σοκολάτα ή πραλίνα φουντουκιού και επικάλυψη 

γλάσο σοκολάτας. Το παρασκεύασμα πρέπει να είναι καλά ψημένο και να έχει την κανονική και 

νόμιμη υγρασία του. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα 

με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την 

παράδοσή του. Απαγορεύεται η προσθήκη συντηρητικών σε είδος και ποσότητες που δεν 

προβλέπονται από τον ΚΤΠ και θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 

Η ατομική ή ομαδική συσκευασία, σε μία στρώση, θα είναι κατάλληλη για τρόφιμα, απαγορευμένης 

της διάθεσης του σε χύδην μορφή. Η μεταφορά του προϊόντος γίνεται με κατάλληλα οχήματα 

αυτοδυνάμου ψύξεως, θερμοκρασίας 0-7°C. Συντηρείται εντός ψυκτικού θαλάμου θερμοκρασίας 0-

5°C με διάρκεια ζωής 72 ώρες. Το προϊόν θα φέρει σήμανση με την ημερομηνία παραγωγής και 

λήξης του 

 

 Ζελέ φρούτων: Αρίστης ποιότητας τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία των 200 γρ. 

εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. Τα προϊόντα πρέπει να 

είναι σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών και ειδικότερα το άρθρο 132 και την κείμενη 

νομοθεσία. Το προϊόν θα φέρει σήμανση με την ημερομηνία παραγωγής και λήξης του. 

 

 Κρέμα βανίλια-σοκολάτα 180 γρ. και άνω:σε συσκευασία καθαρού βάρους 180 γρ. και άνω, 

σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις εκάστοτε Αγορανομικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. Το υλικό συσκευασίας τους θα πρέπει να πληροί τους όρους των αντίστοιχων άρθρων 

του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Η ημερομηνία λήξης δεν θα είναι ανώτερη των 8 (οκτώ) ημερών. 

Η διακίνησή του, θα είναι σε συνθήκες ψύξης, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον 

Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσης, τις ισχύουσες Κοινοτικές, Υγειονομικές 

και Κτηνιατρικές διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές 

αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, περί επισήμανσης. Το προϊόν θα 

φέρει σήμανση με την ημερομηνία παραγωγής και λήξης του με χρονικό όριο ανάλωσης οκτώ (8) 

ημερών. 

 

 Προφιτερόλ 140 γρ. και άνω:σε συσκευασία καθαρού βάρους 140gr και άνω, σύμφωνα με τον 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις εκάστοτε Αγορανομικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Το υλικό 

συσκευασίας τους θα πρέπει να πληροί τους όρους των αντίστοιχων άρθρων του Κώδικα Τροφίμων 
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και Ποτών. Η ημερομηνία λήξης δεν θα είναι ανώτερη των 8 (οκτώ) ημερών. Η διακίνησή του, θα 

είναι σε συνθήκες ψύξης, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων, 

Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσης, τις ισχύουσες Κοινοτικές, Υγειονομικές και Κτηνιατρικές 

διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 

του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, περί επισήμανσης. Το προϊόν θα φέρει σήμανση με την 

ημερομηνία παραγωγής και λήξης του με χρονικό όριο ανάλωσης οκτώ (8) ημερών. 

 

 Τσουρέκι ατομικό με γέμιση πραλίνα 120 γρ. και άνω:συσκευασμένο (120gr), σύμφωνα με τον 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις εκάστοτε Αγορανομικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Το υλικό 

συσκευασίας τους θα πρέπει να πληροί τους όρους των αντίστοιχων άρθρων του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών. Η μεταφορά τους θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα και κλειστά μεταφορικά μέσα 

του προμηθευτή. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο 

άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, περί επισήμανσης. Το προϊόν θα φέρει σήμανση με την 

ημερομηνία παραγωγής και λήξης του με χρονικό όριο ανάλωσης οκτώ (8) ημερών. 

Επί της συσκευασίας όλων (ατομική ή ομαδική) θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης 

καθώς και η ημερομηνία παρασκευής (άρθρο 11 ΚΤΠ). Εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο θα διενεργείται 

εργαστηριακός έλεγχος σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας. Εντός συσκευασίας κατάλληλη για τρόφιμα 

.  

 Τσουρέκι ατομικό 90 γρ. και άνω:συσκευασμένο (90gr), σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών και τις εκάστοτε Αγορανομικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Το υλικό συσκευασίας τους θα 

πρέπει να πληροί τους όρους των αντίστοιχων άρθρων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Η 

μεταφορά τους θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα και κλειστά μεταφορικά μέσα του 

προμηθευτή. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 

11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, περί επισήμανσης. Το προϊόν θα φέρει σήμανση με την 

ημερομηνία παραγωγής και λήξης του με χρονικό όριο ανάλωσης οκτώ (8) ημερών. Εντός 

συσκευασίας κατάλληλη για τρόφιμα . 

 Παγωτά (παγωτό κυπελάκι) άρθρο 131-137 ΚΤΠ: εντός της ειδικής του συσκευασίας, με στήριξη σε 

κυπελάκι από υλικό κατάλληλο να έρθει σε επαφή με το παγωτό, το περιεχόμενο του οποίου 

μπορεί να είναι κρέμα, σοκολάτα, καραμέλα, φρούτο, ή ανάμικτο, με επικάλυψη σοκολάτας. Η 

επικάλυψη σοκολάτας θα περιέχει κομμάτια, μπισκότου ή ξηρούς καρπούς κ.λπ. Η παρασκευή του 

θα είναι από γάλα πλήρες συμπυκνωμένο ή μερικά αποβουτυρωμένο με προσθήκη ζάχαρης ή 

φρουκτόζης, λίπος 3% . Το καθαρό βάρους θα είναι από 90 γρ. και άνω. Η ατομική ή ομαδική 

συσκευασία και διάθεση του θα είναι κατάλληλη για τρόφιμα και θα διατίθεται και ο αντίστοιχος 

αριθμός σε κουταλάκια. 

      Επί της συσκευασίας όλων (ατομική ή ομαδική) θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης 

καθώς και η ημερομηνία παρασκευής (άρθρο 11 ΚΤΠ). Εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο θα διενεργείται 

εργαστηριακός έλεγχος σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας. 

     Τα προμηθευόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές υγειονομικές και 

αγορανομικές διατάξεις, τους όρους του Κώδικα Τροφίμων. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 

διαθέτει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. 

    Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσαρμόζονται στις εκάστοτε τροποποιήσεις των αντιστοίχων 

διατάξεων που αναφέρονται παραπάνω όπως αυτές γίνονται από τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα. 

    Εφόσον κρίνεται αναγκαίο θα διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος σε κάθε περίπτωση 

αμφιβολίας. 

    Η διάθεση θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και η μεταφορά με καθαρά και απολυμασμένα 

μέσα, στην αποθήκη τροφίμων των Παιδικών Εξοχών στον Αγ. Ανδρέα Αττικής, σύμφωνα τις 

ισχύουσες διατάξεις του ΚΤΠ. 

Κανένα προϊόν δεν θα γίνεται αποδεκτό εάν δεν τηρούνται οι όροι των σχετικών άρθρων του 
ΚΤΠ (θερμοκρασία οχήματος, ύπαρξη καταγραφικού θερμοκρασίας, βεβαίωση 
απολύμανσης, βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος, θερμοκρασία προϊόντος, ακεραιότητα 
συσκευασίας, επισήμανση προϊόντος 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 

  

 ΕΙΔΗ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ/ΠΑΓΩ

ΤΑ             

Α/Α 

ΑΡΘΡΟ

Υ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 2024 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΕΞΟΧΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ

Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ

Σ   ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.                      

ΣΕ ΕΥΡΩ   

2024 

Φ.Π.Α. 

13%     

ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

2024 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

2024 

103 ΕΚΛΕΡ 100 ΓΡ. ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΕΜ. 4.000 1,10 4.400,00 572,00 4.972,00 

104 

ΖΕΛΕ ΔΙΑΦ. ΦΡΟΥΤΑ 200 

ΓΡΜ. ΤΕΜ. 3.000 1,33 3.990,00 518,70 4.508,70 

105 

ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ-

ΣΟΚΟΛΑΤΑ 180 ΓΡΑΜ. 

ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΕΜ. 3.000 0,90 2.700,00 351,00 3.051,00 

106 

ΚΡΟΥΑΣΑΝ 100 ΓΡ. ΚΑΙ 

ΑΝΩ ΤΕΜ. 10.000 0,91 9.100,00 

1.183,0

0 

10.283,0

0 

107 ΚΩΚ 100 ΓΡ. ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΕΜ. 4.000 1,10 4.400,00 572,00 4.972,00 

108 

ΜΗΛΌΠΙΤΑ 70 ΓΡ. ΚΑΙ 

ΑΝΩ ΤΕΜ. 5.000 0,88 4.400,00 572,00 4.972,00 

109 

ΝΤΟΝΑΤΣ 100 ΓΡ. ΚΑΙ 

ΑΝΩ ΤΕΜ. 6.000 0,95 5.700,00 741,00 6.441,00 

110 

ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ 140 ΓΡ ΚΑΙ 

ΑΝΩ ΤΕΜ. 3.000 1,10 3.300,00 429,00 3.729,00 

112 

ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΕ 

ΓΕΜΙΣΗ ΠΡΑΛΙΝΑ 120 ΓΡ. 

ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΕΜ. 1.000 1,44 1.440,00 187,20 1.627,20 

111 

ΠΑΓΩΤΟ ΚΥΠΕΛΛΑΚΙ 90 

ΓΡ. ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΕΜ. 8.000 1,85 

14.800,0

0 

1.924,0

0 

16.724,0

0 

  
  

      

54.230,0

0 

7.049,9

0 

61.279,9
0 

 

            Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα μία χιλιάδων 

διακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών #61.279,90€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και 

θα καταλογισθεί σε βάρος του Φ.15 του ΚΑ 6622.004 «Προμήθεια Ειδών Ζαχαροπλαστικής» Προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2024. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 

  

 ΕΙΔΗ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ/ΠΑΓΩ

ΤΑ             

Α/Α 

ΑΡΘΡΟ

Υ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 2025 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΕΞΟΧΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ

Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ

Σ   ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.                      

ΣΕ ΕΥΡΩ   

2025 

Φ.Π.Α. 

13%     

ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

2025 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

2025 

103 ΕΚΛΕΡ 100 ΓΡ. ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΕΜ. 4.000 1,10 4.400,00 572,00 4.972,00 

104 

ΖΕΛΕ ΔΙΑΦ. ΦΡΟΥΤΑ 200 

ΓΡΜ. ΤΕΜ. 3.000 1,33 3.990,00 518,70 4.508,70 
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105 

ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ-

ΣΟΚΟΛΑΤΑ 180 ΓΡΑΜ. 

ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΕΜ. 3.000 0,90 2.700,00 351,00 3.051,00 

106 

ΚΡΟΥΑΣΑΝ 100 ΓΡ. ΚΑΙ 

ΑΝΩ ΤΕΜ. 10.000 0,91 9.100,00 

1.183,0

0 

10.283,0

0 

107 ΚΩΚ 100 ΓΡ. ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΕΜ. 4.000 1,10 4.400,00 572,00 4.972,00 

108 

ΜΗΛΌΠΙΤΑ 70 ΓΡ. ΚΑΙ 

ΑΝΩ ΤΕΜ. 5.000 0,88 4.400,00 572,00 4.972,00 

109 

ΝΤΟΝΑΤΣ 100 ΓΡ. ΚΑΙ 

ΑΝΩ ΤΕΜ. 6.000 0,95 5.700,00 741,00 6.441,00 

110 

ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ 140 ΓΡ ΚΑΙ 

ΑΝΩ ΤΕΜ. 3.000 1,10 3.300,00 429,00 3.729,00 

112 

ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΕ 

ΓΕΜΙΣΗ ΠΡΑΛΙΝΑ 120 ΓΡ. 

ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΕΜ. 1.000 1,44 1.440,00 187,20 1.627,20 

111 

ΠΑΓΩΤΟ ΚΥΠΕΛΛΑΚΙ 90 

ΓΡ. ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΕΜ. 8.000 1,85 

14.800,0

0 

1.924,0

0 

16.724,0

0 

  
  

      

54.230,0

0 

7.049,9

0 

61.279,9
0 

 

 

            Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα μία χιλιάδων 

διακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών #61.279,90€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και 

θα καταλογισθεί σε βάρος του Φ.15 του ΚΑ 6622.004 «Προμήθεια Ειδών Ζαχαροπλαστικής» Προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2025. 

 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Η 

Δ/ΝΤΡΙΑ 

    

 ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΤΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΚΑΚΡΙΔΑ 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                              
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ                                                                                                                           
Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 22                                                       
Τ.Κ.: 10438/Αθήνα                  

Πληροφορίες: Σ.Κυτίδης                                                         

Tηλ.: 210-8250611 

Ηλ. Ταχυδρομείο: s.kytidis@athens.gr                                         
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
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ΤΜΗΜΑ : 2 
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΓΑΛΑ (άρθρο 80 κ 80α ΚΤΠ) 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΕΛΑΦΡΥ και ΧΥΜΑ ΠΛΗΡΕΣ 
CPV:15511100-4 ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ, 

15511400-7 ΗΜΙΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 
15551300-8 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 

 
1. "Πλήρες γάλα υψηλής παστερίωσης σε συσκευασία λίτρου" με 3,5% ολικά λιπαρά (μη 

αποκλειόμενου ελαφράς αυξομείωσης μέχρι +- 0,1) και ημερομηνία λήξεως έως 40 ημερών. (α) 

Προέρχεται από αγελάδα. (β) Είναι νωπό. (γ) Είναι πλήρες. (δ) Δεν έχει υποστεί αφυδάτωση ή 

συμπύκνωση. (ε) Δεν περιέχει άλλες ύλες που έχουν προστεθεί από έξω. 

 

2. "Γάλα Ημιαποβουτυρωμένο υψηλής παστερίωσης) σε συσκευασία λίτρου" λίπος σε ποσοστό 

1,5-1,8% (μη αποκλειόμενου ελαφράς αυξομείωσης μέχρι +- 0,1) και ημερομηνία λήξεως έως 40 

ημερών. Χαρακτηρίζεται το προϊόν που απομένει από το νωπό γάλα μετά την αφαίρεση, όπως πιο 

πάνω, μέρους από το λίπος του, χωρίς οποιαδήποτε προσθήκη. Όπου στον Κώδικα Τροφίμων 

χρησιμοποιούνται οι όροι "αποβουτυρωμένο" ή "ημιαποβουτυρωμένο" γάλα μπορούν να 

χρησιμοποιούνται και οι όροι "άπαχο" και "ημιάπαχο" αντίστοιχα και δεν επιτρέπεται να περιέχει 

πρόσθετες χρωστικές ουσίες. 

 

3. "Γιαούρτι Αγελάδος τεμάχιο με χαμηλά λιπαρά (2% - 4%) και πλαστικό κουταλάκι μίας χρήσεως 
άρθρο 82 ΚΤΠ" Ημιαποβουτυρωμένο σε συσκευασία 200-250 γραμ. 

 

4. "Γιαούρτι χύμα πλήρες (10%) άρθρο 82 ΚΤΠ" αγελαδινό πλήρες 10%. Το χύμα (αγελαδινό πλήρες 

10%) διατίθεται σε συσκευασία 5-10 κιλών. Το γιαούρτι που πωλείται σε δοχεία πρέπει να 

καλύπτεται πάντα με φύλλο από αδιάβροχο χαρτί ή άλλα από τα επιτρεπόμενα είδη. 

Γιαούρτι χαρακτηρίζεται το προϊόν, το οποίο προκύπτει μετά από πήξη αποκλειστικά και μόνο νωπού 

γάλακτος της αντίστοιχης προς την ονομασία φύσης και προέλευσης, με την επίδραση καλλιέργειας 

ζύμης που προκαλεί ειδική γι' αυτό ζύμωση. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο 

άρθρο 82 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές, Αγορανομικές και Κτηνιατρικές Διατάξεις. Να 

διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Υγειονομικές και 

Κτηνιατρικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο 

άρθρο 11 περί επισήμανσης του ισχύοντος Κ.Τ.Π. και την ημερομηνία λήξης. 

Η διάθεση και συσκευασία των προϊόντων θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και η μεταφορά με 

καθαρά και απολυμασμένα μέσα, στην αποθήκη τροφίμων των Παιδικών Εξοχών στον Αγ. Ανδρέα 

Αττικής, σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΤΠ. Κανένα προϊόν δεν θα γίνεται αποδεκτό εάν δεν 

τηρούνται οι όροι των σχετικών άρθρων του ΚΤΠ (θερμοκρασία οχήματος, ύπαρξη καταγραφικού 

θερμοκρασίας, βεβαίωση απολύμανσης, βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος, θερμοκρασία 

προϊόντος, ακεραιότητα συσκευασίας, επισήμανση προϊόντος). 

Σε όλα τα ανωτέρω προϊόντα επί της συσκευασίας θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. Οι 

προμηθευτές θα πρέπει να προσαρμόζονται στις εκάστοτε τροποποιήσεις των αντιστοίχων 

διατάξεων που αναφέρονται παραπάνω. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 

 

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ ΜΕ 

ΦΠΑ 

77 
ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ 
ΛΙΤΡΟ 7.500 1,70 12.750,00 1.657,50 14.407,50 

78 

ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ  

ΗΜΙΑΠΑΧΟ 

ΛΙΤΡΟ 3.000 1,70 5.100,00 663,00 5.763,00 

81 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ 200 - 

250 ΓΡ. ΤΕΜ 3.500 1,20 
4.200,00 546,00 4.746,00 

82 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΔΟΧΕΙΟ 

ΧΎΜΑ ΚΙΛΟ 15 5,00 75,00 9,75 84,75 

22.125,00 2.876,25 25.001,25 
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Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδες 

ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών   #25.001,25€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, το οποίο  θα 

καταλογισθεί σε βάρος του Φ.15 του ΚΑ 6622.002 «Προμήθεια τροφίμων» Προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2024. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025 

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΜΕ ΦΠΑ 

77 
ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ 
ΛΙΤΡΟ 7.500 1,70 12.750,00 1.657,50 14.407,50 

78 

ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ  

ΗΜΙΑΠΑΧΟ 

ΛΙΤΡΟ 3.000 1,70 5.100,00 663,00 5.763,00 

81 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ 200 

- 250 ΓΡ. ΤΕΜ 3.500 1,20 
4.200,00 546,00 4.746,00 

82 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ 

ΔΟΧΕΙΟ ΧΎΜΑ ΚΙΛΟ 15 5,00 75,00 9,75 84,75 

22.125,00 2.876,25 25.001,25 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδες 

ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών   #25.001,25€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, το οποίο  θα 

καταλογισθεί σε βάρος του Φ.15 του ΚΑ 6622.002 «Προμήθεια τροφίμων» Προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2025. 

 
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ  Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Η 

Δ/ΝΤΡΙΑ 
    
 ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ 
ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΤΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΚΑΚΡΙΔΑ 

 

  
                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                              
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ                                                                                                                           
Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 22                                                       
Τ.Κ.: 10438/Αθήνα                  

Πληροφορίες: Σ.Κυτίδης                                                         

Tηλ.: 210-8250611 

Ηλ. Ταχυδρομείο: s.kytidis@athens.gr                                         
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: 1 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

CPV 03142500-3 ΑΥΓΑ 
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Αυγά ημέρας : Τα αυγά να είναι ακέραια και καθαρά, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ΚΤΠ, 

ωοσκοπημένα, Α΄ κατηγορίας, με τις απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κείμενων διατάξεων, βάρους 

53-63 gr (κατηγορία medium). 

Τρόπος εκτροφής: από 1=ελεύθερα έως 2=αχυρώνα. 

Ο έλεγχος του βάρους θα εξακριβώνεται με δειγματοληπτική ζύγιση αριθμού αυγών από την 

Επιτροπή 

παραλαβής. Τα αυγά θα είναι: α) συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές προθήκες, με 

τις απαραίτητες ενδείξεις (αριθμός ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α΄, ημερομηνία 

παραγωγής, ημερομηνία λήξης κ.λπ.) β) συσκευασμένα σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία με 
αριθμό αυγών ανάλογα με τις ανάγκες των Παιδικών Εξοχών. και με τις απαιτούμενες ενδείξεις 

(αρ. ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α΄, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης κ.λ.π.). 

Τα αυγά θα παραδίδονται σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και τις εκάστοτε ισχύουσες Κτηνιατρικές, 

Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι, κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή 

προέλευσης Ε.Ε. Η μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με μεταφορικά μέσα καθαρά και 

απολυμασμένα. 

Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, τις ισχύουσες Κτηνιατρικές, Υγειονομικές και 

Κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 

Η διάθεση και συσκευασία των προϊόντων θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και η μεταφορά με 

καθαρά και απολυμασμένα μέσα, στην αποθήκη τροφίμων των Παιδικών Εξοχών στον Αγ. Ανδρέα 

Αττικής, σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΤΠ. Κανένα προϊόν δεν θα γίνεται αποδεκτό εάν 
δεν τηρούνται οι όροι των σχετικών άρθρων του ΚΤΠ (θερμοκρασία οχήματος, ύπαρξη 
καταγραφικού θερμοκρασίας, βεβαίωση απολύμανσης, βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος, 
θερμοκρασία προϊόντος, ακεραιότητα συσκευασίας, επισήμανση προϊόντος). 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 

 

   ΝΩΠΑ ΑΥΓΑ             

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2024 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΕΞΟΧΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.                      

ΣΕ ΕΥΡΩ   
2024 

Φ.Π.Α. 
13%     
ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
2024 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

2024 

9 

ΑΥΓΑ 
ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ 
ΒΑΡΟΥΣ 53-63 ΓΡ. 
ΚΑΤ. MEDIUM ΤΕΜ. 30.000 0,25 7.500,00 975,00 8.475,00 

  ΣΥΝΟΛΟ       7.500,00 975,00 8.475,00 

 
       Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των Οκτώ χιλιάδων 

τετρακοσίων εβδομήντα  πέντε ευρώ  #8.475,00€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και θα καταλογισθεί 

σε βάρος του Φ.15 του ΚΑ 6622.002 «Προμήθεια τροφίμων» Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025 

   ΝΩΠΑ ΑΥΓΑ             

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2025 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΕΞΟΧΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.                      

ΣΕ ΕΥΡΩ   
2025 

Φ.Π.Α. 
13%     
ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
2025 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

2025 

9 
ΑΥΓΑ 
ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΤΕΜ. 30.000 0,25 7.500,00 975,00 8.475,00 
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ΒΑΡΟΥΣ 53-63 ΓΡ. 
ΚΑΤ. MEDIUM 

  ΣΥΝΟΛΟ       7.500,00 975,00 8.475,00 

 
       

     Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των Οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων 

εβδομήντα  πέντε ευρώ  #8.475,00€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και θα καταλογισθεί σε βάρος του 

Φ.15 του ΚΑ 6622.002 «Προμήθεια τροφίμων» Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025. 

 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Η 

Δ/ΝΤΡΙΑ 

    

 ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΤΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΚΑΚΡΙΔΑ 

 

  
  
                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                              
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ                                                                                                                           
Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 22                                                       
Τ.Κ.: 10438/Αθήνα                  

Πληροφορίες: Πέτρος Παπαδάκης                                                         

Tηλ.: 210-8250611 

Ηλ. Ταχυδρομείο: p.papadakis@athens.gr                                         
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΤΜΗΜΑ: 2 

ΑΡΤΟΣ & ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ 
ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ 

CPV 15811510-4 
Σάντουιτς με μπαγκέτα των 200-250 γραμμαρίων αποκλειόμενα χαμηλότερου βάρους. Το βάρος 

του προσφερόμενου προϊόντος και τα υλικά παρασκευής του, θα καθορίζονται με απόλυτη 

ακρίβεια στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή και δεν θα διαφέρει από το προϊόν που θα 

παραδίδεται στην κατασκήνωση. 

Θα είναι περιτυλιγμένο με σελοφάν ή πλαστική συσκευασία μιας χρήσεως κατάλληλη για τρόφιμα 

και θα αποτελείται από μπαγκέτα (πληρών τους όρους του αρθρ. 111 ΚΤΠ) με γέμιση αλλαντικού 

(γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 40-50 γραμ) (πληρών τους όρους των αρθρ.91 και 89α ΚΤΠ), τυρί 

edam ή gouda 40-50 γραμ (πληρών τους όρους του αρθρ. 83 ΚΤΠ) & sauce 10-15γραμ (πληρών τους 

όρους του αρθρ. 41 ΚΤΠ)/λαχανικά εποχής(πληρών τους όρους του αρθρ. 119 ΚΤΠ). Απαγορεύεται η 

χρήση μετουσιωμένων ή υποκατάστατων τυριού. Σε κάθε ατομική συσκευασία θα αναγράφεται η 

ημερομηνία συσκευασίας και λήξεως όχι μεγαλύτερης των 5 ημερών. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει 
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να παραδίδει αυθημερόν μετά από προηγούμενη παραγγελία των παιδικών εξοχών, οποιαδήποτε 

ημέρα της εβδομάδος, ειδικά της Κυριακής. 

 

ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ- φραντζολάκι με ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ή ζαμπόν  μπούτι ή μορταδέλα, τυρί (150 γρ. ) σε 
ατομική συσκευασία 

CPV 15811510-4 

Συνολικού βάρους 150 γρμ (ΚΑΙ ΑΝΩ ) με φραντζολάκι λευκό 90 γραμ. ,  γαλοπούλα ή ζαμπόν  

μπούτι  30 γραμ. και τυρί ημίσκληρο (μοτσαρέλα , γκούντα , ενταμ κλπ) 30  γραμ.  σε ατομική 

συσκευασία. (α. Απαγορεύεται η χρήση μετουσιωμένων ή υποκατάστατων τυριού, β. Να  υπάρχει 

μαγιονέζα ή sause  και γ. Σε κάθε ατομική πλαστική μιας χρήσεως συσκευασία να αναγράφεται η 

ημερομηνία συσκευασίας & λήξεως) 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 487/2000 να εφαρμόζει σύστημα haccp 

(ασφάλεια τροφίμων). Η διάθεση και συσκευασία των προϊόντων θα γίνεται με ευθύνη του 

προμηθευτή και η μεταφορά με καθαρά και απολυμασμένα μέσα, στην αποθήκη τροφίμων των 

Παιδικών Εξοχών στον Αγ. Ανδρέα Αττικής. Το προϊόν καθώς και τα συστατικά του θα πρέπει να 

πληρούν τους όρους του ΚΤΠ και τις ισχύουσες Κοινοτικές, κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις. 

Κανένα προϊόν δεν θα γίνεται αποδεκτό εάν δεν τηρούνται οι όροι των σχετικών άρθρων του Κ.Τ.Π 

(θερμοκρασία οχήματος, ύπαρξη καταγραφικού θερμοκρασίας, βεβαίωση απολύμανσης, βεβαίωση 

καταλληλόλητας οχήματος, θερμοκρασία προϊόντος, ακεραιότητα συσκευασίας, επισήμανση 

προϊόντος). 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 

  

ΑΡΤΟΣ 

/ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ             

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2024 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΕΞΟΧΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.                      

ΣΕ ΕΥΡΩ   

2024 

Φ.Π.Α. 

13%     

ΣΕ ΕΥΡΩ 

2023 

 ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ 

Φ.Π.Α. ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

2024 

95 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ  ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 - 250 ΓΡ.  ΤΕΜ. 10.000 1,90 19.000,00 2.470,00 21.470,00 

96 

ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ- φραντζολάκι 

με γαλοπούλα, τυρί (150 

γρ. ) σε ατομική 

συσκευασία ΤΕΜ. 2.500 1,50 3.750,00 487,50 4.237,50 

  ΣΥΝΟΛΟ       22.750,00 2.957,50 25.707,50 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδες 

επτακόσιεων επτά ευρώ και πενήντα λεπτών   #25.707,50€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και θα 

καταλογισθεί σε βάρος του Φ.15 του ΚΑ 6622.002 «Προμήθεια τροφίμων» Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2024. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025 

  

ΑΡΤΟΣ 

/ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ             

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2025 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΕΞΟΧΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.                      

ΣΕ ΕΥΡΩ   

2025 

Φ.Π.Α. 

13%     

ΣΕ ΕΥΡΩ 

2023 

 ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ 

Φ.Π.Α. ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

2025 

95 
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ  ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 - 250 ΓΡ.  ΤΕΜ. 10.000 1,90 19.000,00 2.470,00 21.470,00 
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96 

ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ- φραντζολάκι 

με γαλοπούλα, τυρί (150 

γρ. ) σε ατομική 

συσκευασία ΤΕΜ. 2.500 1,50 3.750,00 487,50 4.237,50 

  ΣΥΝΟΛΟ       22.750,00 2.957,50 25.707,50 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδες 

επτακόσιεων επτά ευρώ και πενήντα λεπτών   #25.707,50€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και θα 

καταλογισθεί σε βάρος του Φ.15 του ΚΑ 6622.002 «Προμήθεια τροφίμων» Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2025. 

 

 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ  Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Η 

Δ/ΝΤΡΙΑ 

    

 ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΤΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΚΑΚΡΙΔΑ 

    

  
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                      
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ  
Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 22 
Τ.Κ.:10438/Αθήνα                  

Πληροφορίες: Πέτρος Παπαδάκης  

Tηλ.: 210-8250611 

Ηλ. Ταχυδρομείο:p.papadakis@athens.gr 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: 2 

ΑΡΤΟΣ & ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

CPV 15811100-7 ΨΩΜΙ 
 

Άρτος χωριάτικος φρέσκος ΚΤΠ άρθρο 111-112 ΚΤΠ (ΦΕΚ 24/07) 
 
Φρέσκος Άρτος ψημένος αποκλειστικά χωριάτικος (αποκλειόμενος κάθε άλλου τύπου άρτος), με 

σουσάμι , ημέρας των 350 γραμ. καθαρού βάρους. Θα παρασκευάζεται αυθημερόν από φρέσκια 

ζύμη παραγωγής ημέρας και της αντίστοιχης σύνθεσης που προβλέπεται για το χωριάτικο ή 

σύμμεικτο άρτο, δεν «θα προέρχεται από μερικώς ψημένη και κατεψυγμένη ζύμη» και δεν θα είναι 

«διατηρημένος άρτος από κατεψυγμένη ζύμη». 

 

Ο άρτος πρέπει υποχρεωτικά να παρασκευάζεται και να διατίθεται στην κατανάλωση από τύπους 

και κατηγορίες αλεύρου σύμφωνα με τις εκάστοτε Αγορανομικές Διατάξεις. 

Ο παρασκευαζόμενος άρτος να είναι ολότελα απαλλαγμένος από οποιαδήποτε ξένα σώματα, η 

παρουσία των οποίων κατά το δειγματοληπτικό έλεγχο θα συνιστά αιτία απόρριψης του. 
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Η μεταφορά του άρτου, πρέπει να γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα και κλειστά μεταφορικά μέσα 

του προμηθευτή. Ο άρτος θα μεταφέρεται στην αποθήκη τροφίμων των Παιδικών Εξοχών στον Αγ. 

Ανδρέα Αττικής και θα παραδίδεται εντός ειδικών κανίστρων που θα πληρούν τους όρους Υγιεινής. 

Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσαρμόζονται στις εκάστοτε τροποποιήσεις των αντιστοίχων 

διατάξεων που αναφέρονται παραπάνω. 

 

Η διάθεση και συσκευασία των προϊόντων θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή στην αποθήκη 

τροφίμων των Παιδικών Εξοχών στον Αγ. Ανδρέα Αττικής. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα 

είναι σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 

Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, τις ισχύουσες Κτηνιατρικές, Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις 

καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

Κανένα προϊόν δεν θα γίνεται αποδεκτό εάν δεν τηρούνται οι όροι των σχετικών άρθρων του ΚΤΠ 
(θερμοκρασία οχήματος, ύπαρξη καταγραφικού θερμοκρασίας, βεβαίωση απολύμανσης, 
θερμοκρασία προϊόντος, ακεραιότητα συσκευασίας, επισήμανση προϊόντος). 
 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές 

διατάξεις να εφαρμόζει σύστημα haccp (ασφάλεια τροφίμων). Εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο θα 

διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας. 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 

CPV 15811100-7 
 

Φρέσκο αρτοπαρασκεύασμα σε φρατζόλα, συσκευασμένο, ολικής άλεσης των  350 γρ καθαρού 

βάρους με σουσαμι. Ο άρτος ολικής αλέσεως, να περιέχει το σύνολο του κόκκου του σιταριού 

(ενδοσπέρμιο, πίτουρο, φύτρο) πλήρως αλεσμένο, το οποίο έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε 

φυτικές ίνες από πολλούς κοινούς τύπους ψωμιού, συχνά είναι πιο σκούρο στο χρώμα και 

πυκνότερο από το ψωμί που γίνεται από αλεύρι σίτου και να φτιάχνεται με φυσικό προζύμι. Το 

αλεύρι ολικής να αποτελεί τουλάχιστον το 60%επί της συνολικής ποσότητας αλεύρου παραγωγής 

του άρτου ολικής.  

Ο υπό παράδοση άρτος πρέπει να είναι καλά παρασκευασμένος, καλά ψημένος, η διόγκωσή του να 

είναι κανονική και ομοιογενής, να είναι εύγευστος και απαλλαγμένος από κάθε δυσάρεστη 

μυρωδιά και να παραδίδεται την ίδια ημέρα μετά το ψήσιμό του με δικαιολογημένη μόνο τη νόμιμη 

αγορανομική αυξομείωση ως προς το βάρος του. 

Η διάθεση και συσκευασία των προϊόντων θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή στην αποθήκη 

τροφίμων των Παιδικών Εξοχών στον Αγ. Ανδρέα Αττικής  Το προϊόν παραδίδεται από τον 

προμηθευτή συσκευασμένο σε: α) χάρτινες σακούλες από καθαρή χαρτομάζα ή σε σακούλες από 

πλαστική ύλη, κλεισμένες με συνδετική μηχανή, εφόσον πληροί τους όρους που καθορίζονται από 

το Α.Χ.Σ. - Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Κράτους, και β) εντός περιεκτών. Η συσκευασία θα 

πληροί τους όρους Υγιεινής και τους όρους  των αντίστοιχων άρθρων του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών και θα φέρει ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. και του 

κανονισμού (ΕΕ 1169/2011). 

Τα οχήματα που θα πραγματοποιούν την μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας, υποχρεωτικά έχουν το 

κατάλληλο αμάξωμα, κλειστό από όλες τις πλευρές, με τρόπο ώστε να διατηρείται καθαρό. Τα 

οχήματα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας, 

όπως αυτό αναφέρεται στην απόφασης 390/93 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 70 Β/93) 

όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3526/2007, (ΦΕΚ 24/Α/9.2.2007) και τον Κ.Τ.Π.  

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ : O άρτος πρέπει υποχρεωτικά να παρασκευάζεται και να διατίθεται στην 

κατανάλωση από τύπους και κατηγορίες αλεύρου που αναφέρονται στο Άρθρο 104 του 

Κ.Τ.Π. και σύμφωνα με τις εκάστοτε Aγoρανoμικές Διατάξεις.  Οι αρτοποιοί υποχρεούνται 
πριν από τη ζύμωση της αρτoμάζας να κοσκινίζουν με επιμέλεια τα xρησιμoπoιoύμενα 

άλευρα, έτσι ώστε o παρασκευαζόμενος άρτος και τα αρτοπαρασκευάσματα  να είναι 

παντελώς απαλλαγμένες από oπoιαδήπoτε ξένα σώματα, π.χ. σxoινιά, κόκκους, πέτρες, 

παράσιτα, έντομα ή άλλα αντικείμενα. Οι μακροσκοπικοί και οργανοληπτικοί χαρακτήρες 

του άρτου και των αρτοσκευασμάτων να είναι καλοί και να μην υπάρχουν ενδείξεις 

χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών, να είναι 
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απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ξένα σωματίδια και να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε 

αλλοίωση.  

ΟΙ ΠΑΡΑΔΙΔΩΜΕΝΟΙ ΑΡΤΟΙ : Να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα, από αγνά υλικά και 

σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Να είναι καλά ζυμωμένοι και κανονικά 

(ομοιόμορφα) ψημένοι, ομοιογενές στην κόρα και στην ψίχα, με φλόγωμα (κόρα) κανονικά 
σε όλη την επιφάνεια τους (όχι σκληρή κόρα). Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες να είναι 
ευχάριστοι και χαρακτηριστικοί των προϊόντων, να έχουν παρασκευαστεί το περισσότερο 
πριν από τέσσερες (4) ώρες και λιγότερο πριν από (2) ώρες για να μεταφερθούν στις 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ . Τα δε ποιοτικά του χαρακτηριστικά να πληρούν τα στάνταρ καλής 
ποιότητας που χαρακτηρίζουν τον άρτο ως φρέσκο κ εύγεστο. Εάν δεν πληρούνται οι 
άνωθεν όροι , οι παιδικές εξοχές έχουν δικαίωμα να απορρίψουν το προϊόν κ να 
ζητήσουν την άμεση αντικατάσταση του.  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 
 

 ΑΡΤΟΣ& 

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ              

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2024 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΕΞΟΧΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.                      

ΣΕ ΕΥΡΩ   

2024 

Φ.Π.Α. 

13%     

ΣΕ ΕΥΡΩ 

2024 

 ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ 

Φ.Π.Α. ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

2024 

92 

ΦΡΕΣΚΟ 

ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ 

ΣΕ ΦΡΑΤΖΟΛΑ, 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ  ΤΩΝ 

350 ΓΡ.  

ΤΕΜ. 5.000 1,58 7.900,00 1.027,00 8.927,00 

93 

ΦΡΕΣΚΟ 

ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ 

ΣΕ ΦΡΑΤΖΟΛΑ, 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ, 

ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΄Η 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ  ΤΩΝ 350 

ΓΡ.  ΤΕΜ. 25.000 1,29 

32.250,00 4.192,50 36.442,50 

  ΣΥΝΟΛΟ       40.150,00 5.219,50 45.369,50 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων 

τριακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών  #45.369,50€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και θα 

καταλογισθεί σε βάρος του Φ.15 του ΚΑ 6622.002 «Προμήθεια τροφίμων» Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2024. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025 
 

 

ΑΡΤΟΣ& 

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ       

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2025 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΕΞΟΧΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.                      

ΣΕ ΕΥΡΩ   

2025 

Φ.Π.Α. 

13%     

ΣΕ ΕΥΡΩ 

2025 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ 

Φ.Π.Α. ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

2025 

92 

ΦΡΕΣΚΟ 

ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ 

ΣΕ ΦΡΑΤΖΟΛΑ, 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ  ΤΩΝ 

350 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 5.000 1,58 7.900,00 1.027,00 8.927,00 
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93 

ΦΡΕΣΚΟ 

ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ 

ΣΕ ΦΡΑΤΖΟΛΑ, 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ, 

ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΄Η 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ  ΤΩΝ 350 

ΓΡ. 

ΤΕΜ. 25.000 1,29 32.250,00 4.192,50 36.442,50 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

   
40.150,00 5.219,50 45.369,50 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων 

τριακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών  #45.369,50€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και θα 

καταλογισθεί σε βάρος του Φ.15 του ΚΑ 6622.002 «Προμήθεια τροφίμων» Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2025. 

 
 

 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Η 
Δ/ΝΤΡΙΑ 

    
  ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ 
ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΤΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΚΑΚΡΙΔΑ 

    

  
  
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                      
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ  
Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 22 
Τ.Κ.:10438/Αθήνα                  

Πληροφορίες: Πέτρος Παπαδάκης  

Tηλ.: 210-8250611 

Ηλ. Ταχυδρομείο:p.papadakis@athens.gr 
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ : 2  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Οπωρολαχανικά Cpv 03221200-8 (οπωροκηπευτικά) 

Η Νωπή (αποκλεισμένης της κατεψυγμένης-προτηγανισμένης) αποφλοιωμένη και καθαρισμένη πατάτα 
πρέπει να είναι απαλλαγμένη από κάθε ίχνος χώματος, λάσπης και άλλης οργανικής ουσίας. Θα είναι εντός 

διάφανης 5κιλης έως και 20κιλης συσκευασίας καθαρισμένες, πλυμένες, καθαρές, απαλλαγμένες από στίγματα 

και κονδύλους και θα παραγγέλλονται σε διάφορα μεγέθη κομμένες (για τηγάνι μικρές - μεγάλες, για φούρνο, 

ροδέλες, ραγού, ολόκληρες κ.ά).  
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Η μεταφορά  θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα του προμηθευτή.  

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων & Ποτών θα ισχύουν οι εκάστοτε Αγορανομικές και 

Υγειονομικές διατάξεις. 

Οι ποσότητες και οι ημερομηνίες παράδοσης θα καθορίζονται από το Τμήμα Παιδικών Εξοχών ανάλογα με τις 

ανάγκες στις αποθήκες τροφίμων Αγ. Ανδρέα Αττικής. Επιπλέον το Τμήμα διατηρεί το δικαίωμα, για διαφόρους 

λόγους που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν, πχ ελλείψεις στη αγορά, καιρικά φαινόμενα κλπ να τροποποιεί 

τις επί μέρους ποσότητες των ειδών που περιλαμβάνονται στην προμήθεια και στον πίνακα του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των Παιδικών Εξοχών, χωρίς να διαφοροποιείται ο 

συνολικός προϋπολογισμός. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ 2024 

 

  ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ             

Α/Α 

ΑΡΘΡΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2024 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΕΞΟΧΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.                      

ΣΕ ΕΥΡΩ   

2024 

Φ.Π.Α. 

13%     ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

2024 

 ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

2024 

91 

ΠΑΤΑΤΕΣ 

ΑΠΟΦΛ/ΝΕΣ ΚΙΛΟ 12.000 1,49 17.880,00 2.324,40 20.204,40 

  ΣΥΝΟΛΟ       17.880,00 2.324,40 20.204,40 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων 

διακοσίων τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών  #20.204,40€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, το 

οποίο  θα καταλογισθεί σε βάρος του Φ.15 του ΚΑ 6622.002 «Προμήθεια τροφίμων» Προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2024. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ 2025 

  ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ             

Α/Α 

ΑΡΘΡΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2024 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΕΞΟΧΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.                      

ΣΕ ΕΥΡΩ   

2024 

Φ.Π.Α. 

13%     ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

2024 

 ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

2024 

91 

ΠΑΤΑΤΕΣ 

ΑΠΟΦΛ/ΝΕΣ ΚΙΛΟ 12.000 1,49 17.880,00 2.324,40 20.204,40 

  ΣΥΝΟΛΟ       17.880,00 2.324,40 20.204,40 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων διακοσίων 

τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών  #20.204,40€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, το οποίο  θα 

καταλογισθεί σε βάρος του Φ.15 του ΚΑ 6622.002 «Προμήθεια τροφίμων» Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2025. 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Η 

Δ/ΝΤΡΙΑ 

    

 ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΤΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΚΑΚΡΙΔΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,  
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Ηπείρου 70 & Λιοσίων 
Ταχ. Κώδικας: 104 39, Αθήνα 
Πληροφορίες: Σ.Κυτίδης 
Τηλ.: 210 8250 611  
e-mail:s.kytidis@athens.gr 
 

 
 
 

 
Αθήνα 22/11/2022 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ/ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ,ΑΥΓΩΝ, 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ/ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΝΩΠΩΝ 
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 
ΑΡΤΟΥ/ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ,ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ 
/ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ,ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ,ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΩΝ ), 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ,   
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOY ΕΤΟΥΣ 2024 & 2025  

 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1

ο
 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά την τμηματική  προμήθεια τροφίμων, όπως νωπά 

κρέατα, νωπά κοτόπουλα, κατεψυγμένα ψάρια, κατεψυγμένα λαχανικά, νωπά ωπορολαχανικά, είδη 

παντοπωλείου (αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, ρύζια, χυμοί κ.ά.), ελαιόλαδο, άρτος, γαλακτοκομικών 

τυροκομικών ,είδη ζαχαροπλαστικής και παγωτών , ποτά και αναψυκτικά (χυμοί), για τις ανάγκες της 

κατασκηνωτικής περιόδου των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων για τα έτη  2024 & 2025. 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

Φ.Π.Α., ανέρχεται στο ποσό των #1.211.695,42#€, ενός εκατομμυρίου διακοσίων έντεκα χιλιάδων εξακοσίων 

ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα δύο λεπτών και θα βαρύνει τους επί μέρους κωδικούς αριθμούς 

προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2024-2025 ως ακολούθως: 

Οικονομικό έτος 2024: 

-  Φ.15 - Δ.23 Κ.Α. 6622.002 «Προμήθεια Τροφίμων» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024: ποσό 

#533.267,81#€ πεντακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα ενός 

λεπτών, 

- Φ.15 - Δ.23 Κ.Α. 6622.003 «Προμήθεια Ποτών και Αναψυκτικών» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2024: ποσό #11.300,00#€ έντεκα χιλιάδων τριακοσίων ευρών, 

- Φ.15 - Δ.23 Κ.Α. 6622.004 «Προμήθεια Ειδών Ζαχαροπλαστικής» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2024: ποσό #61.279,90#€ εξήντα μίας χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών. 

Οικονομικό έτος 2025: 

-  Φ.15 - Δ.23 Κ.Α. 6622.002 «Προμήθεια Τροφίμων» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025: ποσό 

#533.267,81#€ πεντακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα ενός 

λεπτών, 

- Φ.15 - Δ.23 Κ.Α. 6622.003 «Προμήθεια Ποτών και Αναψυκτικών» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2025: ποσό #11.300,00#€ έντεκα χιλιάδων τριακοσίων ευρών, 

- Φ.15 - Δ.23 Κ.Α. 6622.004 «Προμήθεια Ειδών Ζαχαροπλαστικής» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2025: ποσό #61.279,90#€ εξήντα μίας χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών. 
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Β. ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1.Διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

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

2.Ισχύουσες διατάξεις των άρθρων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

3.Άρθρο 4 παρ. 1 της από 12.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 240 τεύχος Α΄) η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18 τεύχος Α΄) «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών - 

χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, … για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των 

Νομικών τους Προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους …», σύμφωνα με το οποίο 

γίνεται πλέον Ενιαία διαγωνιστική διαδικασία για την εν λόγω προμήθεια από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του 

Δήμου Αθηναίων για όλους τους φορείς του. 

4.Διατάξεις τουΝ. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/08.06.2006), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5.Διατάξεις τουΝ. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

6.Διατάξεις του Ν. 4605/2019 (Φ.Ε.Κ. 52/Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με 

την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί 

(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - 

Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

7.Διατάξεις του Ν.4700/2020 (Φ.Ε.Κ. 127/Α΄/29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα 

Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 

διατάξεις».  

8.Διατάξεις του Ν.4782/2021 (Φ.Ε.Κ. 36/Α΄/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

9.Αριθμ. πρωτ. 123028/12.05.2021 εγκύκλιος,της Διεύθυνσης Προμηθειών και  Αποθηκών του Δήμου 

Αθηναίων. 

10.Aριθμ. πρωτ. 2040/13.04.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) εγκύκλιο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων με θέμα «Διευκρινήσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική 

αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του 

COVID 19». 

11.Διατάξεις του Ν. 4965/2022 (Φ.Ε.Κ. 162/Α΄/02.09.2022), άρθρο 7 ΄΄Ρήτρα αναπροσαρμογής των τιμών 

στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών Τροποποίηση άρθρου 53 του ν. 4412/2016΄΄. 

12.Αριθμ. πρωτ. 95213/05.10.2022 (ΑΔΑ: 6Μ8Ο46ΜΤΛΡ-ΔΛΓ)εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, με θέμα: ΄΄Εγκύκλιος περί εφαρμογής των παρ. 9 έως 10α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 

περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 

υπηρεσιών΄΄. 

13.Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ημερομηνία 17.11.2022), της Διεύθυνσης Προμηθειών και 

Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε η αλλαγή του κριτηρίου ανάθεσης της 

ενιαίας διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη χορηγητών προμηθευτών τροφίμων, για το Δήμο 

Αθηναίων και τα εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα. 

14. Αριθμ.πρωτ.___/_____/__.__.2022 (ΑΔΑ: _______-___)Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης. 

 

 

15.Τα υπ αριθμ. πρωτογενή αιτήματα – δεσμεύσεις   

ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.                    ΑΔΑΜ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

6622.002  

358900/21-2-2022 22REQ011901374   2022-12-27 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

6622.004 

358900/21-2-2022 22REQ011901374   2022-12-27 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΠΟΤΩΝ Κ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 

6622.003 

358900/21-2-2022 22REQ011901374   2022-12-27 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

6622.002 

361870/23-12-202222REQ011904129    2022-12-27 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 361870/23-12-202222REQ011904129    2022-12-27 
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6622.004 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΤΩΝ Κ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 

6622.003 

361870/23-12-202222REQ011904129    2022-12-27 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2
ο 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΜΗ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσης διαδικασίας σύναψης σύμβασης αποτελεί η προμήθεια τροφίμων για τον Δήμο 

Αθηναίων και τα εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα. 

Η αναθέτουσα αρχή επιλέγει να αναθέσει ενιαία την προμήθεια τροφίμων για τον Δήμο Αθηναίων και τα 

εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα, καθώς η σύναψη ενιαίας σύμβασης, χωρίς την υποδιαίρεση 

αυτής σε τμήματα, θα συμβάλει σημαντικά στην εξυπηρέτηση των δομών κοινωνικού χαρακτήρα του 

Δήμου, και κρίνεται σκόπιμη διότι θα επιτρέπει την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και κεντρικά 

συντονισμένου προγράμματος διαχείρισης διανομών-τροφοδοσίας των υπό προμήθεια ειδών, το οποίο θα 

επιτρέπει - μεταξύ άλλων - την αποτελεσματική και ταυτόχρονη εξυπηρέτησή τους, τον καλύτερο 

συντονισμό μέσω ενιαίων  παραδόσεων, την αυστηρή τήρηση των επιβεβλημένων χρονοδιαγραμμάτων και 

τη δυνατότητα άμεσης προσαρμογής του προγραμματισμού της Αναθέτουσας Αρχής στην αντιμετώπιση 

ειδικών συνθηκών. 

Λόγω του ιδιαίτερου κοινωνικού χαρακτήρα της εν λόγω προμήθειας, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει για την 

εν λόγω διαδικασία ανάθεσης, την ενιαία σύμβαση χωρίς την υποδιαίρεση αυτής σε τμήματα διότι έχει ως 

στόχο όχι απλώς την προμήθεια των τροφίμων, αλλά την παροχή μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας που 

ενοποιεί τις ενδιάμεσες/προσωρινές αποθηκεύσεις, τις πιθανές διαφοροποιήσεις και ανασυσκευασίες, τις 

ομαδοποιήσεις (picking) των ειδών, τη μεταφορά, τη διανομή τους σε πολλαπλά σημεία φορέων 

υλοποίησης της υπό ανάθεσης σύμβασης, καθώς και την αναδιανομή τυχόν αδιάθετων προϊόντων μεταξύ 

των φορέων-δομών, πάντα κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής και όπου αυτό απαιτείται, διατηρώντας 

το δικαίωμα της αναδιοργάνωσης του συνόλου της προμήθειας και της εσωτερικής αναδιανομής των 

προϊόντων, προς αποφυγή λιμνάζοντων πλεονασμάτων, ιδίως σε νωπά ευαλλοίωτα τρόφιμα καθώς και σε 

λοιπά, με περιορισμένη ημερομηνία ανάλωσης.   

Οι παραδόσεις των διαφόρων ειδών τροφίμων δύναται ναλαμβάνουν χώρα ομού και ενιαία σε κοινές 

ημέρες, με απαιτήσεις κοινής και ενιαίας επίβλεψης, εποπτείας, διαχείρισης και ανάγκης συγχρονισμένων 

επιμέρους μεταφορών, ενέργειες που θα διευκολύνουν την αξιολόγηση και παραλαβή των τροφίμων από  

τα αρμόδια όργανα-επιτροπές παρακολούθησης  και παραλαβής, καθώς και τη λογιστική-οικονομική 

διαχείρισή τους.  

Η υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων απαιτεί έντονη και διαρκή συνεργασία με τους διάφορους 

εποπτευόμενους φορείς υπό την κεντρική επιστασία εποπτεία του Δήμου Αθηναίων ως επικεφαλής φορέα, 

με αποτέλεσμα η όλη υλοποίηση της εκτέλεσης της προμήθειας να απαιτεί κεντρικά ελεγχόμενη, 

συντονισμένη, ενιαία υλοποίηση και προγραμματισμό, λαμβανομένου υπόψη και της πληθώρας των 

σημείων που θα πρέπει να διανεμηθούν τα προϊόντα. 

Η ενιαία σύμβαση για την προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων για όλους τους φορείς του Δήμου 

Αθηναίων, διασφαλίζει την ορθή παρακολούθηση και επίβλεψη της στο πλαίσιο κεντρικοποιημένου 

δικτύου, υπό κοινή και ενιαία καθοδήγηση, θα επιτρέπει και θα διασφαλίζει: 

 το συντονισμό των επιμέρους διανομών, τη λειτουργία κοινής κεντρικής δικτυωμένης εφοδιαστικής δομής, 

το διαρκή αναπρογραμματισμό μεταξύ των διανομών σε συσχετισμό με τις δομές, στα πολλαπλά σημεία των 

φορέων του  Δήμου, 

 την ορθή επίβλεψη και έλεγχο ως προς τη διασφάλιση της αλυσίδας ποιότητας, 

 τη δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης έκτακτων παραγγελιών που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση της 

προκείμενης σύμβασης (υποστήριξη συσσιτίων κλπ), με τρόπο που τελικά αυξάνει το κοινωνικό αποτύπωμα 

της όλης δράσης και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των διατιθέμενων πόρων, μειώνοντας παράλληλα 

το κόστος χρηματοδότησης κοινωνικής πολιτικής για το Δήμο Αθηναίων και 

 τον έλεγχο σε κεντρικό επίπεδο με πλήρη αποτύπωση της συνολικής προμήθειας, τις παραγγελίες, τις 

απορροφήσεις, τις παραδόσεις των οικείων ποσοτήτων και τις αξίες τους.  

Οι ανωτέρω παράγοντες καθιστούν αναγκαία την ενοποιημένη ανάθεση και εκτέλεση του συνόλου του 

συμβατικού αντικειμένου  και τούτο διότι η υποδιαίρεση της σύμβασης, συνεπάγεται τεχνικές δυσκολίες 

στην εκτέλεση αυτής, αδυναμία συντονισμού των διαφορετικών αναδόχων καθώς και πιθανή αύξηση του 

κόστους εκτέλεσης. Γενικά είναι αποδεκτό ότι η σύναψη ενιαίας σύμβασης, χωρίς την υποδιαίρεσή αυτής σε 

περισσότερα τμήματα, μπορεί να οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακας, καθιστώντας ταυτόχρονα ευκολότερη 

τη διαχείρισή της από την αναθέτουσα αρχή. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, μοναδική λύση για την ορθή και επωφελή εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης 

καθίσταται η σύναψη ενιαίας σύμβασης, χωρίς υποδιαίρεση αυτής σε τμήματα,  προκειμένου να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος κάποιο μέρος αυτής να αποβεί άγονο, γεγονός που θέτει σε άμεσο κίνδυνο το 

αντικείμενο της απαίτησης σύνδεσης διαφορετικών ομάδων ειδών από διαφορετικούς αναδόχους για την 

προετοιμασία ολοκληρωμένης απόδοσης γευμάτων καθημερινώς και περαιτέρω, λαμβανομένου υπόψη ότι 

ο συντονισμός πολλών αναδόχων στο πλαίσιο του ίδιου συνολικού επιδιωκόμενου αποτελέσματος καθιστά 

δυσχερέστερη την διαχείριση της σύμβασης, ιδίως όταν αυτό πραγματοποιείται σε πολλαπλά σημεία και σε 

συγκεκριμένα ωράρια με πολλά μέσα μεταφοράς ανά σημείο παραλαβής καθημερινώς. Η ενιαία εκτέλεση 

της εν λόγω σύμβασης με τις ιδιαιτερότητες που τη διακρίνουν, καθίσταται επιβεβλημένη διότι μεταξύ 

άλλων αφορά φορείς με τεράστιο κοινωνικό έργο και απήχηση. 

ΑΡΘΡΟ 2
ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών και των δύο τμημάτων και οι προσφορές 

θα υποβληθούν: 

 

● Για τα είδη του τμήματος 1, είδη που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, με 

ποσοστό έκπτωσης επί τοις επί τοις εκατό (%) ανά είδος, με βάση τις τιμές αναφοράς του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού. 

● Για τα είδη του τμήματος 2, τιμή ανά είδος. 

Συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά κρίνεται αυτή που θα παρουσιάσει το χαμηλότερο 

συνολικό τίμημα προ Φ.Π.Α. 

● Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης για τα είδη του τμήματος 1 είναι σταθερά καθ’ όλη την διάρκεια της 

σύμβασης.  

● Οι προσφερόμενες τιμές για τα είδη του τμήματος 2 υπόκεινται σε αναπροσαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 

21 της παρούσας. 

● Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν προσφορά 
για το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών των τμημάτων 1 και 2και συνακόλουθα η κατακύρωση θα γίνει σε 

έναν ανάδοχο για το σύνολο των ειδών.  

● Προσφορά, η οποία θα δίδεται για μόνο ένα είδος ή για μέρος αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη.  

 
ΑΡΘΡΟ 4

ο
 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ(ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) 

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η εγγύηση 
συμμετοχής ορίζεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας, άνευ Φ.Π.Α., για το σύνολο των ποσοτήτων των 
τμημάτων 1 και 2 

α) Εάν η Εγγύηση Συμμετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού, η προσφορά δε 

γίνεται δεκτή. 

β) Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά από τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη 

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

προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

γ) Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 

προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

δ) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας παραλείψει να υποβάλλει την απαιτούμενη εγγύηση 

συμμετοχής, η προσφορά του απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται πριν από την 

έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών τηςπαρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

 

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 
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ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και 

την υπογραφή της του συμφωνητικού (άρθρο 72 παρ. 1 περ. β. του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021 και ισχύει). 

 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το 

συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά εξήντα (60) ημέρες. 

 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η 

αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει μέχρι και την υπογραφή της 

τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 

ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%)επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας αρχής σε περίπτωση παραβίασης από τον 

ανάδοχο των όρων της σύμβασης. 

 

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. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
5.1Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

5.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

υποχρεούται να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλει προσφορά. Υποχρεούται 

όμως, να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή 

αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 19 παρ.3 Ν.4412/2016).  

5.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην 

ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 19 παρ.4 Ν.4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
6.1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας. 

 Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Βιοτεχνικό 

ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα. 

 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.  

 Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι  στο οικείο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της παρούσας. 

 

Για την απόδειξη της καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, ο οικονομικός φορέας, 

εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, θα προσκομίσει το σχετικό δικαιολογητικό εγγραφής του στο 
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οικείο επιμελητήριο, μετά την αποστολή της σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης σε αυτόν από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 
 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση πρέπει να καλύπτεται  

από όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

 

6.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ  
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού,να διαθέτουν:  

Α. Γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (έτη 2019, 2020, 2021) 

τουλάχιστον διπλάσιο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης, χωρίς το Φ.Π.Α. 

Για την πιστοποίηση της ανωτέρω απαίτησης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν κατά το 

στάδιο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης: 

Α1.  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ο μέσος γενικός κύκλος εργασιών για τις οικονομικές χρήσεις 

2019, 2020 και 2021. 

Α2. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, για τις τρεις (3) οικονομικές χρήσεις (2019, 2020, 2021), 

στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ενώ όταν ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση 

ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από 

τα σχετικά επίσημα στοιχεία (δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). 

Α3. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο, αντιστοίχως δηλώσεις φόρου 

εισοδήματος και εκκαθαριστικά σημειώματα των ετών 2019, 2020 και 2021. 

Α4. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο που δεν τηρεί ισολογισμούς, 

αντιστοίχως τα αντίγραφα Ε3 και Ε5 των ετών 2019, 2020 και 2021, από τα οποία προκύπτει ο κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα. 

Α5. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της αναφερόμενης τριετίας, θα πρέπει να 

διαθέτει μέσο γενικό κύκλο εργασιών - για τα έτη που λειτουργεί -, ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του 

προϋπολογισμού της παρούσης και να υποβάλλει για τα ανωτέρω υποστοιχεία Α1 και Α2, δικαιολογητικά 

για όσο χρόνο λειτουργεί. 

Β. «Ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (έτη 2019, 2020, 2021), 

τουλάχιστον ίσο ή ανώτερο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης, χωρίς το Φ.Π.Α. Ως ειδικός 

κύκλος εργασιών, λαμβάνεται υπ’ όψιν αυτός που προέρχεται από πωλήσεις τροφίμων και ειδικότερα αυτός 

που εμπεριέχει πωλήσεις ίδιων ή συναφών ειδών τουλάχιστον κατά 50% με αυτά που αναφέρονται στον 

πίνακα προϋπολογισμού της παρούσης. 

Για την πιστοποίηση της ανωτέρω απαίτησης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν κατά το 

στάδιο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης: 

Β1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ο «ειδικός» κύκλος εργασιών για την οικονομική χρήση των 

ετών 2019, 2020, 2021.  

Β2. Οικονομικές καταστάσεις με αναλυτικά στοιχεία εσόδων που τεκμηριώνουν τον ειδικό κύκλο εργασιών 

με σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, και με συνημμένα τα 

απαιτούμενα κατά την κρίση του οικονομικού φορέα στοιχεία τεκμηρίωσης, από όπου να προκύπτει με 

σαφήνεια η απαίτηση περί του ειδικού κύκλου εργασιών της εν λόγω παραγράφου.  

Β3. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, τότε: θα πρέπει να διαθέτει ειδικό 

κύκλο εργασιών κατά την οικονομική χρήση του έτους 2021 ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού της 

παρούσας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., λογιστικές καρτέλες υπογεγραμμένες από το νόμιμο 

εκπρόσωπο, στις οποίες να είναι εμφανή τα είδη και οι ποσότητες ανά είδος.  

Διευκρινίζεται πως η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ζήτησης προσκόμισης παραστατικών (δελτίων 

αποστολής/τιμολογίων), εκ των οποίων θα αποσαφηνίζεται πλήρως η εξακρίβωση της ανωτέρω απαίτησης. 

Γ. Επιστολή βεβαίωσης πιστοληπτικής ικανότητας από τραπεζικό οργανισμό δραστηριοποιούμενο κατά το 

νόμο εκτός των άλλων και στην παροχή πιστώσεων, αξίας τουλάχιστον ίσης με το 50% της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης της παρούσης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκειμένου να 

διασφαλισθεί η φερεγγυότητα του οικονομικού φορέα για την αντιμετώπιση ανάγκης τυχόν εκ των 

προτέρων κάλυψης του κόστους κτήσης των αναφερομένων στην παρούσα ειδών, καθώς και κάθε 

περαιτέρω κόστους, με σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους και έγκαιρης εκτέλεσης υλοποίησης της εν λόγω 

προμήθειας. 

Δ. Αριθμοδείκτη απεικόνισης απόδοσης σε σύγκριση με τα συνολικά του έσοδα (καθαρά αποτελέσματα 

χρήσεως προ φόρων/σύνολο εσόδων) ίσο ή μεγαλύτερο του 5% και αριθμοδείκτη απεικόνισης του 
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ποσοστιαίου μεγέθους του μικτού του κέρδους επί των πωλήσεων, του (μικτά αποτελέσματα/πωλήσεις), ίσο 

ή μεγαλύτερος του 15%, αμφότερους κατά την τελαυταία τριετία, 2019 - 2020 - 2021.  

Για τη διασφάλιση της ανωτέρω απαίτησης, θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπρόσωπου του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, με αναφορές των αριθμοδεικτών ανά οικονομική 

χρήση, καθώς και οι επισυναπτόμενοι επίσημοι ισολογισμοί με υπογράμμιση των σημείων από τα οποία 

προκύπτουν οι συγκεκριμένοι αριθμοδείκτες.  

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας  δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 

διαχειριστικών χρήσεων προ του έτους δημοσίευσης της παρούσης, τότε οι ανωτέρω αριθμοδείκτες θα 

υποβάλλονται για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται. 

 

Για την κάλυψη των ανωτέρω προϋποθέσεων χρηματοοικονομικής ικανότητας και επάρκειας, ο 

ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων. Στην 

περίπτωση αυτή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας και αυτοί στους οποίους στηρίζεται είναι από κοινού 

υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται 

αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 

6.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται:  

Α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2019-2020-2021) να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) 
συμβάσεις συναφείς με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, συνολικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης 
του 50% της εκτιμώμενης αξίας της διακήρυξης, χωρίς το Φ.Π.Α. 

Προς απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης, ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, 

θα προσκομίσει: 

 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία περιλαμβάνεται κατάλογος ειδών με στοιχεία του αποδέκτη, των ειδών, των 

ποσοτήτων ανά είδος και της προ Φ.Π.Α. αξίας αυτών. 

 Αντίγραφα των συμβάσεων. 

 Βεβαίωση του αποδέκτη, όπου εάν αυτός είναι Δημόσια Αρχή, βεβαίωση εκδοθείσα και θεωρηθείσα από 

αυτόν, η οποία αναφέρει το ποσοστό παράδοσης των ειδών καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν 

επιτυχώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης, ενώ εάν πρόκειται για ιδιωτικό φορέα, βεβαίωση 

υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό παράδοσης των 

ειδών καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης, η 

οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από παραστατικά (δελτίο αποστολής και τιμολόγια). Επισημαίνεται ότι η 

υποβολή όλων των παραστατικών (δελτίων αποστολής και τιμολογίων) τα οποία θα τεκμηριώνουν τις εκ των 

συμβάσεων μεταξύ ιδιωτικών φορέων ποσότητες, είναι υποχρεωτική. Τα οικονομικά στοιχεία - αφού 

ζητούμενο αποτελούν τα ποσοτικά - δύναται να είναι καλυμμένα, πλην της τελικής προ Φ.Π.Α. αξίας. 

 Σε περίπτωση δραστηριοποίησης του φορέα για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών, ισχύει 

αναλόγως το ανωτέρω. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται 

αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 

Β) Να διαθέτουν τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα (οχήματα) για τη μεταφορά των υπό προμήθεια ειδών,τα 

οποία κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να είναι έξι (6) και ειδικότερα, τρία (3) για τη μεταφορά ξηρού φορτίου, 
δύο (2) ψυγεία συντήρησης και ένα (1) ψυγείο κατάψυξης.  
Για την απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης, ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός 

ανάδοχος, θα προσκομίσει (Σχετ.: Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 13/2021 σκέψη 7 και 

679/2022 σκέψη 6): 

● Βεβαίωση καταλληλόλητας των οχημάτων μεταφοράς τροφίμων και ποτών, σύμφωνα με την 

αριθμ.πρωτ.Δ1γ/ΓΠ/46890/26/7/2021 εγκύκλιο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &Υγιεινής περιβάλλοντος του 

Υπουργείου Υγείας και την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή  Νομοθεσία, 

ή 
● Βεβαίωση /άδεια καταλληλότητας των οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης σύμφωνα 

με το άρθρο 11, παρ.6 του Π.Δ.40/1977 (ΦΕΚ 18 Α΄), και την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή Νομοθεσία. 

 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται 

αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.. 

 
Γ)Να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και επαγγελματικής ευθύνης, με 

ασφαλιστική κάλυψη τουλάχιστον του 50% της προϋπολογισθείσας δαπάνης της παρούσης (μη 
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συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),με αντικείμενο και πεδίο κάλυψης αντίστοιχο με αυτό του αντικειμένου 

της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί.  

Για την κάλυψη της ανωτέρω απαίτησης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφα του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου εν ισχύ. 

• Σε περίπτωση δραστηριοποίησης του φορέα για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών, ισχύει 

αναλόγως το ανωτέρω. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται 

αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 

Δ) Να διαθέτουν τρεις (3) τουλάχιστον συμβάσεις προμηθειών πλήρως ολοκληρωμένες, που η κάθε μία εξ 

αυτών θα συμπεριλαμβάνει την προμήθεια τουλάχιστον δύο (2) ειδών νωπού κρέατος ή νωπών 
πουλερικών, τουλάχιστον δύο (2) ειδών νωπών τυροκομικών και τουλάχιστον δύο (2) ειδών νωπών 
φρούτων ή λαχανικών. 

Προς απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης,ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, 
θα προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

• Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία περιλαμβάνεται κατάλογος ειδών με στοιχεία του αποδέκτη, των ειδών, των 

ποσοτήτων ανά είδος και της προ Φ.Π.Α. αξίας αυτών. 

• Αντίγραφα των συμβάσεων. 

• Βεβαίωση του αποδέκτη, όπου εάν αυτός είναι Δημόσια Αρχή, βεβαίωση εκδοθείσα και θεωρηθείσα από 

αυτόν, η οποία αναφέρει το ποσοστό παράδοσης των ειδών καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν 

επιτυχώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης, ενώ εάν πρόκειται για ιδιωτικό φορέα, βεβαίωση 

υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό παράδοσης των 

ειδών καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης, η 

οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από παραστατικά (δελτίο αποστολής και τιμολόγιοα). Επισημαίνεται ότι η 

υποβολή όλων των παραστατικών (δελτίων αποστολής και τιμολογίων) τα οποία θα τεκμηριώνουν τις εκ των 

συμβάσεων μεταξύ ιδιωτικών φορέων ποσότητες, είναι υποχρεωτική. Τα οικονομικά στοιχεία - αφού 

ζητούμενο αποτελούν τα ποσοτικά – δύναται να είναι καλυμμένα, πλην της τελικής προ Φ.Π.Α. αξίας. 

• Σε περίπτωση δραστηριοποίησης του φορέα για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών, ισχύει 

αναλόγως το ανωτέρω. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται 

αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 

Ε) Να διαθέτουν εγκατάσταση «κέντρο αποθήκευσης και διανομής» (ΚΑΔ) ή logistics, με τις κατά νόμο 

άδειες λειτουργίας, κατ’ ελάχιστο 1000 τμ, για την αποθήκευση τροφίμων ξηρού και ψυχρού φορτίου και 

κατεψυγμλενου φορτίου, η οποία να έχει έγκριση ψυκτικής εγκατάστασης (ΚΩΔΙΚΟΣ F) από την αρμόδια 

υπηρεσία του ΕΦΕΤ και θα βρίσκεται στην περιοχή της χωρικής έκτασης της Περιφέρειας Αττικής, 

αποτελώντας τον κεντρικό κόμβο του δικτύου διανομών. 

Προς απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού: 
i.έγγραφα ιδιοκτησιακού καθεστώτος του αποθηκευτικού χώρου ή συμφωνητικό μίσθωσης με διάρκεια 

τουλάχιστον μέχρι την λήξη της παρούσας σύμβασης, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή, εφόσον απαιτείται 

και άδεια λειτουργίας του αποθηκευτικού χώρου που κατά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις επιτρέπει την 

άσκηση αποθηκευτικών δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων εφοδιαστικής αλυσίδας και δραστηριοτήτων 

χονδρικού εμπορίου των αναφερόμενων στη διακήρυξη ειδών, ήτοι τροφίμων, τριών ζωνών θερμοκρασίας. 

ii. μελέτη μεθοδολογίας και οργάνωσης της εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

αυτού και τις απαιτήσεις της διακήρυξης, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση με τους χρόνους αντικατάστασης 

των ειδών, σε περίπτωση που απαιτηθεί. Στη μελέτη θα πρέπει να καταγράφονται οι φάσεις του έργου, τα 

εργαλεία διασφάλισης ποιότητας των εργασιών, το διάγραμμα ροής των εργασιών, η αναγνώριση των 

κινδύνων του έργου και η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση τους. Για την αποδοχή της προσφοράς απαιτείται 

ως ελάχιστο ζητούμενο, μια πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και της κείμενης 

νομοθεσίας, μελέτη και μεθοδολογία. 

ΣΤ) Να διαθέτει ομάδα έργου για την ικανοποίηση του σχεδιασμού, συντονισμού, παρακολούθησης και 

εκτέλεσης των διανομών, η οποία θα πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθμό έμπειρων στελεχών, 

κατάλληλων για την εξασφάλιση της επιτυχούς οργάνωσης, φόρτωσης, μεταφοράς, διανομής και 

παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. Ειδικότερα, η ομάδα έργου θα πρέπει να προσδιοριστεί από τον 
οικονομικό φορέα στο στάδιο υποβολής της προσφοράς του και επι ποινή αποκλεισμού και να διαθέτει: 

 Υπεύθυνο έργου για τη συνολική οργάνωση του έργου και τη συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, 

τουλάχιστον με 10ετή επαγγελματική εμπειρία 
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 Αναπληρωτή υπεύθυνο έργου-συντονιστή δικτύου διανομών για τη συνολική οργάνωση και συντονισμό 

του δικτύου διανομών σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Τουλάχιστον επτά (7) στελέχη με αρμοδιότητα την υλοποίηση των προμηθειών του Δήμου Αθηναίων και 

των εποπτευόμενων φορέων του.  

 Υπεύθυνο ελέγχου ποιότητας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους εμπλεκομένου στην 

εκτέλεση της σύμβασης που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις της σύμβασης, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί άμεσα στην 

απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Στο ΕΕΕΣ τα παραπάνω μέλη κατονομάζονται μαζί τα προσόντα επαγγελματικής εμπειρίας τους. 

Με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποχρεούται να προσκομίσει βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από 
εργοδότη και ασφαλιστικές εισφορές. 

 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, ο οικονομικός φορέας πρέπει να καταθέσει με την 
προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού: 

 εάν είναι έμπορος τη νόμιμη άδεια λειτουργίας «κέντρου αποθήκευσης και διανομής» της επιχείρησής του 

από την αρμόδια υπηρεσία για την αποθήκευση και διακίνηση τροφίμων και ευπαθών προϊόντων η οποία 

περιλαμβάνει τα είδη για τα οποία λαμβάνει μέρος ο οικονομικός φορέας. 

 εάν είναι παρασκευαστής ή παραγωγός την άδεια λειτουργίας της επιχείρησής του η οποία περιλαμβάνει 

τα είδη για τα οποία λαμβάνει μέρος ο οικονομικός φορέας. 

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά του από τον οικονομικό φορέα: 

 Κωδικός αριθμός έγκρισης και καταχώρησης εμπόρου για την προμήθεια  προϊόντων ζωικής προέλευσης. 

 Άδεια λειτουργίας ψυκτικών αποθηκών για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 

 Κωδικός αριθμός έγκρισης εμπόρου για τα νωπά οπωροκηπευτικά είδη και 

 Αριθμός εγγραφής στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο. 

 Για τα νωπά κρέατα άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας κρέατος, τον Κωδικό αριθμό 

κτηνιατρικής έγκρισης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καθώς και την εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων 

Ζωικών Προϊόντων της μονάδας επεξεργασίας κρέατος που θα συμπεριλαμβάνει τα είδη στα οποία θα λάβει 

μέρος ο οικονομικός φορέας. 

 Για τα τυροκομικά προϊόντα άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής των τυροκομικών προϊόντων, τον 

Κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καθώς και την εγγραφή στο Μητρώο 

Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων της εταιρείας η οποία περιλαμβάνει τα είδη για τα οποία λαμβάνει μέρος ο 

οικονομικός φορέας. 

 Για τα νωπά οπωρολαχανικά, εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και 

Εισροών (Ε.Μ.Ε.Α.Π.Ε.Ε.) με βάση τον Ν.3955/2011 (ΦΕΚ 89 Α΄/20.04.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

(Ν.4235/2014 – ΦΕΚ 32 Α΄/11.02.2014, ν.4441/2016 – ΦΕΚ 227 Α΄/06.12.2016), για τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται ως έμποροι αγροτικών προϊόντων ή/και εφοδίων και εισροών του άρθρο 1 του 

Ν.3955/2011. 

 

Για την κάλυψη της ανωτέρω προϋπόθεσης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ο ενδιαφερόμενος 

οικονομικός φορέας μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται 

αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Οι οικονομικοί φορείς καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα 

απαιτούμενα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και θα πρέπει 

να διαθέτουν τα κάτωθι πιστοποιητικά, τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο από το 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο φορέα διαπίστευσης του εξωτερικού, εν ισχύ κατά 
την υποβολή της προσφοράς (και θα παραμένουν σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της 
σύμβασης): 
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 Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δε παράγει ο ίδιος τα υπό προμήθεια είδη, προσκομίζεται το 

Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 ή ισοδύναμο ή νεότερο αυτού για τη διαχείριση της ασφάλειας των 

τροφίμων, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, από την 

επιχείρηση που παράγει τα διακινούμενα είδη. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 ή και νεότερο αυτού 
όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2015 ή και νεότερο 
αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης.  

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας κατά το πρότυπο 

ISO 45001:2018 ή και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το 

αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών κατά το πρότυπο ISO 
27001:2013 ή και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο 

της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς κατά το πρότυπο ISO 
37001:2017 ή και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο 

της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας  κατά το πρότυπο ISO 39001:2012 
ή και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της 

παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά το πρότυπο ISO 22301:2019 ή και 
νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει,ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό ΕΜΠΑ 
 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα συμπεριλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο ΄΄Τενική Προσφορά΄΄. 
ΑΡΘΡΟ 8

ο
 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριακοσίων 
εξήντα πέντε (365) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη 

κανονική. 

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 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν.4782/2021και 

ισχύει,κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

 
ΑΡΘΡΟ 9

ο
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
9.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Χρόνος έναρξης ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα 

συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με 

τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ [Φ.Ε.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]). 
Χρόνος έναρξης εκτέλεσης και διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των αγαθών: 

Ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης, αρχομένης όχι νωρίτερα 
από 01.01.2024. 
9.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως 

ισχύει, καθώς και υπό τον όρο περί αναπροσαρμογής της τιμής του άρθρου 21 της παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 10

ο
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α)η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 

Ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 

του Ν.4782/2021, και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

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

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
11.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Τρόπος τιμολόγησης των ειδών του τμήματος 1 του ενιαίου ενδεικτικού προϋπολογισμού: Η τιμολόγηση θα 

πραγματοποιείται σύμφωνα με το κατακυρωθέν ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφωμένης 
κάθε φορά Μέσης Τιμής Λιανικής Πώλησης του είδους, την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή προκύπτει 

από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Αττικής, Γενική Δ/νση Βιώσιμης 

Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει με κάθε τιμολόγιο που εκδίδει το σχετικό Δελτίο πιστοποίησης 

τιμών της Περιφέρειας Αττικής, Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής Π.Ε. Κεντρικού 

Τομέα Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου. 

 

Τρόπος τιμολόγησης των ειδών του τμήματος 2 του ενιαίου ενδεικτικού προϋπολογισμού: Η τιμολόγηση θα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την κατακυρωθείσα τιμή έκαστου είδους. 
Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας του  εκάστοτε 

παραστατικού, μετά από κάθε παραλαβή των ειδών, αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το 

Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής και αφού αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4782/2021και ισχύει,καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 

τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Στην παρούσα σύμβαση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

α)Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 105 του Ν. 4782/2021και ισχύει, περί παραλαβής ειδών. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του είδους στην αποθήκη του φορέα. 

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή. 

δ) Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας  και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

 

Ο προμηθευτής με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο του 
προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης για τα είδη του τμήματος 1, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα 

που ορίζεται σαν χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας, υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο στην τιμή 

της προσφοράς, παραιτούμενος ρητώς κάθε αξίωσης περί αναπροσαρμογής από κάθε λόγο και αιτία ακόμη 

και από τα οριζόμενα του άρθρου 388 του Α.Κ. 

 

11.2 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (όπως ισχύουν κάθε φορά), ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των συμβατικών 

ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 

ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 

της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από το Δήμο Αθηναίων στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016. 

β) Κράτηση ύψους 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 350 παρ.3 του Ν. 4412/2016 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4912/2022 και ισχύει). 

γ)Έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα προσκομίζεται από 

τον ανάδοχο το αποδεικτικό πληρωμής του κόστους εξόδων δημοσίευσης. 
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δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ 
ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 

12.1 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

12.1.1Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεσηπου έγινε στο όνομά του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: 

α) εάν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, τότε κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 

΄΄Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών΄΄του Ν. 4412/2016(όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 

4782/2021και ισχύει),για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά.  

β)εάν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις 

σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός 

του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης. 

γ) εφόσον δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δε συντηρήσει αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που θα καθοριστεί κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της παρ. 2 (όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4782/2021και ισχύει). 

12.1.2 Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω 

περίπτωση γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις 

του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4782/2021και ισχύεικαι 

περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας 

προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. (Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της 

διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των 15 ημερών). Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει χωρίς 

ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

12.1.3Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος  για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης 

της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α)ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός 

του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του Ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 23 του Ν. 4782/2021και ισχύει,περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

β) καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 

φορέα που έχει λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας 

του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 

τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 32. Ο τρόπος υπολογισμού, καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταλογισμού του 

διαφέροντος  στον έκπτωτο οικονομικό φορέα περιγράφεται αναλυτικά στο αντίστοιχο άρθρο 203 του Ν. 

4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 103 του Ν. 4782/2021 και ισχύει. 
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12.2ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
Η κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου γνωστοποιείται από την αναθέτουσα αρχή, αμελλητί, στην ΕΑΑΔΗΣΥ, η 

οποία είναι αρμόδια για την τήρηση σχετικού μητρώου. Τα στοιχεία του μητρώου αξιοποιούνται κατά την 

εφαρμογή του άρθρου 74, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021και ισχύει, περί 

αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα εν λόγω είδη μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 

ορίζονται στην παρούσα. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται υπό τις  ακόλουθες σωρευτικές 

προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, περί τροποποίησης συμβάσεων κατά 

τη διάρκεια τους, 

 

 

 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 

μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και 

εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται 

στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού 

αιτήματος του Αναδόχου. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι 

κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016, περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση 

προμήθειας. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής της σύμβασης προμήθειας, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - 

παράδοσης  των ειδών μπορεί να μετατίθεται.  

Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρω βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που 

καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις 

μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 

παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα συμβατικά είδη, ο προμηθευτής κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής 

των ειδών και την Επιτροπής Παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση είδους στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται 

η ημερομηνία προσκόμισης, το είδος, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεσης της οποίας 

προσκομίστηκε. 

 

Επισημαίνεται ότι: 
Σε περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, η χρονική παράταση θα γίνει υπό τον όρο ότι 

δεν θα υπάρξει υπέρβαση των συμβατικών ποσοτήτων και της συμβατικής ανά είδος συνολικής 

δαπάνης (Ελ.Συν. Στ΄ Κλιμ. Πράξεις 70/2016, 111/2016, 83/2017, 109/2017). 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Τα προς παράδοση είδη, πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, 

θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, απαλλαγμένα από κάθε νομικό ή πραγματικό (κρυφό ή φανερό) 

ελάττωμα, θα πρέπει δε να είναι έτοιμα και κατάλληλα για την χρήση για την οποία προορίζονται.  

● ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
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Η παράδοση της προμήθειας των ειδών τροφίμων θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες 

της υπηρεσίας. Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται στις Εγκαταστάσεις των Παιδικών 

Εξοχών του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής (Λεωφ. Ποσειδώνος 105 

Τ.Κ.190.05). 

Επισημαίνεται ότι: 
α) Η παράδοση του άρτου θα γίνεται καθημερινά (εκτός Κυριακής) μετά από ειδοποίηση, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνική επικοινωνία της αρμόδιας Υπηρεσίας (Διαχείριση 
Τροφίμων) και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την παραγγελία την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα, περίπου από τις 07:00 π.μ. έως 09:00 π.μ. 
β) Η παράδοση των υπολοίπων ειδών διατροφής, θα γίνεται τμηματικά  και καθημερινά 
συμπεριλαμβανομένων των ημερών Σαββάτου και Κυριακής) μετά από ειδοποίηση της αρμόδιας 
Υπηρεσίας (Διαχείριση Τροφίμων) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο προμηθευτής θα είναι 
υποχρεωμένος να εκτελεί την παραγγελία εντός (2) δύο ημερών, περίπου από τις 07:00 π.μ. έως 
09:00 π.μ., στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών στον Άγιο Ανδρέα Αττικής. Ο ανάδοχος επ 
ουδενί δεν θα μπορεί επικαλούμενος την απόσταση, ή αύξηση του κόστους παράδοσης (λόγω 
καυσίμων ή άλλο) να παραδίδει τα είδη του κατόπιν μονομερής επιλογής του σε συγκεκριμένες 
ημέρες, καθώς εξυπακούεται ότι με την συμμετοχή του στον διαγωνισμό, έχει συμπεριλάβει στην 
οικονομική του προσφορά το κόστος μεταφοράς .  

 

Η παράδοση του άρτου θα γίνεται καθημερινά σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας (εκτός Σαββάτου και 

Κυριακής) μετά από ειδοποίηση με e-mail και τηλεφωνική επικοινωνία της αρμόδιας Υπηρεσίας επί 

αποδείξει και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την παραγγελία την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα, περίπου από τις 6:00 π.μ. έως 07:00 π.μ. Η παράδοση του είδους θα πραγματοποιείται στις 
εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών στον Άγιο Ανδρέα Αττικής. ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο υποδείξει η 

Υπηρεσία για την κάλυψη των αναγκών της.  

 

● ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ: 
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής αδυνατεί να προμηθεύσει κάποιο από τα εν λόγω είδη, οφείλει άμεσα και 

εντός 24ωρου από την γνωστοποίηση της παραγγελίας, να αναφέρει εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή, τους 

λόγους ανωτέρας βίας για τους οποίους αδυνατεί να το προμηθεύσει και να προσκομίσει στην αναθέτουσα 

αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Σε περίπτωση καθυστερήσεως παράδοσης - παραλαβής των ειδών της προμήθειας που θα οφείλεται σε 

υπαιτιότητα των Παιδικών Εξοχών ή σε λόγους  ανωτέρας βίας, η προθεσμία παράδοσης θα παραταθεί για 

τόσο χρόνο όσο θα διαρκέσει το από υπαιτιότητα των Παιδικών Εξοχών ή η από ανωτέρω βία εμπόδιο με 

Απόφαση των Παιδικών Εξοχών. 
 

Ο προμηθευτής γι’ αυτήν την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως  από τις 

Παιδικές Εξοχές, άλλως ρητώς παραιτείται από τώρα κάθε δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

 

Λόγοι ανωτέρας βίας θεωρούνται λοιμός, σεισμός, απεργία, απαγόρευση της κυκλοφορίας του 

συγκεκριμένου είδους από θεσμοθετημένα όργανα κ.λ.π. 

 
ΑΡΘΡΟ 15

ο 

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τα μέσα μεταφοράς πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής για την μεταφορά των τροφίμων όπως 

καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ Κεφ. ΙV του Ε.Κ. 852/2004 και σύμφωνα με τις αναφορές στους αντίστοιχους 

Οδηγούς Ορθής Υγιεινής Πρακτικής του Ε.Φ.Ε.Τ. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέσει τα απαιτούμενα για την προμήθεια μεταφορικά μέσα και το 

απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά εντός των χώρων που θα 

υποδείξει η Υπηρεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή και με δαπάνη του ιδίου. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη σωστή μεταφορά και 

παράδοση των ειδών, μέχρι και την ολοκλήρωση της προμήθειας και γενικά με κάθε απαιτητή δαπάνη για 

την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας. 

 

Ευθύνεται δε προσωπικώς αυτός μονάχα (προμηθευτής) αποκλειομένης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης 

των Παιδικών Εξοχών για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως ατυχήματα ή βλάβες που μπορεί 

να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και υποχρεούται 

να καταβάλει κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση της 

προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
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ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Ο προμηθευτής ρητά συνομολογεί με την υπογραφή της σύμβασης, ότι παραιτείται από κάθε σχετικό 

δικαίωμα ή αξίωση αποζημιώσεώς του έναντι των Παιδικών Εξοχών, σε περίπτωση μη καθημερινής ή για 

μακρό χρονικό διάστημα μη εκτέλεσης της σύμβασης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα των Παιδικών 

Εξοχών, ή σε ανωτέρα βία. 

2. Οι Παιδικές Εξοχές διατηρούν το δικαίωμα προμήθειας του ανωτέρω είδους από δωρεές ή και από 

αποθέματα άλλων Φορέων, χωρίς να γεννάται αξίωση αποζημίωσης από μέρους του προμηθευτή. 

3. Οι Παιδικές Εξοχές δεν είναι υποχρεωμένες να προμηθευτούν ολόκληρη την συμβατική ποσότητα ενώ σε 

ενδεχόμενο λήξης του συμβατικού χρόνου χωρίς την εξάντληση της ποσότητας, αυτή (σύμβαση) λύεται 

αυτοδίκαια και ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει από τις Παιδικές Εξοχές τυχόν οικονομικές 

αξιώσεις για αποζημίωση του.   

4. Επίσης δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση για την εκτέλεση της προμήθειας στο σύνολό της και διατηρεί 

το δικαίωμα για λόγους απρόβλεπτους ή εκτάκτων αναγκών, να παραγγείλει τα είδη και τις ποσότητες που 

θεωρεί αναγκαίες, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του. Αποδεχόμενος τούτο ρητά ο προμηθευτής 

παραιτείται ρητά του δικαιώματος διάρρηξης του ως άνω συμβατικού όρου, από όποιο λόγο και αν 

προέρχεται. 

 
ΑΡΘΡΟ 17

ο
 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Αν το είδος φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4782/2021 και ισχύει, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής 

αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

 

 

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

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

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

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

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

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να 

παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.  

Ο έλεγχος, γενικά διακρίνεται σε α) Μακροσκοπικό και β) Εργαστηριακό. 

Α) Ο Μακροσκοπικός περιλαμβάνει ό,τι παρατηρείται διά γυμνού οφθαλμού και διενεργείται από την 

Επιτροπή Παραλαβής. 

Β) Ο Εργαστηριακός περιλαμβάνει χημική, μικροβιολογική, παρασιτολογική εξέταση κλπ που διενεργούνται 

σε ειδικά εργαστήρια. Η λήψη δειγμάτων και η αποστολή τους σε ειδικά εργαστήρια, για τον εργαστηριακό 

έλεγχο, διενεργείται από την επιτροπή παραλαβής όποτε αυτή κρίνει σκόπιμο.  

Γ) Σε περίπτωση που από τον Μακροσκοπικό έλεγχο η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι το προϊόν είναι 
ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση (παραλήψεις σήμανσης, λανθασμένες ενδείξεις κ.λ.π.) ή 
επιβλαβές (ουσιώδεις μακροσκοπικές αλλοιώσεις, παρουσία εντόμων ή ξένων σωμάτων κ.τ.λ.)δύναται να 

μην το επιστρέψει στον προμηθευτή αλλά να καλέσει τον αρμόδιο Γεωπόνο, ή Κτηνίατρο ή Χημικό της 

Περιφέρειας Αττικής ή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανάλογα με το είδος του 

προϊόντος, προκειμένου να αποφανθεί σχετικά. 

Σε περίπτωση που, ο αρμόδιος υπάλληλος αδυνατεί να παρευρεθεί τότε, η επιτροπή  μπορεί να παραλάβει 

το προϊόν με επιφύλαξη αναγράφοντας τον λόγο, προκειμένου να εξετασθεί την επόμενη μέρα.     

Δ)H δειγματοληψία για την διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου γίνεται ή από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής ή καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου. 

Ε)Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, στα οποία δεν αναφέρεται η καταλληλότητα ή μη του 

προϊόντος, θα αποστέλλονται στις  αρμόδιες Υπηρεσίες (Ε.Φ.Ε.Τ., Κτηνιατρική Υπηρεσία  κ.λ.π.) για τον 

απαιτούμενο χαρακτηρισμό.    





 

 

Σελίδα 175 

ΣΤ)Όταν διενεργείται δειγματοληψία, κατά την παραλαβή του προϊόντος, είναι απαραίτητη η παρουσία 
του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, ο οποίος θα υπογράφει το σχετικό 
πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνείται να υπογράψει το σχετικό 

πρωτόκολλο δειγματοληψίας, η Επιτροπή σημειώνει στο πρωτόκολλο ότι «ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος 

του αρνήθηκε να υπογράψει»  και διενεργεί κανονικά την δειγματοληψία. 
Ζ)Γενικότερα, κατά την διενέργεια δειγματοληψίας, πρέπει να τηρούνται οι όροι που καθορίζονται στα 

«Περί δειγματοληψίας» άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Π.Τ.) ή σε περίπτωση μικροβιολογικού ή 

τοξικολογικού ελέγχου (δηλητηριάσεις κ.λ.π.) τα οριζόμενα στις ισχύουσες Υγειονομικές ή Κτηνιατρικές 

Διατάξεις. Σημειώνεται ότι, εάν ζητηθεί, παραδίδεται και στον προμηθευτή όμοιο δείγμα, επίσημα 

σφραγισμένο, το οποίο θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας.   

Η)Σε περίπτωση που το δείγμα χαρακτηρισθεί μη κανονικό η παραπομπή στον Εισαγγελέα θα γίνεται από 

την δειγματίζουσα Υπηρεσία. 

Θ)Ο προμηθευτής βαρύνεται για τη δαπάνη ελέγχου κάθε δειγματοληψίας ανεξαρτήτου αποτελέσματος. 

Ομειοδότης θα πρέπει  να προσκομίζει, όταν του ζητηθεί από την επιτροπή παραλαβής ή το αρμόδιο Τμήμα 

Παιδικών Εξοχών, φωτοαντίγραφο του Βιβλίου Αστυκτηνιατρικού Ελέγχου της εγκατάστασης, τις 

αντίστοιχες υπάρχουσες Αστυκτηνιατρικές Εκθέσεις που το συνοδεύουν καθώς και τυχόν μεταβολές αυτών 

που επισυνέβησαν κατά την διάρκεια της σύμβασης.   

Στα πλαίσια ανάπτυξης συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και της Υγιεινής των Τροφίμων (HACCP) στις 

Παιδικές Εξοχές, οι μειοδότες θα πρέπει να προσκομίζουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων 

των προμηθευόμενων τροφίμων τους από εγκεκριμένα εργαστήρια ελέγχου. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 19

ο
 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 

19.1 Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (του άρθρου 221 

του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021 και ισχύει). 

19.2Στην περίπτωση της μακροσκοπικής εξέτασης, η επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 

ή απόρριψης μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. 

Όταν διενεργείται και εργαστηριακή εξέταση, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και 

δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά το αποτέλεσμα του ελέγχου 

τούτου. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής και δε μεσολαβούν εργαστηριακοί έλεγχοι για τη σύνταξη του ανωτέρω 

πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή, χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου 

μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η επιτροπή μπορεί: 

α) να παραλάβει το είδος,  

β) να παραλάβει το είδος με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το είδος. 

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

19.3Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής παραλάβει το είδος, με παρατηρήσεις αναφέρει στο 

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

αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το είδος είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. 

Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα, που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι 

παρεκκλίσεις του είδους δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του είδους με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής 

τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου, το είδος 

μπορεί να απορριφθεί. 

Εάν το είδος απορρίπτεται από την επιτροπή λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον 

μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για 

άλλους περαιτέρω ελέγχους. 

19.4 Είδη που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση τους 

ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, ύστερα από 

αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής 

προβαίνει εκ νέου σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό 
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πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παρ. 19.2 και 

19.3του παρόντος άρθρου. 

 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργήθηκαν από 

πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να υποβάλει αίτημα για επανεξέταση του 

είδους μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 

απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν  

τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η 

ανάθεση για επανεξέταση γίνεται  μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά 

καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής 

του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του 

δημοσίου ταμείου. 

19.6 Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.  

19.7 Επίσης, παραπομπή, για επανεξέταση του είδους, σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μπορεί να 

γίνεται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία συγκροτείται για τον σκοπό αυτό, 

ακόμη και στην περίπτωση που το είδος παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπής 

παραλαβής.  

19.8Επίσης, εάν ο προμηθευτής διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν κατά την παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μπορεί 

να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, με τον τρόπο που περιγράφεται στην 

παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016. Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και 

τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια 

επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 20

ο
 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

20.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

20.2 Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 

απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να 

παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 

ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα 

από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε 

ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η 

παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας 

μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

20.3  Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση  του αρμοδίου 

οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των ειδών που απορρίφθηκαν πριν από την 

αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει 

την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

ΑΡΘΡΟ 21
ο 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ 
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21.1Στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά όρος περί 

αναπροσαρμογής της τιμής, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 132 του ν.4412/16, περί τροποποίησης 

συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. 

Για την αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται ο τύπος: 

Τ=Τ προσφοράς Χ (1+ΔΤΚ) 

Όπου: 

· ΔΤΚ: ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παράδοσης του είδους, σε σχέση με τον 

ίδιο μήνα του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε 

μηνιαία βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

· Τ προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η 

σύμβαση και 

· Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή. 

Η αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοσης του είδους, συντρέχουν 

αθροιστικά οι εξής συνθήκες: 

α) έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, 

β) η σύμβαση που συνάπτεται έχει διάρκεια μεγαλύτερη ων δώδεκα (12) μηνών, 

γ) ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι μικρότερος από μείον τρία τοις εκατό (-3%) και μεγαλύτερος από 

τρία τοις εκατό (3%), 

δ) η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της 

τιμής. 

Στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή, κατά τον χρόνο παράδοσης του είδους δε διαθέτει τις αναγκαίες 

πιστώσεις, μπορεί να εφαρμόσει αναλόγως τη ρήτρα αναπροσαρμογής με αναπροσαρμογή (αύξηση) των 

τιμών μονάδας και με παράλληλη μείωση των προς παράδοση ποσοτήτων της προμήθειας, σύμφωνα με τον 

ακόλουθο τύπο: 

� = ��ύ������ × Τ Προσφοράς/Τ 

Όπου: 

· Π: η παραλαμβανόμενη ποσότητα, 

· Π σύμβασης: η ποσότητα που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, 

· Τ προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η 

σύμβαση και 

· Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή. 

Στην ανωτέρω περίπτωση η αναθέτουσα αρχή εκδίδει σχετική απόφαση τροποποίησης της σύμβασης, 

σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

21.2  Για την ενεργοποίηση της αναπροσαρμογής, θα πρέπει κατά την παράδοση της ποσότητας των αγαθών 

να έχουν παρέλθει δώδεκα (12) πλήρεις μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που προβλέπεται να 

παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με 

υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή. 

21.3  Για τα είδη του Τμήματος 1,  η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση την τιμή αναφοράς, όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Αττικής, Γενική Δ/νση 

Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου, 

εφαρμοζομένου του σταθερού ποσοστού έκπτωσης της προσφοράς του αναδόχουεπί της νόμιμα 

διαμορφωμένης κάθε φορά Μέσης Τιμής Λιανικής Πώλησης του είδους, την ημέρα παράδοσής του. 

ΑΡΘΡΟ 22
ο
 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και για ότι δεν προβλέφθηκε, 

ισχύουν οι εκάστοτε σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει, 
του Ν.3463/2006(Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/08.06.2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 
87/Α΄/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ 133/Α΄/19.07.2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», του Ν. 4735/2020 
(Φ.Ε.Κ. 197/Α΄/12.10.2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής 

διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και 

της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις 

για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
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άλλες διατάξεις», οι συναφείς διατάξεις εν γένει, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο 

προοίμιο της παρούσης, όπως ισχύουν σήμερα και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Αποφάσεις, Εγκύκλιοι 

κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά 

παραπάνω. 

 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ  
 
 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

  ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΤΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΚΑΚΡΙΔΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ 
ΚΡΕΑΣ 

Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις και ειδικότερα: 

1. Κρέας  Βόειο (Νεαρό Ζώο, 12 έως 24 μηνών) Νωπό, Α΄ ποιότητας άνευ οστού διάπλασης U2, 

κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή από χώρες της Ε.Ε.:  

α) Μπούτι αυτοτελές τεμάχιο, ή τεμαχισμένο στα επιμέρους κομμάτια του 

β) Σπάλα 

γ) Ελιά 

Τα νωπά κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένα σφαγεία και να φέρουν τις 

απαιτούμενες σημάνσεις όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

 

ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Σύμφωνα με το ΚΑΝ 853/04, ο τεμαχισμός και η επεξεργασίατου νωπού κρέατος, πρέπει να γίνεται 

απαραίτητα από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού καινα φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ  
ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
 
Τμήμα Υπηρεσιών Ιατρικής &Δημ. Υγείας 
Πληροφορίες : Χ. Μπαρμπαρέσος Τεχνολόγος 

Τροφίμων 

210 51 02 479 
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(σφραγίδα και αριθμό έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού). Γιατη συντήρηση και διακίνηση του 

νωπού κρέατος να τηρούνται οι διατάξεις του παραπάνω ΚΑΝ. 

Οι ενδείξεις στα τεμάχια κρέατος τα οποία προέρχονται από τις χώρες της Ε.Ε. θα 

αναγράφονταιυποχρεωτικά και στην Ελληνική Γλώσσα. 

Η μεταφορά των προϊόντων  θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα αυτοκίνητα- ψυγεία που 

θαφέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. 

Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων 

καιΠοτών και τις ισχύουσες Υγειονομικές, Κτηνιατρικές, και Κοινοτικές διατάξεις.  

 

ΝΩΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 
 

Τα νωπά κοτόπουλα να είναι τύπου 65% (χωρίς εντόσθια) βάρους 1300-1600 gr περίπου, ανάλογα 

με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Τα κοτόπουλα να είναι εγχώριας προέλευσης ή προέλευσης Ε.Ε., A’ 

ποιότητας,πλήρους αποπτίλωσης, ανέπαφα, καθαρά χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσία ή 

αίμα, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος (εκτός από όσες είναι μικρού 

μεγέθους), χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες, και χωρίς ίχνη 

προηγούμενης κατάψυξης. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους στο 

στήθος, στην πλάτη και στους μηρούς (άρθρο 7 του ΚΑΝ 543/08). 

Επίσης, θα πρέπει να προέρχονται από πτηνοσφαγείο, που έχει αριθμό έγκρισης ή καταχώρισης από 

την οικία Δ/νση Κτηνιατρική Υπηρεσία ή άλλη αρμόδια υπηρεσία και να φέρουν απαραίτητα την 

σφραγίδα (κονκάρδα) του κτηνιατρικού ελέγχου, με ημερομηνία λήξεως του προϊόντος. Η 

ημερομηνία λήξεως του προϊόντος θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε το προϊόν να λήγει 4 ημέρες μετά 

την ημερομηνία παράδοσης. 

Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία 

θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. 

Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις όπως έχουν κατά 

περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
 

Ταπρος προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά (αρακάς, φασολάκια στρογγυλά, σπανάκι, ανάμεικτα 

λαχανικάκ.τ.λ) πρέπει να έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές:  

1. Να είναι Α΄ ποιότητας, καθαρισμένα, απαλλαγμένα ινών και βραστερά, κατά προτίμηση 

εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.. 

2. Να διατίθενται σε συσκευασία του1 Kg, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως 

και λήξεως και  

3. Να έχουν ζωηρό φυσιολογικό χρώμα και να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές των 

κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών αποκλειόμενης απολύτως της 

προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης (Α΄). 
Η μεταφορά των εν λόγω προϊόντων θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα αυτοκίνητα-ψυγεία  τα 

οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. 

Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών, τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες 

εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ  
 

Τα χορηγούμενα κατεψυγμένα ψάρια να είναι Α΄ ποιότητας απαλλαγμένα εντοσθίων και αβγών, 

κατεψυγμένα κατά μονάδα (IQF) και να είναι συσκευασμένα  σε Α και Β συσκευασία (κάλυψη με 

πλαστικό φύλλο (Α) μέσα σε χαρτοκιβώτιο (Β)), με τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (ονομασία 

πώλησης, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης  και αρ. έγκρισης 

εργαστηρίου σε περίπτωση τεμαχισμού και επεξεργασίας). Τα προϊόντα κατά την παράδοση να 

βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης στους -18
ο  

C. 

Τα ψάρια θα είναι τυποποιημένα κατά ίδια μεγέθη και το βάρος του κάθε ψαριού θα είναι ανάλογο 

με το είδος του και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

Τα χορηγούμενα κατεψυγμένα ψάρια θα έχουν καθαρό βάρος σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

Τα  προς προμήθεια κατεψυγμένα ψάρια θα είναι οι εξής κατηγορίες: 

 Βακαλάος φιλέτο άνευ οστών 
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 Πέρκα σε φιλέτο άνευ οστών  

Τα παραπάνω προϊόντα θα προέρχονται από εγκεκριμένες ψυκτικές εγκαταστάσεις (κωδικός 

έγκρισης ή καταχώρησης από την οικία Δ/νση Κτηνιατρικής ή άλλη αρμόδια Υπηρεσία με τήρηση 

συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων),δεν θα είναι κατεψυγμένα εκ νέου ή 

επανακατεψυγμένα (μετά από επεξεργασία), θα μεταφέρονται με εγκεκριμένα αυτοκίνητα – ψυγεία 

εφοδιασμένα με καταγραφικά θερμόμετρα και θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. Τα προϊόντα θα 

είναι πρόσφατης κατάψυξης.  

 

Τα κατεψυγμένα ψάρια κατά την παράδοση θα πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές και 

Εθνικές διατάξεις (την Κτηνιατρική και Υγειονομική νομοθεσία, τις Αγορανομικές Διατάξεις) και τον 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα αυτοκίνητα-

ψυγεία που θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. 

 

1.1.1.1.a.1 ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 

Τα χορηγούμενα νωπά οπωρολαχανικά(αγγούρια, ντομάτες, μαρούλια, πορτοκάλια, αποφλοιωμένη 

πατάτα κ.τ.λ.) πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, πρόσφατης συλλογήςφρεσκοκομμένα, και διατηρημένα 

χωρίς την προσθήκη επικίνδυνων συντηρητικών ουσιών, με έντονα τα χρώματά τους, χωρίς 

χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους, χωρίς υπολείμματα ή μυρωδιές ή ίχνη φυτοφαρμάκων, 

ακέραια, υγιή, όχι μεταλλαγμένα και χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα, παράσιτα, ασθένειες, 

αλλοιώσεις  και ζημιές από παγετό. Επίσης, να είναι καθαρά, απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη 

λιπασμάτων. 

Επιπλέων να έχουν ωριμότητα, που να επιτρέπει αντοχή σε μεταφορά και μεταχείριση ώστε να 

ανταποκρίνονται στις συνθήκες του ΔΒΑ, η διάθεσή τους θα γίνεται σε κατάλληλη συσκευασία, 

περιέκτες (σακουλές πλαστικές, διχτάκια, τελάρα, κ.τ.λ) που θα πρέπει να φέρει ενδείξεις στα 

ελληνικά Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση του προϊόντος σύμφωνα με το 

άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.  

Τα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, με τις 

ισχύουσες Ευρωπαϊκές και Υγειονομικές διατάξεις όπως και τις ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως ισχύουν. 

Η μεταφορά των οπωρολαχανικών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά 

μέσα του προμηθευτή κατάλληλα για την μεταφορά τους. 

  





 

 

Σελίδα 181 

 

 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 
 

Το προς προμήθεια εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να είναι, ελληνικής παραγωγής ή 

προέλευσης Ε.Ε., σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής 

χρήσεως και με τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Να διατίθεται σε συσκευασία δύο (2) και τεσσάρων 

(4) λίτρων. 

 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 

Ζυμαρικάολικής άλεσης:Λαζάνια ολικής άλεσης ψιλά, μακαρόνια Νο 6 ολικής άλεσης, μακαρόνια Νο 

3ολικής άλεσης για παστίτσιο ολικής άλεσης, μακαρονάκι κοφτόολικής άλεσης, κριθαράκι 

μέτριοολικής άλεσης, σουσαμάκιολικής άλεσης, πεπονάκι ολικής άλεσης – πάστεςολικής άλεσης. Τα 

ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα από άλευρο ολικής άλεσης μακαρονοποιίας από σκληρό σίτο 

και νερό χωρίς ζύμη, ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς 

ψήσιμο. Η διαδικασία να είναι σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Επίσης  να φέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί 

επισήμανσης. Τα παραπάνω είδη θα είναι σε συσκευασίες 500gr. 

 

Ζυμαρικά: Λαζάνια ψιλά, μακαρόνια Νο 6, μακαρόνια Νο 3 για παστίτσιο, μακαρονάκι κοφτό, 

κριθαράκι μέτριο, σουσαμάκι, πεπονάκι – πάστες. Τα ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα από 

άλευρο ολικής άλεσης μακαρονοποιίας από σκληρό σίτο και νερό χωρίς ζύμη, ξηραινόμενα εντός 

ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο. Η διαδικασία να είναι σύμφωνη 

με τους όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

Επίσης  να φέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί 

επισήμανσης. Τα παραπάνω είδη θα είναι σε συσκευασίες 500gr. 

 

Όσπρια: Τα προϊόντα να είναι Α΄ ποιότητας, (φασόλια μέτρια, ρεβίθια αποφλοιωμένα σπασμένα, 

φασόλια γίγαντες, φακές ψιλές), βραστερά,χωρίςεμφανή σημάδια προσβολής από έντομα και 

τρωκτικά, πρόσφατης συλλογής και να πληρούν τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές 

και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 

Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί 

επισήμανσης. Να διατίθενται σε συσκευασία των 500 gr. 

 

Ρύζι :Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας (γλασσέ, κίτρινο  για πιλάφι, νυχάκι) πρόσφατης συλλογής και 

να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.Η 

συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί 

επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία των 500 gr.  

 

Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο (τύπου Εβαπορέ) :Είναι το μερικά αφυδατωμένο γάλα του οποίου η 

κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5 % και σε ολικό στερεό υπόλειμμα 

γάλακτος τουλάχιστον 25%. Το προϊόν να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π.  και τις ισχύουσες Κοινοτικές 

- Υγειονομικές και Κτηνιατρικές Διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί 

επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία καθαρού βάρους 410 gr., σε μεταλλικά κυτία με εύκολο 

άνοιγμα (easyopen). 

 

Γιαούρτι Στραγγιστό Αγελάδος:  Γιαούρτι στραγγιστό (πλήρες), το οποίο προκύπτει μετά από πήξη 

αποκλειστικά και μόνο νωπού γάλακτος, της αντίστοιχης προς την ονομασία φύσης και προέλευσης, 

με την επίδραση καλλιέργειας ζύμης που προκαλεί ειδική γι’ αυτό ζύμωση. Το προϊόν να πληροί τους 

όρους που αναφέρονται στο άρθρο 82 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων κοινής 

χρήσης, τις ισχύουσες Κοινοτικές, Αγορανομικές και Κτηνιατρικές Διατάξεις. Η διακίνησή του, θα 

είναι σε συνθήκες ψύξης, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων, Ποτών 
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και Αντικειμένων κοινής χρήσης, τις ισχύουσες Κοινοτικές, Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις, 

καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Συσκευασία να 

φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να 

διατίθεται σε συσκευασία των 1000 gr.  

 

Χυμός Πορτοκάλι:Φυσικός Χυμός Πορτοκάλι. Ως χυμός πορτοκάλι ορίζεται το ζυμώσιμο, αλλά μη 

ζυμωθέν, προϊόν που προέρχεται από το ενδοκάρπιο υγιών και ώριμων φρούτων, με μηχανικές 

μεθόδους λήψης και έχει το χρώμα, το άρωμα και τη χαρακτηριστική γεύση του χυμού του φρούτου 

από το οποίο προέρχεται. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει να είναι άμεμπτοι 

και να μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. 

Θα είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται 

στο άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, περί επισήμανσης.  Να διατίθεται σε χάρτινη 

συσκευασία TetraPakτου 1 λίτρου. 

 

Χυμός Λεμόνι (Άρτυμα): Χυμός Λεμονιού ως άρτυμα πρέπει να πληροί τους όρους  του Κ.Τ.Π. και  τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρέπει να προσφέρονται καθαρά χωρίς καμία πρόσμιξη 

χρώματος, αρώματος ή άλλης ανόργανης ή οργανικής ουσίας και πρέπει να πληρούν τους όρους της 

Ελληνικής Φαρμακοποιίας. Στη συσκευασία πρέπει να δηλώνεται απαραίτητα σαν αναπόσπαστο 

τμήμα της επωνυμίας, αν πρόκειται για τρυγικό ή κιτρικό οξύ. Διατίθεται σε συσκευασία φιάλης 300-

330 ml. 

 

Νερό εμφιαλωμένο: Το προϊόν να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις.       

Η συσκευασία θα πρέπει  να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 

Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία του 1,5 λίτρου. 

 

Μέλι: Κατά προτίμηση εγχώριοθυμαρίσιο ή πεύκου. Το μέλι δεν θα αποτελείται από μίξεις μελιών. 

Να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π.  και  Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές - 

Υγειονομικές και Κτηνιατρικές Διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Η συσκευασία να φέρει  ενδείξεις στα ελληνικά, όπως  αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π.  περί 

επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία 1 Kgr  με εύκολο άνοιγμα (easyopen) . 

 

Μαρμελάδα:  Να είναι σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Να φέρουν ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 

Να είναι σε συσκευασία 450 έως 500gr. Η επιλογή των φρούτων της εκάστοτε προμηθευόμενης 

μαρμελάδας θα προσδιορίζεται από την Υπηρεσία. 

 

Μαργαρίνη κεσές soft& μαργαρίνη πακέτο ( ΛΙΠΑΡΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 70%) : Να πληροί τους 

όρους του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές - Υγειονομικές και 

Κτηνιατρικές Διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. Επίσης  να φέρουν  στα ελληνικά ενδείξεις  όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. 

περί  επισήμανσης. Να διατίθεται υπό ψύξη, σε συσκευασία  των 250 gr.  

 

Το αραβοσιτέλαιο: είναι το έλαιο που λαμβάνεται από τα φύτρα του αραβοσίτου. Όταν διατίθεται 

στην κατανάλωση πρέπει να εμφανίζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά όπως αυτά αναφέρονται στον 

Κ.Τ.Π. και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Η συσκευασία τους να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. 

περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία 5 λίτρων.  

 

Τοματάκιααποφλοιωμένα ολόκληρα: Προϊόν που αποτελείται από τομάτες ολόκληρες σε φυσική 

κατάσταση αποφλοιωμένες, μέσα σε χυμό τομάτας και φέρονται στην κατανάλωση 

κονσερβοποιημένες. Να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
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Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί 

επισήμανσης. Να διατίθενται σε μεταλλικά κυτία μεικτού  βάρους του 1 Kgr και 3 Κgrκατά προτίμηση 

με εύκολο άνοιγμα (easyopen) . 

 

Τοματοπολτός Διπλής συμπύκνωσης: προϊόν που παρασκευάζεται με συμπύκνωση του σαρκώδους 

χυμού των νωπών καρπών της τομάτας, με αποβολή μέρους του νερού αυτών. Να πληροί τους όρους 

του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξειςκαθώς και τους Κανονισμούς του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Η συσκευασία  να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί 

επισήμανσης. Να διατίθεται σε μεταλλικά κυτία μεικτού βάρους 5 Kgr.  

 

Αρτύματα: Πιπέρι μαύρο τριμμένο σε συσκ. 50gr, Κανέλλα σκόνη σε συσκ. 50gr, Μοσχοκάρυδο 

τριμμένοσε συσκ. 30gr, Ρίγανη τριμμένη σε συσκ. 50gr,  Δάφνη σε φύλλα σε συσκ. 40gr, Κύμινο σε 

συσκ. 40gr, Να πληρούν τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως  αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί 

επισήμανσης.  

 
ΚορνΦλάουερ σε συσκ. των 200gr. Να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Να 

μην παρουσιάζεταιοποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση.Με τις απαραίτητες ενδείξεις και να πληρούν 

τους όρους του Κ.Π.Τ. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 

Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π.  περί 

επισήμανσης.  

 
Αλεύρι σίτου: Ως “άλευρο σίτου” ή απλώς “άλευρο” νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της 

άλεσης υγιούς σίτου, βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία.  

Το προϊόν να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 

Κ.Τ.Π.  περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία βάρους 1 Kgr. 

 

Αλεύρι Φαρίνα: Το προϊόν να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 

Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία βάρους 500 gr. 

 

Αλάτι ψιλό: Το αλάτι και η διακίνησή του θα είναι σύμφωνα με τους όρους του  Κ.Τ.Π. και τις 

Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. 

περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε πλαστική συσκευασία των 500 gr.      

 

Δημητριακά ολικής άλεσης για πρωινό (τύπου κόρν-φλέϊκς): Τα Δημητριακά θα είναι ολικής 

αλέσεως προοριζόμενο για πρωινό,, από υλικά εξαιρετικής ποιότητας. Δε θα περιέχουν χρωστικές 

ουσίες και θα αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) ημερομηνία ανάλωσης, β) σύνθεση του προϊόντος, 

γ) περιεκτικότητα σε βιταμίνες. Στην συσκευασία θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως. Να πληροί 

τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Η συσκευασία θα πρέπει  να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 

Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία των 450 έως 500 gr 

 

Ψωμί του τοστ σε φέτες ολικής άλεσης: Το προϊόν πρέπει να είναι:  

α) ολικής άλεσης (το αλεύρι ολικής να είναι τουλάχιστον 60% επί της συνολικής ποσότητας αλεύρου, 

και να αναγράφεται επί της ετικέτας), β) απαλλαγμένα ή με περιορισμένα στο ελάχιστο από 

κορεσμένα λιπαρά οξέα (1,5 gr ανά 100 gr ) και πλήρως απαλλαγμένα από trans, γ) χαμηλής 

περιεκτικότητας σε ζάχαρα (5 gr ανά 100 gr) αποκλειστικά από καστανή ζάχαρη και αλάτι (0,12 gr 

νατρίου ανά 100 gr), δ) απαλλαγμένα συντηρητικών και μυκοτοξινών (σε όλα τα προϊόντα κάτω από 

το όριο ανίχνευσης ανεξαρτήτως του ορίου της σχετικής νομοθεσίας), ε) με επιτρεπόμενα 

διογκωτικά αρτοποιίας μόνο μαγειρική σόδα και bakingpowder και στ) συσκευασμένο σε φέτες όπως 

διατίθεται ευρέως στο εμπόριο ελληνικής παραγωγής, σε μεγάλη συσκευασία όπου θα 

αναγράφονται η ημέρα παραγωγής, η ημερομηνία λήξης. Χωρίς Συντηρητικά. 
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Θα πρέπει επίσης να μην περιέχει κάθε οιονδήποτε τρόπο μη αλεσμένους ή ολόκληρους σπόρους 

στην μάζα του ή επιφανειακά, καθώς προορίζεται για διατροφή βρεφών και νηπίων. σ 

να πληροί τους όρους του άρθρου του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις 

καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Η συσκευασία θα πρέπει  να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 

Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία των 750gr. 

 

Φρυγανιές ολικής άλεσης: Άριστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη  

πλαστική αεροστεγή συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου. Θα πρέπει επίσης 

να μην περιέχει κάθε οιονδήποτε τρόπο μη αλεσμένους ή ολόκληρους σπόρους στην μάζα του ή 

επιφανειακά, καθώς προορίζεται για διατροφή βρεφών και νηπίων.  

Το προϊόν να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις 

καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Η συσκευασία θα πρέπει  να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 

Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία των 250 έως 260 gr. 

 

Ταχίνι: Το προϊόν παράγεται 100% από σουσάμι, του οποίου δεν έχει αφαιρεθεί ο φλοιός. Δεν 

υφίσταται καμιά χημική επεξεργασία και δεν περιέχει συντηρητικά ή πρόσθετα. Το προϊόν να πληροί 

τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους 

Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Η συσκευασία θα πρέπει  να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 

Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 Kgr. 

 

Μπισκότα (τύπου ΠΤΙ ΜΠΕΡ): Το προϊόν να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 

Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να είναι τύπου Πτί-μπερ και να διατίθενται, σε συσκευασία 225-230 gr. 

 

Ξύδι: Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού, από χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα 

και να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 10 και 11 Κ.Τ.Π. 

περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία από 350 ml έως 400 ml ή από 350 gr, έως 400 gr σε 

πλαστική φιάλη. 

 

Ζάχαρη Λευκή-Ψιλή: Να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. 

Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί 

επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία των 1 kgr. 

 

Ζάχαρη άχνη: Να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. 

Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί 

επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία των 400 gr. 

 

Φύλλο σφολιάτας κατεψυγμένο: Τα  χορηγούμενα είδη, να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας, 

διαστάσεων 53 cm Χ 65 cm, να έχουν παραχθεί με τα οριζόμενα του  Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και 

Αντικειμένων κοινής χρήσης, τις ισχύουσες Κοινοτικές, Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις και 

να πληρούν τα αναφερόμενα και οριζόμενα στο Ν 3526/2007 – ΦΕΚ 24/Α’/9.2.2007 «Παραγωγή και 

διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και 

απολυμασμένα αυτοκίνητα-ψυγεία που θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Η συσκευασία να 

φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών, περί επισήμανσης. 

 

Φύλλο πίτσαςολικής κατεψυγμένο: Τα  χορηγούμενα είδη, να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας, 

διαστάσεων 53 cm Χ 65 cm, να έχουν παραχθεί με τα οριζόμενα του  Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και 

Αντικειμένων κοινής χρήσης, τις ισχύουσες Κοινοτικές, Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις και 

να πληρούν τα αναφερόμενα και οριζόμενα στο Ν 3526/2007 – ΦΕΚ 24/Α’/9.2.2007 «Παραγωγή και 
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διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και 

απολυμασμένα αυτοκίνητα-ψυγεία που θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Η συσκευασία να 

φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών, περί επισήμανσης. 

 

Χαμομήλι: Να πληρούν τους όρους του άρθρου 148 του Κ.Τ.Π. και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 

Η συσκευασία τους να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. 

περί επισήμανσης. Να διατίθενται σε φακελάκια συσκευασμένα μέσα σε κουτί χάρτινο. 

 

Κακάο σε σκόνη: Συσκευασμένο 125gr, να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις Ισχύουσες Κοινοτικές 

και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 

Η συσκευασία τους να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. 

περί επισήμανσης. 

 

Αβγά νωπά: Τα αυγά να είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπημένα, Α΄ κατηγορίας με τις απαραίτητες 

σημάνσεις βάσει των κείμενων διατάξεων, βάρους 53-63 gr, (κατηγορία medium). 

Ο έλεγχος του βάρους θα εξακριβώνεται με δειγματοληπτική ζύγιση αριθμού αυγών από την 

Επιτροπή παραλαβής. Τα αυγά θα είναισυσκευασμένα σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία με 
αριθμό αυγών ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίαςκαι με τις απαιτούμενες ενδείξεις (αρ. 

ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α΄, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης κ.λ.π.). 

Τα αυγά θα παραδίδονται σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και τις εκάστοτε ισχύουσες Κτηνιατρικές, 

Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι, κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή 

προέλευσης Ε.Ε.Η συσκευασία τους να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο 

άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης και στον κανονισμό ΕΕ 1169/2011. Η μεταφορά των προϊόντων να 

γίνεται με ψυχόμενα μεταφορικά μέσα καθαρά και απολυμασμένα.  

Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, τις ισχύουσες Κτηνιατρικές, Υγειονομικές και 

Κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 

 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
 
Οι προδιαγραφές των τυροκομικών προϊόντων έχουν ως ακολούθως: 

 Ημίσκληρο τυρί μπαστούνι, εγχώριας προέλευσης ή από χώρα της Ε.Ε., αυτοτελές τεμάχιο 

και σε συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

 EDAMπροέλευσηςΕ.Ε., αυτοτελές τεμάχιο και σε συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας 

 Τυρί EDAMσεφέτες προέλευσης Ε.Ε.,- Θα διατίθεται σε φέτες για τοστσε πλαστική 

συσκευασία των 400 gr. 

 REGATOπροέλευσης Ε.Ε., αυτοτελές τεμάχιο και σε συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκεςτης 

Υπηρεσίας. 

 Σκληρό τυρί (Κεφαλοτύρι) ή σκληρό τυρί Ε.Ε, αυτοτελές τεμάχιο και σε συσκευασία  

ανάλογα με τις ανάγκεςτης Υπηρεσίας. 

 Τυρί φέτα (Π.Ο.Π.) συσκευασμένη σε πλαστική συσκευασία των 400 gr.  

Όλα τα τυριά να είναι Α   ποιότητας. Να έχουν την πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα  

αντικανονικών οσμών και γεύσεων με τη χαρακτηριστική γεύση εκάστου, να μην παρουσιάζουν  

αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι πρώτης ποιότητας.  

Τα χορηγούμενα είδη καθώς και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με τους όρους του “Κώδικα 

Τροφίμων Πότων & Αντικειμένων κοινής χρήσεως”  καθώς και τις ισχύουσες  Κοινοτικές, 

Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. 

Η μεταφορά των τυριών θα γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία, τα οποία θα φέρουν καταγραφικά 

θερμόμετρα και θα είναι καθαρά και απολυμασμένα 

 

ΠΡΟΪΟΝΤA ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑΣ 
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Φρέσκοαρτοπαρασκεύασμα σε φρατζόλα,συσκευασμένο, ολικής άλεσης των  350 γρ καθαρού 

βάρους. 

Ο άρτος ολικής αλέσεως, να περιέχει το σύνολο του κόκκου του σιταριού (ενδοσπέρμιο, πίτουρο, 

φύτρο) πλήρως αλεσμένο, το οποίο έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες από πολλούς 

κοινούς τύπους ψωμιού, συχνά είναι πιο σκούρο στο χρώμα και πυκνότερο από το ψωμί που γίνεται 

απόαλεύρι σίτου και να φτιάχνεται με φυσικό προζύμι. Το αλεύρι ολικής να αποτελεί τουλάχιστον το 

60%επί της συνολικής ποσότητας αλεύρου παραγωγής του άρτου ολικής.  

Ο υπό παράδοση άρτος πρέπει να είναι καλά παρασκευασμένος, καλά ψημένος, η διόγκωσή του να 

είναι κανονική και ομοιογενής, να είναι εύγευστος και απαλλαγμένος από κάθε δυσάρεστη μυρωδιά 

και να παραδίδεται την ίδια ημέρα μετά το ψήσιμό του με δικαιολογημένη μόνο τη νόμιμη 

αγορανομική αυξομείωση ως προς το βάρος του. 

Θα πρέπει επίσης να μην περιέχει κάθε οιονδήποτε τρόπο μη αλεσμένους ή ολόκληρους σπόρους 

στην μάζα του ή επιφανειακά, καθώς προορίζεται για διατροφή βρεφών και νηπίων.  

Το προϊόνθα παραδίδεται από τον προμηθευτή συσκευασμένο σε: α) χάρτινες σακούλες από καθαρή 

χαρτομάζα ή σε σακούλες από πλαστική ύλη, κλεισμένες με συνδετική μηχανή, εφόσον πληροί τους 

όρους που καθορίζονται από το Α.Χ.Σ. - Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Κράτους, και β)εντός 

περιεκτών.Η συσκευασία θα πληροί τους όρους Υγιεινής και τους όρους  των αντίστοιχων άρθρων 

του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και θα φέρει ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο 

άρθρο 11 Κ.Τ.Π. και του κανονισμού (ΕΕ 1169/2011). 

 
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

 

 Τσουρέκι με γλυκαντική ύλη μέλι 

 Κέικμε γλυκαντική ύλη μέλι 

 Κουραμπιέδες 

 Μελομακάρονα 

 Κουλούρια (βανίλιας, σμυρναίικα, πασχαλινά κ.λ.π.) 

 Χαλβάς από σιμιγδάλι με μέλι 
 

Ο Χαλβάς από σιμιγδάλι με μέλι: Nα αποτελείται από Μέλι, σε αντικατάστασή οποιαδήποτε 

γλυκαντικής ουσίας από μέλι, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, σε αντικατάσταση οποιαδήποτε 

λιπαρής ουσίας, Σιμιγδάλι, Νερό, Βανίλια, χωρίς μυγδαλο, κ.τ.λ. Να είναι σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και 

Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις  

Να φέρουν ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.  

 

Το Τσουρέκι με γλυκαντική ύλη μέλι:Nα αποτελείται από Μέλι, σε αντικατάστασή οποιαδήποτε 

γλυκαντικής ουσίας και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, σε αντικατάσταση οποιαδήποτε λιπαρής 

ουσίας. Να είναι σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις  

 

Το Κέικ με γλυκαντική ύλη μέλι:Nα αποτελείται από Μέλι, σε αντικατάστασή οποιαδήποτε 

γλυκαντικής ουσίας και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, σε αντικατάσταση οποιαδήποτε λιπαρής 

ουσίας. Να είναι σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις  

 

Οι Κουραμπιέδες, τα Μελομακάρονα και τα Κουλούρια: Να είναι σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και 

Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις  

 

Να φέρουν ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.  

 

Ο Χαλβάς από σιμιγδάλι με μέλι, το Τσουρέκι με γλυκαντική ύλη μέλι, το Κέικ με γλυκαντική ύλη 

μέλι,οι Κουραμπιέδες, τα Μελομακάρονα και τα Κουλούρια θα διατίθενται σε συσκευασία των 800 

gr έως 1 Kgr σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις εκάστοτε Αγορανομικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις.  

Το υλικό συσκευασίας τους θα πρέπει  να πληροί τους όρους  των αντίστοιχων άρθρων του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών. Τα προϊόντα θα παράγονται, κατά το δυνατόν, αυθημερόν. 

 

Η μεταφορά τους θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα και κλειστά μεταφορικά μέσα του 

προμηθευτή. 
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Επισημαίνεται ότι,τα ανωτέρω είδη θα πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, όπως 

ισχύει. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ                         

ΑΘΗΝΩΝ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ     

ΤΜΗΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ                     

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΤΩΝ 2023 - 2024 - 2025. 
 
 
 
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
 

 

Ο παρών ενδεικτικός προϋπολογισμός αφορά στην προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων για την κάλυψη των 

αναγκών σίτισης των φιλοξενουμένων παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και 

του προσωπικού αυτών, προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2023 - 2024 – 2025. 

 
Χρόνος έναρξης ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα 

συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα 

οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ [Φ.Ε.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]). 

 

Χρόνος έναρξης εκτέλεσης και διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των ειδών: 

 

 Για τα άρθρα 34 και 79 του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ορίζεται σε είκοσι 

τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης, αρχομένης όχι νωρίτερα από 18.02.2023. 

 Για τα άρθρα 12 έως 14, 16 έως 21, 29 έως 31, 35 έως 37, 39 έως 41, 43 έως 46, και άρθρα 54 έως 55  του 

τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την 

ημερομηνία του χρόνου έναρξης, αρχομένης όχι νωρίτερα από 18.05.2023. 

 Για τα άρθρα 2, 4 έως 7, 9 έως 11, 65 έως 66, 69, 71, 73 έως 74και 91 του τμήματος 2 του Ενιαίου 

Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου 

έναρξης, αρχομένης όχι νωρίτερα από 15.06.2023. 

 Για τα άρθρα 80, 83 έως 85 και 87 έως 89  του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, 

ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης, αρχομένης όχι νωρίτερα 
από 01.01.2024. 

 Για τα άρθρα του τμήματος 1  και τα λοιπά άρθρα του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού 

Προϋπολογισμού, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.  

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., 

ανέρχεται στο ποσό των #4.576.576,47#€, τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα  έξι χιλιάδων 

πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα επτά λεπτών και θα βαρύνει τον Φ.10 - Δ.10 Κ.Α. 6481.013 
«Προμήθεια ειδών διατροφής» προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2023 - 2024 - 2025 και αναλυτικά: 

-το ποσό του  #1.606.954,55#€, ενός εκατομμυρίου εξακοσίων έξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και 

πενήντα πέντε λεπτών, θα βαρύνει τον ανωτέρω Κ.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023,  

-το ποσό του #2.475.445,04#€, δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα 

πέντε ευρώ και τεσσάρων λεπτών, θα βαρύνει τον ανωτέρω Κ.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 και 

-το ποσό των #494.176,88#€, τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα 

οκτώ λεπτών, θα βαρύνει τον ανωτέρω Κ.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025. 
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ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΪΟΥ ΝΩΠΟ 
(ΝΕΑΡΟ ΖΩΟ) ΧΩΡΙΣ 
ΟΣΤΑ (ΑΝΩ ΤΩΝ 12 
ΜΗΝΩΝ –24 ΜΗΝΩΝ)   
ΜΠΟΥΤΙ  Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 16.000 18.000 0 34.000 10,71 171.360,00 22.276,80 193.636,80 192.780,00 25.061,40 217.841,40 0,00 0,00 0,00 411.478,20 
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ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΪΟΥ ΝΩΠΟ  
(ΝΕΑΡΟ ΖΩΟ) ΧΩΡΙΣ 
ΟΣΤΑ (ΑΝΩ ΤΩΝ 12 
ΜΗΝΩΝ –24 ΜΗΝΩΝ)  
ΣΠΑΛΑ  Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 500 500 0 1.000 10,71 5.355,00 696,15 6.051,15 5.355,00 696,15 6.051,15 0,00 0,00 0,00 12.102,30 
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ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΪΟΥ ΝΩΠΟ 
(ΝΕΑΡΟ ΖΩΟ) ΧΩΡΙΣ 
ΟΣΤΑ (ΑΝΩ ΤΩΝ 12 
ΜΗΝΩΝ –24 ΜΗΝΩΝ)   
ΕΛΙΑ   Α  ́ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 6.000 6.000 0 12.000 10,71 64.260,00 8.353,80 72.613,80 64.260,00 8.353,80 72.613,80 0,00 0,00 0,00 145.227,60 
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ΝΩΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 
ΕΓΧΩΡΙΑ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  
Ε.Ε. ΤΥΠΟΥ 65%  Α΄ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 32.000 40.000 0 72.000 3,72 119.040,00 15.475,20 134.515,20 148.800,00 19.344,00 168.144,00 0,00 0,00 0,00 302.659,20 
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9 ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ 
ΒΑΡΟΥΣ 53-63 ΓΡ. ΚΑΤ. 

ΤΕΜ. 250.000 300.000 0 550.000 0,25 62.500,00 8.125,00 70.625,00 75.000,00 9.750,00 84.750,00 0,00 0,00 0,00 155.375,00 
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10 
ΨΑΡΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 
ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΑΝΕΥ 
ΟΣΤΩΝ  

ΚΙΛΟ 500 500 0 1.000 8,00 4.000,00 520,00 4.520,00 4.000,00 520,00 4.520,00 0,00 0,00 0,00 9.040,00 

11 
ΨΑΡΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΠΕΡΚΑ 
ΦΙΛΕΤΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 

ΚΙΛΟ 10.000 12.000 0 22.000 11,60 116.000,00 15.080,00 131.080,00 139.200,00 18.096,00 157.296,00 0,00 0,00 0,00 288.376,00 

΄΄ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  ΛΑΧΑΝΙΚΑ΄΄ 

13 
ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 
ΠΑΚΕΤΟ 1 ΚΙΛΟΥ Α΄ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 4.000 5.000 0 9.000 3,27 13.080,00 1.700,40 14.780,40 16.350,00 2.125,50 18.475,50 0,00 0,00 0,00 33.255,90 

14 
ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΚΙΛΟ   Α΄ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 1.500 2.500 0 4.000 2,95 4.425,00 575,25 5.000,25 7.375,00 958,75 8.333,75 0,00 0,00 0,00 13.334,00 

15 
ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ  
ΠΑΚΕΤΟ 1  ΚΙΛΟΥ Α΄ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 4.000 6.000 0 10.000 3,66 14.640,00 1.903,20 16.543,20 21.960,00 2.854,80 24.814,80 0,00 0,00 0,00 41.358,00 

16 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  ΠΑΚΕΤΟ 1  
ΚΙΛΟΥ Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

ΚΙΛΟ 1.500 3.500 0 5.000 3,03 4.545,00 590,85 5.135,85 10.605,00 1.378,65 11.983,65 0,00 0,00 0,00 17.119,50 
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17 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ. 15.000 25.000 0 40.000 0,72 10.800,00 1.404,00 12.204,00 18.000,00 2.340,00 20.340,00 0,00 0,00 0,00 32.544,00 

19 ΑΝΙΘΟΣ (Δέμα των 100 ΓΡ) ΤΕΜ. 1.000 1.000 0 2.000 0,70 700,00 91,00 791,00 700,00 91,00 791,00 0,00 0,00 0,00 1.582,00 

20 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 6.000 6.000 0 12.000 2,05 12.300,00 1.599,00 13.899,00 12.300,00 1.599,00 13.899,00 0,00 0,00 0,00 27.798,00 





 

190 

21 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 3.000 3.000 0 6.000 2,28 6.840,00 889,20 7.729,20 6.840,00 889,20 7.729,20 0,00 0,00 0,00 15.458,40 

22 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 9.000 16.000 0 25.000 1,08 9.720,00 1.263,60 10.983,60 17.280,00 2.246,40 19.526,40 0,00 0,00 0,00 30.510,00 
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23 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΚΙΛΟ 2.500 2.500 0 5.000 0,69 1.725,00 224,25 1.949,25 1.725,00 224,25 1.949,25 0,00 0,00 0,00 3.898,50 

24 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΚΙΛΟ 3.000 7.000 0 10.000 2,08 6.240,00 811,20 7.051,20 14.560,00 1.892,80 16.452,80 0,00 0,00 0,00 23.504,00 

25 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 10.000 15.000 0 25.000 0,96 9.600,00 1.248,00 10.848,00 14.400,00 1.872,00 16.272,00 0,00 0,00 0,00 27.120,00 

26 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΟ 60 60 0 120 2,60 156,00 20,28 176,28 156,00 20,28 176,28 0,00 0,00 0,00 352,56 

27 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 1.000 1.000 0 2.000 0,72 720,00 93,60 813,60 720,00 93,60 813,60 0,00 0,00 0,00 1.627,20 

29 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 4.000 8.000 0 12.000 1,60 6.400,00 832,00 7.232,00 12.800,00 1.664,00 14.464,00 0,00 0,00 0,00 21.696,00 

30 
ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ (Δέμα των 
100 ΓΡ) 

ΤΕΜ. 1.000 1.000 0 2.000 0,70 700,00 91,00 791,00 700,00 91,00 791,00 0,00 0,00 0,00 1.582,00 

31 
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 
ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ 

ΚΙΛΟ 2.000 4.000 0 6.000 1,39 2.780,00 361,40 3.141,40 5.560,00 722,80 6.282,80 0,00 0,00 0,00 9.424,20 

32 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜ. 1.000 1.000 0 2.000 0,77 770,00 100,10 870,10 770,00 100,10 870,10 0,00 0,00 0,00 1.740,20 

33 
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 
ΦΛΑΣΚΕΣ 

ΚΙΛΟ 200 200 0 400 2,21 442,00 57,46 499,46 442,00 57,46 499,46 0,00 0,00 0,00 998,92 

34 
ΜΗΛΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ Α΄ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 1.000 1.000 0 2.000 1,81 1.810,00 235,30 2.045,30 1.810,00 235,30 2.045,30 0,00 0,00 0,00 4.090,60 

35 
ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ Α΄ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 30.000 40.000 0 70.000 1,62 48.600,00 6.318,00 54.918,00 64.800,00 8.424,00 73.224,00 0,00 0,00 0,00 128.142,00 

36 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 26.000 28.000 0 54.000 1,55 40.300,00 5.239,00 45.539,00 43.400,00 5.642,00 49.042,00 0,00 0,00 0,00 94.581,00 

37 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 4.500 4.500 0 9.000 1,60 7.200,00 936,00 8.136,00 7.200,00 936,00 8.136,00 0,00 0,00 0,00 16.272,00 

38 
ΦΡΑΟΥΛΕΣ Α΄ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 1.000 1.000 0 2.000 3,00 3.000,00 390,00 3.390,00 3.000,00 390,00 3.390,00 0,00 0,00 0,00 6.780,00 

39 ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΙΛΟ 1.000 1.000 0 2.000 3,07 3.070,00 399,10 3.469,10 3.070,00 399,10 3.469,10 0,00 0,00 0,00 6.938,20 

40 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 50.000 75.000 0 125.000 1,09 54.500,00 7.085,00 61.585,00 81.750,00 10.627,50 92.377,50 0,00 0,00 0,00 153.962,50 

41 ΠΕΠΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 5.000 7.000 0 12.000 1,45 7.250,00 942,50 8.192,50 10.150,00 1.319,50 11.469,50 0,00 0,00 0,00 19.662,00 

42 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 500 500 0 1.000 1,82 910,00 118,30 1.028,30 910,00 118,30 1.028,30 0,00 0,00 0,00 2.056,60 

43 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 7.000 11.000 0 18.000 1,00 7.000,00 910,00 7.910,00 11.000,00 1.430,00 12.430,00 0,00 0,00 0,00 20.340,00 

44 ΠΡΑΣΣΑ ΚΙΛΟ 200 200 0 400 1,90 380,00 49,40 429,40 380,00 49,40 429,40 0,00 0,00 0,00 858,80 

45 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΟ 5.500 5.500 0 11.000 1,60 8.800,00 1.144,00 9.944,00 8.800,00 1.144,00 9.944,00 0,00 0,00 0,00 19.888,00 
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47 ΣΑΛΑΤΕΣ ΤΕΜ. 5.000 5.000 0 10.000 0,73 3.650,00 474,50 4.124,50 3.650,00 474,50 4.124,50 0,00 0,00 0,00 8.249,00 
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49 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜ. 500 500 0 1.000 0,55 275,00 35,75 310,75 275,00 35,75 310,75 0,00 0,00 0,00 621,50 

51 
ΤΟΜΑΤΕΣ 
Α΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 20.000 25.000 0 45.000 1,89 37.800,00 4.914,00 42.714,00 47.250,00 6.142,50 53.392,50 0,00 0,00 0,00 96.106,50 

 
΄΄ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ΄΄ 

Α
/Α

 

Α
Ρ

Θ
Ρ

Ο
Υ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

Μ
Ο

Ν
Α

Δ
Α

 
Μ

Ε
Τ

Ρ
Η

Σ
Η

Σ
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2023 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2024 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2025 

Π
Ο

Σ
Ο

Τ
Η

Τ
Α

 

20
23

-2
02

4-
20

25
 

Ε
Ν

Δ
Ε

ΙΚ
Τ

ΙΚ
Η

 

Τ
ΙΜ

Η
 Μ

Ο
Ν

Α
Δ

Ο
Σ

 

Σ
Ε

 Ε
Υ

Ρ
Ω

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
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52 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 

(EXTRA) ΠΑΡΘΕΝΟ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) 

ΛΙΤΡΩΝ 

ΤΕΜ. 4.500 6.000 0 10.500 27,15 122.175,00 15.882,75 138.057,75 162.900,00 21.177,00 184.077,00 0,00 0,00 0,00 322.134,75 

53 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 

(EXTRA) ΠΑΡΘΕΝΟ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΥΟ (2) 

ΛΙΤΡΩΝ 

ΤΕΜ. 1.500 1.000 0 2.500 14,21 21.315,00 2.770,95 24.085,95 14.210,00 1.847,30 16.057,30 0,00 0,00 0,00 40.143,25 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1: 1.017.133,00 132.227,29 1.149.360,29 1.257.193,00 163.435,09 1.420.628,09 0,00 0,00 0,00 2.569.988,38 
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ΣΥΝΟΛΟ 
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ΕΥΡΩ 2025 

 

Φ.Π.Α. 
13% ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
2025 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

2025 Γ
Ε

Ν
ΙΚ

Ο
 

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

 Σ
Ε

 
Ε

Υ
Ρ

Ω
  

20
23

-2
02

4-
20

25
 

1 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ –
ΠΑΣΤΕΣ ΟΛΙΚΗΣ 
ΑΛΕΣΕΩΣ κ.λ.π. 
ΠΑΚETO 500 ΓΡ. 

ΚΙΛΟ 7.100 17.000 9.900 34.000 2,25 15.975,00 2.076,75 18.051,75 38.250,00 4.972,50 43.222,50 22.275,00 2.895,75 25.170,75 86.445,00 

2 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ –
ΠΑΣΤΕΣ  κ.λ.π. 

ΚΙΛΟ 1.000 2.000 1.000 4.000 1,70 1.700,00 221,00 1.921,00 3.400,00 442,00 3.842,00 1.700,00 221,00 1.921,00 7.684,00 
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ΠΑΚETO 500 ΓΡ. 

4 
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ  
ΠΑΚ.500 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 5.000 13.000 8.000 26.000 1,63 8.150,00 1.059,50 9.209,50 21.190,00 2.754,70 23.944,70 13.040,00 1.695,20 14.735,20 47.889,40 

5 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 
ΠΑΚ.500 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 1.500 3.000 1.500 6.000 1,75 2.625,00 341,25 2.966,25 5.250,00 682,50 5.932,50 2.625,00 341,25 2.966,25 11.865,00 

ΤΜΗΜΑ 2 ΄΄ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΄΄ 
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6 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 
ΠΑΚ.500 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 1.000 2.000 1.000 4.000 4,30 4.300,00 559,00 4.859,00 8.600,00 1.118,00 9.718,00 4.300,00 559,00 4.859,00 19.436,00 

7 

ΡΕΒΙΘΙΑ 
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 
ΣΠΑΣΜΕΝΑ  ΠΑΚ. 
500 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 100 200 100 400 2,10 210,00 27,30 237,30 420,00 54,60 474,60 210,00 27,30 237,30 949,20 

9 
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ ΣΥΣΚ. 
500 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 3.000 6.000 3.000 12.000 1,43 4.290,00 557,70 4.847,70 8.580,00 1.115,40 9.695,40 4.290,00 557,70 4.847,70 19.390,80 

10 
ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ ΣΥΣΚ. 
500 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 750 1.500 750 3.000 1,49 1.117,50 145,28 1.262,78 2.235,00 290,55 2.525,55 1.117,50 145,28 1.262,78 5.051,11 

11 
ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ  
ΣΥΣΚ.  500 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 5.000 10.000 5.000 20.000 1,57 7.850,00 1.020,50 8.870,50 15.700,00 2.041,00 17.741,00 7.850,00 1.020,50 8.870,50 35.482,00 

12 
ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ 

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 1 

ΚΙΛΟΥ  
ΤΕΜ. 1.650 3.300 1.650 6.600 2,59 4.273,50 555,56 4.829,06 8.547,00 1.111,11 9.658,11 4.273,50 555,56 4.829,06 19.316,23 

13 
ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ 

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 3 

ΚΙΛΩΝ  
ΤΕΜ. 600 1.200 600 2.400 6,90 4.140,00 538,20 4.678,20 8.280,00 1.076,40 9.356,40 4.140,00 538,20 4.678,20 18.712,80 

14 
ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 

ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 

ΣΥΣΚ. 5 ΚΙΛΩΝ 
ΤΕΜ. 450 900 450 1.800 14,90 6.705,00 871,65 7.576,65 13.410,00 1.743,30 15.153,30 6.705,00 871,65 7.576,65 30.306,60 

16 ΔΑΦΝΗ ΣΥΣΚ. 40 ΓΡ. ΤΕΜ. 5 10 5 20 1,80 9,00 1,17 10,17 18,00 2,34 20,34 9,00 1,17 10,17 40,68 

17 
ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΚΟΝΗ. 

ΣΥΣΚ. 50 ΓΡ. 
ΤΕΜ. 10 20 10 40 2,26 22,60 2,94 25,54 45,20 5,88 51,08 22,60 2,94 25,54 102,16 

18 ΚΥΜΙΝΟ ΣΥΣΚ 40 ΓΡ. ΤΕΜ. 10 20 10 40 1,90 19,00 2,47 21,47 38,00 4,94 42,94 19,00 2,47 21,47 85,88 

19 
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΦΑΚ. 

30 ΓΡ.  
ΤΕΜ. 10 20 10 40 2,10 21,00 2,73 23,73 42,00 5,46 47,46 21,00 2,73 23,73 94,92 

20 
ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 

ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΥΣΚ. 50 

ΓΡ. 
ΤΕΜ. 300 600 300 1.200 1,80 540,00 70,20 610,20 1.080,00 140,40 1.220,40 540,00 70,20 610,20 2.440,80 
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21 ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣΚ.  50 ΓΡ. ΤΕΜ. 10 20 10 40 1,80 18,00 2,34 20,34 36,00 4,68 40,68 18,00 2,34 20,34 81,36 

29 
ΑΛΑΤΙ  ΨΙΛΟ ΠΛΑΣΤ. 

ΣΑΚ. 500 ΓΡ. 
ΤΕΜ. 2.500 5.000 2.500 10.000 0,63 1.575,00 204,75 1.779,75 3.150,00 409,50 3.559,50 1.575,00 204,75 1.779,75 7.119,00 

30 ΑΛΕΥΡΙ  ΠΑΚ. 1 ΚΙΛΟΥ. ΚΙΛΟ 200 400 200 800 1,47 294,00 38,22 332,22 588,00 76,44 664,44 294,00 38,22 332,22 1.328,88 

31 
ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ ΠΑΚ. 

500 ΓΡ  
ΤΕΜ. 200 400 200 800 1,10 220,00 28,60 248,60 440,00 57,20 497,20 220,00 28,60 248,60 994,40 

34 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ 

ΑΛΕΣΕΩΣ  ΣΥΣΚ. 450 - 

500 ΓΡ. 
ΤΕΜ. 8.000 13.000 5.000 26.000 4,25 34.000,00 4.420,00 38.420,00 55.250,00 7.182,50 62.432,50 21.250,00 2.762,50 24.012,50 124.865,00 
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35 
ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 

ΣΥΣΚ.400 ΓΡ. 
ΤΕΜ. 10 20 10 40 1,00 10,00 1,30 11,30 20,00 2,60 22,60 10,00 1,30 11,30 45,20 

36 
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ-

ΨΙΛΗ  ΣΥΣ. 1 

ΚΙΛΟΥ 
ΚΙΛΟ 600 1.200 600 2.400 1,70 1.020,00 132,60 1.152,60 2.040,00 265,20 2.305,20 1.020,00 132,60 1.152,60 4.610,40 

37 
ΚΑΚΑΟ  ΠΑΚ. 125 

ΓΡ. 
ΤΕΜ. 10 20 10 40 1,80 18,00 2,34 20,34 36,00 4,68 40,68 18,00 2,34 20,34 81,36 

39 
ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ 

ΣΥΣΚ. 200 ΓΡ. 
ΤΕΜ. 10 20 10 40 1,80 18,00 2,34 20,34 36,00 4,68 40,68 18,00 2,34 20,34 81,36 

40 
ΛΕΜΟΝΙ ΑΡΤΥΜΑ 

ΣΕ ΣΥΣK. 300-330 

ML. 
ΤΕΜ. 1.000 2.000 1.000 4.000 0,50 500,00 65,00 565,00 1.000,00 130,00 1.130,00 500,00 65,00 565,00 2.260,00 

41 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΚ. 

450 έως 500 ΓΡ. 
ΤΕΜ. 200 400 200 800 3,70 740,00 96,20 836,20 1.480,00 192,40 1.672,40 740,00 96,20 836,20 3.344,80 

43 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ 

ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ 

ΣΥΣΚ. 225 ΕΩΣ 

230 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 500 1.000 500 2.000 1,20 600,00 78,00 678,00 1.200,00 156,00 1.356,00 600,00 78,00 678,00 2.712,00 

44 

ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ ΣΕ 

ΠΛΑΣΤ. ΣΥΣK. 350 

- 400 ML ή 350 -  

400 ΓΡ.  

ΤΕΜ. 5.000 10.000 5.000 20.000 0,80 4.000,00 520,00 4.520,00 8.000,00 1.040,00 9.040,00 4.000,00 520,00 4.520,00 18.080,00 

45 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 

ΣΥΣΚ.250 έως 260 

ΓΡ. 

ΤΕΜ. 300 600 300 1.200 3,00 900,00 117,00 1.017,00 1.800,00 234,00 2.034,00 900,00 117,00 1.017,00 4.068,00 

46 ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΦΑΚ. ΤΕΜ. 10 20 10 40 0,15 1,50 0,20 1,70 3,00 0,39 3,39 1,50 0,20 1,70 6,79 

52 
ΤΑΧΙΝΙ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 

ΚΙΛΟΥ 
ΤΕΜ. 400 800 400 1.600 12,51 5.004,00 650,52 5.654,52 10.008,00 1.301,04 11.309,04 5.004,00 650,52 5.654,52 22.618,08 

53 
ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ 

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 

ΣΥΣΚ. 750 ΓΡ. 
ΤΕΜ. 500 1.000 500 2.000 2,90 1.450,00 188,50 1.638,50 2.900,00 377,00 3.277,00 1.450,00 188,50 1.638,50 6.554,00 

54 
ΦΥΛΛΟ 

ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ 
ΚΙΛΟ 600 1.200 600 2.400 4,71 2.826,00 367,38 3.193,38 5.652,00 734,76 6.386,76 2.826,00 367,38 3.193,38 12.773,52 
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55 
ΦΥΛΛΟ ΠΙΤΣΑΣ 

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 
ΚΙΛΟ 850 1.700 850 3.400 7,16 6.086,00 791,18 6.877,18 12.172,00 1.582,36 13.754,36 6.086,00 791,18 6.877,18 27.508,72 

65 
ΝΕΡΟ 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 

Φ. 1,5 ΛΙΤ.  

ΤΕΜ. 600 1.200 600 2.400 0,40 240,00 31,20 271,20 480,00 62,40 542,40 240,00 31,20 271,20 1.084,80 

66 
ΦΥΣ. ΧΥΜΟΣ 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΣΥΣΚ. 

1 ΛΙΤΡΟΥ 

ΤΕΜ. 500 1.000 500 2.000 1,48 740,00 96,20 836,20 1.480,00 192,40 1.672,40 740,00 96,20 836,20 3.344,80 

69 
ΜΕΛΙ ΚΟΥΤΙ 1000 

ΓΡ.(καθαρού 

βάρους) 

ΤΕΜ. 1.750 3.500 1.750 7.000 12,00 21.000,00 2.730,00 23.730,00 42.000,00 5.460,00 47.460,00 21.000,00 2.730,00 23.730,00 94.920,00 
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71 
ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΝΤΕ (5) ΛΙΤΡΩΝ 

ΤΕΜ. 12 24 12 48 19,38 232,56 30,23 262,79 465,12 60,47 525,59 232,56 30,23 262,79 1.051,17 

73 
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 

ΚΕΣΕΣ.250 ΓΡ. 
ΤΕΜ. 2.500 5.000 2.500 10.000 2,27 5.675,00 737,75 6.412,75 11.350,00 1.475,50 12.825,50 5.675,00 737,75 6.412,75 25.651,00 

74 
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 

ΠΑΚΕΤΟ 250 ΓΡ. 
ΤΕΜ. 1.000 2.000 1.000 4.000 1,74 1.740,00 226,20 1.966,20 3.480,00 452,40 3.932,40 1.740,00 226,20 1.966,20 7.864,80 

΄΄ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ΄΄ 
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79 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 
ΠΛΗΡΕΣ 410 ΓΡ. 

 15.000 30.000 15.000 60.000 1,30 19.500,00 2.535,00 22.035,00 39.000,00 5.070,00 44.070,00 19.500,00 2.535,00 22.035,00 88.140,00 

80 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ 

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 

ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΣΕ 

ΣΥΣΚ. 1 ΚΙΛΟΥ 

ΚΙΛΟ 0 15.000 15.000 30.000 4,08 0,00 0,00 0,00 61.200,00 7.956,00 69.156,00 61.200,00 7.956,00 69.156,00 138.312,00 

83 
ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ 

(ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ) 
ΚΙΛΟ 0 1.300 1.300 2.600 13,97 0,00 0,00 0,00 18.161,00 2.360,93 20.521,93 18.161,00 2.360,93 20.521,93 41.043,86 

84 
ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ 

ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ 
ΚΙΛΟ 0 1.000 1.000 2.000 12,33 0,00 0,00 0,00 12.330,00 1.602,90 13.932,90 12.330,00 1.602,90 13.932,90 27.865,80 

85 
ΤΥΡΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ 

ΕΝΤΑΜ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 

ΣΥΣΚ.  400 ΓΡ. 
ΤΕΜ. 0 2.000 2.000 4.000 5,90 0,00 0,00 0,00 11.800,00 1.534,00 13.334,00 11.800,00 1.534,00 13.334,00 26.668,00 

87 ΤΥΡΙ EDAM ΚΙΛΟ 0 7.000 7.000 14.000 9,82 0,00 0,00 0,00 68.740,00 8.936,20 77.676,20 68.740,00 8.936,20 77.676,20 155.352,40 

88 ΤΥΡΙ REGATO ΚΙΛΟ 0 200 200 400 11,44 0,00 0,00 0,00 2.288,00 297,44 2.585,44 2.288,00 297,44 2.585,44 5.170,88 

89 
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ 

400 ΓΡ. (Π.Ο.Π.) 
ΤΕΜ. 0 15.000 15.000 30.000 5,87 0,00 0,00 0,00 88.050,00 11.446,50 99.496,50 88.050,00 11.446,50 99.496,50 198.993,00 

΄΄ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ΄΄ 
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91 
ΠΑΤΑΤΕΣ 

ΑΠΟΦΛ/ΝΕΣ 
ΚΙΛΟ 2.500 6.000 4.000 12.500 1,49 3.725,00 484,25 4.209,25 8.940,00 1.162,20 10.102,20 5.960,00 774,80 6.734,80 21.046,25 
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2025 

 

Φ.Π.Α. 13% 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

2025 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2025 
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ΦΡΕΣΚΟ 

ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ 

ΣΕ ΦΡΑΤΖΟΛΑ, 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ  ΤΩΝ 

350 ΓΡ.  

ΤΕΜ. 110.800 160.000 0 270.800 1,58 175.064,00 22.758,32 197.822,32 252.800,00 32.864,00 285.664,00 0,00 0,00 0,00 483.486,32 

 

΄΄ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΑ ΄΄ 
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ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                      
ΣΕ ΕΥΡΩ 2023 

Φ.Π.Α. 13% 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

 2023 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
 2023 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
ΣΕ ΕΥΡΩ 2024 

 

Φ.Π.Α. 13% 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

 2024 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2024 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
2025 

 

Φ.Π.Α. 13% 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

2025 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2025 
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97 
ΤΣΟΥΡΕΚΙ  ΜΕ 

ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗ ΥΛΗ ΜΕΛΙ 

(800 έως 1.000 ΓΡ.) 
ΚΙΛΟ 6.000 8.000 0 14.000 7,10 42.600,00 5.538,00 48.138,00 56.800,00 7.384,00 64.184,00 0,00 0,00 0,00 112.322,00 

98 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΚΙΛΟ 20 20 0 40 7,10 142,00 18,46 160,46 142,00 18,46 160,46 0,00 0,00 0,00 320,92 

99 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΙΛΟ 20 20 0 40 7,10 142,00 18,46 160,46 142,00 18,46 160,46 0,00 0,00 0,00 320,92 

100 

ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ (Βανίλιας, 

σμυρναίικα, πασχαλινά 

κ.λ.π.) 
ΚΙΛΟ 20 20 0 40 7,10 142,00 18,46 160,46 142,00 18,46 160,46 0,00 0,00 0,00 320,92 

101 

ΚΕΙΚ ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗ 

ΥΛΗ ΜΕΛΙ  (800  έως 

1000 ΓΡ.) 
ΚΙΛΟ 1.000 1.000 0 2.000 7,10 7.100,00 923,00 8.023,00 7.100,00 923,00 8.023,00 0,00 0,00 0,00 16.046,00 

102 

ΧΑΛΒΑΣ ΑΠΌ 

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΜΕ ΜΕΛΙ  

(800 έως 1.000 ΓΡ.) 
ΚΙΛΟ 800 800 0 1.600 7,10 5.680,00 738,40 6.418,40 5.680,00 738,40 6.418,40 0,00 0,00 0,00 12.836,80 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2:  404.950,66 52.643,60 457.594,26 933.466,32 121.350,63 1.054.816,95 437.324,66 56.852,22 494.176,88 2.006.588,09 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΚΑΙ 2 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                      
ΣΕ ΕΥΡΩ 2023 

Φ.Π.Α. 13% 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

 2023 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ 

 2023 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
ΣΕ ΕΥΡΩ 2024 

 

Φ.Π.Α. 13% 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

 2024 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ 

2024 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2025 

 

Φ.Π.Α. 13% ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
2025 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2025 
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1.422.083,66 184.870,89 1.606.954,55 2.190.659,32 284.785,72 2.475.445,04 437.324,66 56.852,22 494.176,88 
4.576.576,

47 

 

Αθήνα, 21.12.2022 
 

 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΔΗΜΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΗ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ  
              ΑΘΗΝΩΝ      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση: Ρόδου 181 &Σερήνου 

Ταχ. Κώδικας: 104 43 - Σεπόλια 

Πληροφορίες: ΕΙΡ. ΤΡΟΥΠΑΚΗ 

Τηλ.: 210 5102408 

e-mail: e.troupaki@dbda.gr 

 

 
 
 

 
Αθήνα, 27.12.2022 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2023 -2024- 2025. 

 
 
 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1

ο
 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθειαδιαφόρων ειδών τροφίμωνγια την κάλυψη των αναγκών 

σίτισης των φιλοξενουμένων παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και του 

προσωπικού αυτών (άρθρο 18 παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας των Π.Σ., αριθμ. 492/2018 με ΑΔΑ: 7ΧΕΨΩ6Μ-8ΚΥ 

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων),προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2023 - 2024-2025. 

 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., 

ανέρχεται στο ποσό των #4.576.576,47#€, τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα  έξι χιλιάδων 

πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα επτά λεπτών και θα βαρύνει τον Φ.10 - Δ.10 Κ.Α. 6481.013 
«Προμήθεια ειδών διατροφής» προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2023 - 2024 - 2025 και αναλυτικά:  

-το ποσό του  #1.606.954,55#€, ενός εκατομμυρίου εξακοσίων έξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και 

πενήντα πέντε λεπτών, θα βαρύνει τον ανωτέρω Κ.Α., στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023,   

-το ποσό του #2.475.445,04#€, δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα 

πέντε ευρώ και τεσσάρων λεπτών, θα βαρύνει τον ανωτέρω Κ.Α., στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 και  

-το ποσό των #494.176,88#€, τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα οκτώ 

λεπτών, θα βαρύνει τον ανωτέρω Κ.Α., στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2025. 

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

16.Διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

17.Ισχύουσες διατάξεις των άρθρων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

18.Άρθρο 4 παρ. 1 της από 12.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 240 τεύχος Α΄) η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18 τεύχος Α΄) «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών, για 

προμήθειες α. τροφίμων, … για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους Προσώπων, 

πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους …», σύμφωνα με το οποίο γίνεται πλέον Ενιαία διαγωνιστική 

διαδικασία για την εν λόγω προμήθεια από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων για όλους τους φορείς του. 

19.Διατάξεις τουΝ. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/08.06.2006), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

20.Διατάξεις τουΝ. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

21.Διατάξεις του Ν. 4605/2019 (Φ.Ε.Κ. 52/Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της 

τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την 
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παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

22.Αριθμ. πρωτ. 250575/30-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΣ6ΔΩ6Μ-ΤΕ6)Απόφαση Δημάρχου Αθηναίων περί ορισμού Προέδρου 

του Δ.Σ. του Δ.Β.Α., που έλαβε στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών αριθμ. πρωτ. 12704/04-10-2021. 

23.Διατάξεις του Ν.4700/2020 (Φ.Ε.Κ. 127/Α΄/29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».  

24.Διατάξεις του Ν.4782/2021 (Φ.Ε.Κ. 36/Α΄/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

25.Αριθμ. πρωτ. 123028/12.05.2021 (η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 5263/12.05.2021 Δ.Β.Α.) εγκύκλιος,της Διεύθυνσης 

Προμηθειών και  Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων. 

26.Aριθμ. πρωτ. 2040/13.04.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) εγκύκλιο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων με θέμα «Διευκρινήσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα 

λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID 19». 

27.Διατάξεις του Ν. 4965/2022 (Φ.Ε.Κ. 162/Α΄/02.09.2022), άρθρο 7 ΄΄Ρήτρα αναπροσαρμογής των τιμών στις 

δημόσιες συμβάσεις προμηθειών Τροποποίηση άρθρου 53 του ν. 4412/2016΄΄. 

28.Αριθμ. πρωτ. 95213/05.10.2022 (ΑΔΑ: 6Μ8Ο46ΜΤΛΡ-ΔΛΓ)εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

με θέμα: ΄΄Εγκύκλιος περί εφαρμογής των παρ. 9 έως 10α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 περί εφαρμογής της ρήτρας 

αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών΄΄. 

29.Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ημερομηνία 17.11.2022), της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών του 

Δήμου Αθηναίων, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε η αλλαγή του κριτηρίου ανάθεσης της ενιαίας διαγωνιστικής 

διαδικασίας για την ανάδειξη χορηγητών προμηθευτών τροφίμων, για το Δήμο Αθηναίων και τα εποπτευόμενα από 

αυτόν Νομικά Πρόσωπα. 

30.Αριθμ. πρωτ. 19248/20.12.2022έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α., με το οποίο διαβιβάστηκαν 

τα Δικαιολογητικά Τεχνικής & Επαγγελματικής Ικανότητας,οι Απαιτήσεις Τεχνικής Προσφοράς και η Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων. 

31.Αριθμ. πρωτ. 19266/21.12.2022(ΑΔΑΜ: 22REQ011863981 2022-12-21) Πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Εστίασης 

της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Εστίασης του Δ.Β.Α. 

32.Αριθμ. πρωτ.082/19593/27.12.2022 (ΑΔΑ: 6Η12ΟΡΙΑ-2ΦΚ)Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Υποχρέωσης,  και 

εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ011906577 2022-12-27. 

33.Αριθμ.πρωτ.082/19601/27.12.2022 (ΑΔΑ: 9ΠΖΠΟΡΙΑ-2ΟΧ) Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 2

ο 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΜΗ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσης διαδικασίας σύναψης σύμβασης αποτελεί η προμήθεια τροφίμων για τον Δήμο Αθηναίων 

και τα εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα. 

Η αναθέτουσα αρχή επιλέγει να αναθέσει ενιαία την προμήθεια τροφίμων για τον Δήμο Αθηναίων και τα 

εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα, καθώς η σύναψη ενιαίας σύμβασης, χωρίς την υποδιαίρεση αυτής σε 

τμήματα, θα συμβάλει σημαντικά στην εξυπηρέτηση των δομών κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου, και κρίνεται 

σκόπιμη διότι θα επιτρέπει την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και κεντρικά συντονισμένου προγράμματος 

διαχείρισης διανομών-τροφοδοσίας των υπό προμήθεια ειδών, το οποίο θα επιτρέπει - μεταξύ άλλων - την 

αποτελεσματική και ταυτόχρονη εξυπηρέτησή τους, τον καλύτερο συντονισμό μέσω ενιαίων  παραδόσεων, την 

αυστηρή τήρηση των επιβεβλημένων χρονοδιαγραμμάτων και τη δυνατότητα άμεσης προσαρμογής του 

προγραμματισμού της Αναθέτουσας Αρχής στην αντιμετώπιση ειδικών συνθηκών. 

 

Λόγω του ιδιαίτερου κοινωνικού χαρακτήρα της εν λόγω προμήθειας, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει για την εν λόγω 

διαδικασία ανάθεσης, την ενιαία σύμβαση χωρίς την υποδιαίρεση αυτής σε τμήματα διότι έχει ως στόχο όχι απλώς την 

προμήθεια των τροφίμων, αλλά την παροχή μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας που ενοποιεί τις ενδιάμεσες/προσωρινές 

αποθηκεύσεις, τις πιθανές διαφοροποιήσεις και ανασυσκευασίες, τις ομαδοποιήσεις (picking) των ειδών, τη 

μεταφορά, τη διανομή τους σε πολλαπλά σημεία φορέων υλοποίησης της υπό ανάθεσης σύμβασης, καθώς και την 

αναδιανομή τυχόν αδιάθετων προϊόντων μεταξύ των φορέων-δομών, πάντα κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής 

και όπου αυτό απαιτείται, διατηρώντας το δικαίωμα της αναδιοργάνωσης του συνόλου της προμήθειας και της 

εσωτερικής αναδιανομής των προϊόντων, προς αποφυγή λιμνάζοντων πλεονασμάτων, ιδίως σε νωπά ευαλλοίωτα 

τρόφιμα καθώς και σε λοιπά, με περιορισμένη ημερομηνία ανάλωσης. 

Οι παραδόσεις των διαφόρων ειδών τροφίμων δύναται ναλαμβάνουν χώρα ομού και ενιαία σε κοινές ημέρες, με 

απαιτήσεις κοινής και ενιαίας επίβλεψης, εποπτείας, διαχείρισης και ανάγκης συγχρονισμένων επιμέρους μεταφορών, 
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ενέργειες που θα διευκολύνουν την αξιολόγηση και παραλαβή των τροφίμων από  τα αρμόδια όργανα-επιτροπές 

παρακολούθησης  και παραλαβής, καθώς και τη λογιστική-οικονομική διαχείρισή τους.  

Η υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων απαιτεί έντονη και διαρκή συνεργασία με τους διάφορους εποπτευόμενους 

φορείς υπό την κεντρική επιστασία εποπτεία του Δήμου Αθηναίων ως επικεφαλής φορέα, με αποτέλεσμα η όλη 

υλοποίηση της εκτέλεσης της προμήθειας να απαιτεί κεντρικά ελεγχόμενη, συντονισμένη, ενιαία υλοποίηση και 

προγραμματισμό, λαμβανομένου υπόψη και της πληθώρας των σημείων που θα πρέπει να διανεμηθούν τα προϊόντα. 

Η ενιαία σύμβαση για την προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων για όλους τους φορείς του Δήμου Αθηναίων, 

διασφαλίζει την ορθή παρακολούθηση και επίβλεψη της στο πλαίσιο κεντρικοποιημένου δικτύου, υπό κοινή και ενιαία 

καθοδήγηση, θα επιτρέπει και θα διασφαλίζει: 

 το συντονισμό των επιμέρους διανομών, τη λειτουργία κοινής κεντρικής δικτυωμένης εφοδιαστικής δομής, το διαρκή 

αναπρογραμματισμό μεταξύ των διανομών σε συσχετισμό με τις δομές, στα πολλαπλά σημεία των φορέων του  

Δήμου, 

 την ορθή επίβλεψη και έλεγχο ως προς τη διασφάλιση της αλυσίδας ποιότητας, 

 τη δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης έκτακτων παραγγελιών που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση της 

προκείμενης σύμβασης (υποστήριξη συσσιτίων κλπ), με τρόπο που τελικά αυξάνει το κοινωνικό αποτύπωμα της όλης 

δράσης και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των διατιθέμενων πόρων, μειώνοντας παράλληλα το κόστος 

χρηματοδότησης κοινωνικής πολιτικής για το Δήμο Αθηναίων και 

 τον έλεγχο σε κεντρικό επίπεδο με πλήρη αποτύπωση της συνολικής προμήθειας, τις παραγγελίες, τις απορροφήσεις, 

τις παραδόσεις των οικείων ποσοτήτων και τις αξίες τους.  

Οι ανωτέρω παράγοντες καθιστούν αναγκαία την ενοποιημένη ανάθεση και εκτέλεση του συνόλου του συμβατικού 

αντικειμένου  και τούτο διότι η υποδιαίρεση της σύμβασης, συνεπάγεται τεχνικές δυσκολίες στην εκτέλεση αυτής, 

αδυναμία συντονισμού των διαφορετικών αναδόχων καθώς και πιθανή αύξηση του κόστους εκτέλεσης. Γενικά είναι 

αποδεκτό ότι η σύναψη ενιαίας σύμβασης, χωρίς την υποδιαίρεσή αυτής σε περισσότερα τμήματα, μπορεί να 

οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακας, καθιστώντας ταυτόχρονα ευκολότερη τη διαχείρισή της από την αναθέτουσα αρχή. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, μοναδική λύση για την ορθή και επωφελή εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθίσταται 

η σύναψη ενιαίας σύμβασης, χωρίς υποδιαίρεση αυτής σε τμήματα,  προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος κάποιο 

μέρος αυτής να αποβεί άγονο, γεγονός που θέτει σε άμεσο κίνδυνο το αντικείμενο της απαίτησης σύνδεσης 

διαφορετικών ομάδων ειδών από διαφορετικούς αναδόχους για την προετοιμασία ολοκληρωμένης απόδοσης 

γευμάτων καθημερινώς και περαιτέρω, λαμβανομένου υπόψη ότι ο συντονισμός πολλών αναδόχων στο πλαίσιο του 

ίδιου συνολικού επιδιωκόμενου αποτελέσματος καθιστά δυσχερέστερη την διαχείριση της σύμβασης, ιδίως όταν αυτό 

πραγματοποιείται σε πολλαπλά σημεία και σε συγκεκριμένα ωράρια με πολλά μέσα μεταφοράς ανά σημείο 

παραλαβής καθημερινώς. Η ενιαία εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης με τις ιδιαιτερότητες που τη διακρίνουν, 

καθίσταται επιβεβλημένη διότι μεταξύ άλλων αφορά φορείς με τεράστιο κοινωνικό έργο και απήχηση. 

 
ΑΡΘΡΟ 3

ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών και των δύο τμημάτων και οι προσφορές θα 

υποβληθούν: 

 

● Για τα είδη του τμήματος 1, είδη που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, με ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις επί τοις εκατό (%) ανά είδος, με βάση τις τιμές αναφοράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

● Για τα είδη του τμήματος 2, τιμή ανά είδος. 

Συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά κρίνεται αυτή που θα παρουσιάσει το χαμηλότερο συνολικό τίμημα 

προ Φ.Π.Α. 

● Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης για τα είδη του τμήματος 1 είναι σταθερά καθ’ όλη την διάρκεια της 

σύμβασης.  

● Οι προσφερόμενες τιμές για τα είδη του τμήματος 2 υπόκεινται σε αναπροσαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 21 της 

παρούσας. 

● Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν προσφορά για το 
σύνολο των ποσοτήτων των ειδών των τμημάτων 1 και 2και συνακόλουθα η κατακύρωση θα γίνει σε έναν ανάδοχο 

για το σύνολο των ειδών.  

● Προσφορά, η οποία θα δίδεται για μόνο ένα είδος ή για μέρος αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη.  
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ΑΡΘΡΟ 4
ο
 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ(ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) 

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της 
εκτιμώμενης αξίας, άνευ Φ.Π.Α., για το σύνολο των ποσοτήτων των τμημάτων 1 και 2. 

α) Εάν η Εγγύηση Συμμετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού, η προσφορά δε γίνεται δεκτή. 

β) Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά 

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

συμμετοχής. 

γ) Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με 

ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που 

ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

δ) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας παραλείψει να υποβάλλει την απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής, η 

προσφορά του απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η απόφαση 

απόρριψης της προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης 

απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών τηςπαρούσας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

 

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασηςεκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του 

συμφωνητικού(άρθρο 72 παρ. 1 περ. β. του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021 

και ισχύει). 

 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το συμβατικό 

χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά εξήντα (60) ημέρες. 

 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή 

οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 

συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%)επί του 

ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας αρχής σε περίπτωση παραβίασηςαπό τον ανάδοχο των 

όρων της σύμβασης. 

 

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. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
5.1Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 

περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I 

της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

5.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν υποχρεούται να 

λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλει προσφορά. Υποχρεούται όμως, να λάβει συγκεκριμένη 

νομική μορφή εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική 

εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 19 παρ.3 Ν.4412/2016).  





 

205 

5.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη 

αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 19 παρ.4 Ν.4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
6.1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας. 

 Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα. 

 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.  

 Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 

ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 

περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι  στο οικείο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της παρούσας. 

 

Για την απόδειξη τηςκαταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, ο οικονομικός φορέας, εφόσον 

αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, θα προσκομίσει το σχετικό δικαιολογητικό εγγραφής του στο οικείο επιμελητήριο, 

μετά την αποστολή της σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση πρέπει να καλύπτεται  από όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

 

 

6.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ  
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού,να διαθέτουν:  

Α. Γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (έτη 2019, 2020, 2021) τουλάχιστον 
διπλάσιο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης, χωρίς το Φ.Π.Α. 

Για την πιστοποίηση της ανωτέρω απαίτησης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν κατά το στάδιο 

υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης: 

Α1.  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ο μέσος γενικός κύκλος εργασιών για τις οικονομικές χρήσεις 2019, 2020 

και 2021. 

Α2. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, για τις τρεις (3) οικονομικές χρήσεις (2019, 2020, 2021), στην 

περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας, ενώ όταν ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να 

υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία (δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). 

Α3. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο, αντιστοίχως δηλώσεις φόρου εισοδήματος και 

εκκαθαριστικά σημειώματα των ετών 2019, 2020 και 2021. 

Α4. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο που δεν τηρεί ισολογισμούς, αντιστοίχως τα 

αντίγραφα Ε3 και Ε5 των ετών 2019, 2020 και 2021, από τα οποία προκύπτει ο κύκλος εργασιών του οικονομικού 

φορέα. 

Α5. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της αναφερόμενης τριετίας, θα πρέπει να διαθέτει μέσο 

γενικό κύκλο εργασιών - για τα έτη που λειτουργεί -, ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού της 

παρούσης και να υποβάλλει για τα ανωτέρω υποστοιχεία Α1 και Α2, δικαιολογητικά για όσο χρόνο λειτουργεί. 

Β. «Ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (έτη 2019, 2020, 2021), τουλάχιστον 

ίσο ή ανώτερο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης, χωρίς το Φ.Π.Α. Ως ειδικός κύκλος εργασιών, 

λαμβάνεται υπ’ όψιν αυτός που προέρχεται από πωλήσεις τροφίμων και ειδικότερα αυτός που εμπεριέχει πωλήσεις 

ίδιων ή συναφών ειδών τουλάχιστον κατά 50% με αυτά που αναφέρονται στον πίνακα προϋπολογισμού της 

παρούσης. 

Για την πιστοποίηση της ανωτέρω απαίτησης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν κατά το στάδιο 

υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης: 
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Β1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ο «ειδικός» κύκλος εργασιών για την οικονομική χρήση των ετών 2019, 

2020, 2021.  

Β2. Οικονομικές καταστάσεις με αναλυτικά στοιχεία εσόδων που τεκμηριώνουν τον ειδικό κύκλο εργασιών με 

σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, και με συνημμένα τα απαιτούμενα κατά 

την κρίση του οικονομικού φορέα στοιχεία τεκμηρίωσης, από όπου να προκύπτει με σαφήνεια η απαίτηση περί του 

ειδικού κύκλου εργασιών της εν λόγω παραγράφου.  

Β3. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, τότε: θα πρέπει να διαθέτει ειδικό κύκλο 

εργασιών κατά την οικονομική χρήση του έτους 2021 ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού της παρούσας, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., λογιστικές καρτέλες υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο, στις οποίες να 

είναι εμφανή τα είδη και οι ποσότητες ανά είδος.  

Διευκρινίζεται πως η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ζήτησης προσκόμισης παραστατικών (δελτίων 

αποστολής/τιμολογίων), εκ των οποίων θα αποσαφηνίζεται πλήρως η εξακρίβωση της ανωτέρω απαίτησης. 

Γ. Επιστολή βεβαίωσης πιστοληπτικής ικανότητας από τραπεζικό οργανισμό δραστηριοποιούμενο κατά το νόμο εκτός 

των άλλων και στην παροχή πιστώσεων, αξίας τουλάχιστον ίσης με το 50% της προϋπολογισθείσας δαπάνης της 

παρούσης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκειμένου να διασφαλισθεί η φερεγγυότητα του οικονομικού 

φορέα για την αντιμετώπιση ανάγκης τυχόν εκ των προτέρων κάλυψης του κόστους κτήσης των αναφερομένων στην 

παρούσα ειδών, καθώς και κάθε περαιτέρω κόστους, με σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους και έγκαιρης εκτέλεσης 

υλοποίησης της εν λόγω προμήθειας. 

Δ. Αριθμοδείκτη απεικόνισης απόδοσης σε σύγκριση με τα συνολικά του έσοδα (καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 

φόρων/σύνολο εσόδων) ίσο ή μεγαλύτερο του 5% και αριθμοδείκτη απεικόνισης του ποσοστιαίου μεγέθους του 

μικτού του κέρδους επί των πωλήσεων, του (μικτά αποτελέσματα/πωλήσεις), ίσο ή μεγαλύτερος του 15%, αμφότερους 

κατά την τελαυταία τριετία, 2019 - 2020 - 2021.  

Για τη διασφάλιση της ανωτέρω απαίτησης, θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου του 

συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, με αναφορές των αριθμοδεικτών ανά οικονομική χρήση, καθώς και οι 

επισυναπτόμενοι επίσημοι ισολογισμοί με υπογράμμιση των σημείων από τα οποία προκύπτουν οι συγκεκριμένοι 

αριθμοδείκτες.  

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας  δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 

διαχειριστικών χρήσεων προ του έτους δημοσίευσης της παρούσης, τότε οι ανωτέρω αριθμοδείκτες θα υποβάλλονται 

για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται. 

 

Για την κάλυψη των ανωτέρω προϋποθέσεων χρηματοοικονομικής ικανότητας και επάρκειας, ο ενδιαφερόμενος 

οικονομικός φορέας μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας και αυτοί στους οποίους στηρίζεται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά 

από όλα τα μέλη της ένωσης. 

6.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται:  

Α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2019-2020-2021) να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις 

συναφείς με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, συνολικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 50% της 

εκτιμώμενης αξίας της διακήρυξης, χωρίς το Φ.Π.Α. 

Προς απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης, ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, θα 

προσκομίσει: 

 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία περιλαμβάνεται κατάλογος ειδών με στοιχεία του αποδέκτη, των ειδών, των 

ποσοτήτων ανά είδος και της προ Φ.Π.Α. αξίας αυτών. 

 Αντίγραφα των συμβάσεων. 

 Βεβαίωση του αποδέκτη, όπου εάν αυτός είναι Δημόσια Αρχή, βεβαίωση εκδοθείσα και θεωρηθείσα από αυτόν, η 

οποία αναφέρει το ποσοστό παράδοσης των ειδών καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς και σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της σύμβασης, ενώ εάν πρόκειται για ιδιωτικό φορέα, βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο 

εκπρόσωπο αυτού, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό παράδοσης των ειδών καθώς επίσης και ότι αυτά 

παραδόθηκαν επιτυχώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από 

παραστατικά (δελτίο αποστολής και τιμολόγια). Επισημαίνεται ότι η υποβολή όλων των παραστατικών (δελτίων 

αποστολής και τιμολογίων) τα οποία θα τεκμηριώνουν τις εκ των συμβάσεων μεταξύ ιδιωτικών φορέων ποσότητες, 

είναι υποχρεωτική. Τα οικονομικά στοιχεία - αφού ζητούμενο αποτελούν τα ποσοτικά - δύναται να είναι καλυμμένα, 

πλην της τελικής προ Φ.Π.Α. αξίας. 

 Σε περίπτωση δραστηριοποίησης του φορέα για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών, ισχύει αναλόγως το 

ανωτέρω. 
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά 

από όλα τα μέλη της ένωσης. 

Β) Να διαθέτουν τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα (οχήματα) για τη μεταφορά των υπό προμήθεια ειδών,τα οποία κατ’ 
ελάχιστο θα πρέπει να είναι έξι (6) καιειδικότερα, τρία (3) για τη μεταφορά ξηρού φορτίου, δύο (2) ψυγεία 
συντήρησης και ένα (1) ψυγείο κατάψυξης.  
Για την απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης, ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, θα 

προσκομίσει (Σχετ.: Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 13/2021 σκέψη 7 και 679/2022 σκέψη 6): 
● Βεβαίωση καταλληλόλητας των οχημάτων μεταφοράς τροφίμων και ποτών, σύμφωνα με την 

αριθμ.πρωτ.Δ1γ/ΓΠ/46890/26/7/2021 εγκύκλιο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &Υγιεινής περιβάλλοντος του Υπουργείου 

Υγείας και την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή  Νομοθεσία, 

ή 
● Βεβαίωση /άδεια καταλληλότητας των οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης σύμφωνα με το 

άρθρο 11, παρ.6 του Π.Δ.40/1977 (ΦΕΚ 18 Α΄), και την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή Νομοθεσία. 

 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά 

από όλα τα μέλη της ένωσης.. 

 
Γ)Να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και επαγγελματικής ευθύνης, με 

ασφαλιστική κάλυψη τουλάχιστον του 50% της προϋπολογισθείσας δαπάνης της παρούσης (μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),με αντικείμενο και πεδίο κάλυψης αντίστοιχο με αυτό του αντικειμένου της 

σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί.  

Για την κάλυψη της ανωτέρω απαίτησης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφα του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου εν ισχύ. 

• Σε περίπτωση δραστηριοποίησης του φορέα για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών, ισχύει αναλόγως το 

ανωτέρω. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά 

από όλα τα μέλη της ένωσης. 

Δ) Να διαθέτουν τρεις (3) τουλάχιστον συμβάσεις προμηθειών πλήρως ολοκληρωμένες, που η κάθε μία εξ αυτών θα 

συμπεριλαμβάνει την προμήθεια τουλάχιστον δύο (2) ειδών νωπού κρέατος ή νωπών πουλερικών, τουλάχιστον δύο 
(2) ειδών νωπών τυροκομικών και τουλάχιστον δύο (2) ειδών νωπών φρούτων ή λαχανικών. 

Προς απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης,ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, θα 
προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

• Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία περιλαμβάνεται κατάλογος ειδών με στοιχεία του αποδέκτη, των ειδών, των 

ποσοτήτων ανά είδος και της προ Φ.Π.Α. αξίας αυτών. 

• Αντίγραφα των συμβάσεων. 

• Βεβαίωση του αποδέκτη, όπου εάν αυτός είναι Δημόσια Αρχή, βεβαίωση εκδοθείσα και θεωρηθείσα από αυτόν, η 

οποία αναφέρει το ποσοστό παράδοσης των ειδών καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς και σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της σύμβασης, ενώ εάν πρόκειται για ιδιωτικό φορέα, βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο 

εκπρόσωπο αυτού, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό παράδοσης των ειδών καθώς επίσης και ότι αυτά 

παραδόθηκαν επιτυχώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από 

παραστατικά (δελτίο αποστολής και τιμολόγιοα). Επισημαίνεται ότι η υποβολή όλων των παραστατικών (δελτίων 

αποστολής και τιμολογίων) τα οποία θα τεκμηριώνουν τις εκ των συμβάσεων μεταξύ ιδιωτικών φορέων ποσότητες, 

είναι υποχρεωτική. Τα οικονομικά στοιχεία - αφού ζητούμενο αποτελούν τα ποσοτικά – δύναται να είναι καλυμμένα, 

πλην της τελικής προ Φ.Π.Α. αξίας. 

• Σε περίπτωση δραστηριοποίησης του φορέα για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών, ισχύει αναλόγως το 

ανωτέρω. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά 

από όλα τα μέλη της ένωσης. 

Ε) Να διαθέτουν εγκατάσταση «κέντρο αποθήκευσης και διανομής» (ΚΑΔ) ή logistics, με τις κατά νόμο άδειες 

λειτουργίας, κατ’ ελάχιστο 1000 τμ, για την αποθήκευση τροφίμων ξηρού και ψυχρού φορτίου και κατεψυγμλενου 

φορτίου, η οποία να έχει έγκριση ψυκτικής εγκατάστασης (ΚΩΔΙΚΟΣ F) από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΕΤ και θα 

βρίσκεται στην περιοχή της χωρικής έκτασης της Περιφέρειας Αττικής, αποτελώντας τον κεντρικό κόμβο του δικτύου 

διανομών. 

Προς απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά 
τους, επί ποινή αποκλεισμού: 
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i.έγγραφα ιδιοκτησιακού καθεστώτος του αποθηκευτικού χώρου ή συμφωνητικό μίσθωσης με διάρκεια τουλάχιστον 

μέχρι την λήξη της παρούσας σύμβασης, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή, εφόσον απαιτείται και άδεια λειτουργίας 

του αποθηκευτικού χώρου που κατά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις επιτρέπει την άσκηση αποθηκευτικών 

δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων εφοδιαστικής αλυσίδας και δραστηριοτήτων χονδρικού εμπορίου των 

αναφερόμενων στη διακήρυξη ειδών, ήτοι τροφίμων, τριών ζωνών θερμοκρασίας. 

ii. μελέτη μεθοδολογίας και οργάνωσης της εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές αυτού και τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση με τους χρόνους αντικατάστασης των ειδών, σε περίπτωση 

που απαιτηθεί. Στη μελέτη θα πρέπει να καταγράφονται οι φάσεις του έργου, τα εργαλεία διασφάλισης ποιότητας των 

εργασιών, το διάγραμμα ροής των εργασιών, η αναγνώριση των κινδύνων του έργου και η ποιοτική και ποσοτική 

ανάλυση τους. Για την αποδοχή της προσφοράς απαιτείται ως ελάχιστο ζητούμενο, μια πλήρης και σύμφωνη με τους 

όρους της διακήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας, μελέτη και μεθοδολογία. 

ΣΤ) Να διαθέτει ομάδα έργου για την ικανοποίηση του σχεδιασμού, συντονισμού, παρακολούθησης και εκτέλεσης των 

διανομών, η οποία θα πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθμό έμπειρων στελεχών, κατάλληλων για την εξασφάλιση 

της επιτυχούς οργάνωσης, φόρτωσης, μεταφοράς, διανομής και παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. Ειδικότερα, η 
ομάδα έργου θα πρέπει να προσδιοριστεί από τον οικονομικό φορέα στο στάδιο υποβολής της προσφοράς του και 
επι ποινή αποκλεισμού και να διαθέτει: 

 Υπεύθυνο έργου για τη συνολική οργάνωση του έργου και τη συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, τουλάχιστον με 

10ετή επαγγελματική εμπειρία 

 Αναπληρωτή υπεύθυνο έργου-συντονιστή δικτύου διανομών για τη συνολική οργάνωση και συντονισμό του δικτύου 

διανομών σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Τουλάχιστον επτά (7) στελέχη με αρμοδιότητα την υλοποίηση των προμηθειών του Δήμου Αθηναίων και των 

εποπτευόμενων φορέων του.  

 Υπεύθυνοελέγχουποιότητας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους εμπλεκομένου στην εκτέλεση 

της σύμβασης που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, ο 

δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί άμεσα στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Στο ΕΕΕΣ τα παραπάνω μέλη κατονομάζονται μαζί τα προσόντα επαγγελματικής εμπειρίας τους. 

Με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποχρεούται να προσκομίσει βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από εργοδότη και 
ασφαλιστικές εισφορές. 

 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, ο οικονομικός φορέας πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του, επί 
ποινή αποκλεισμού: 

 εάν είναι έμπορος τη νόμιμη άδεια λειτουργίας «κέντρου αποθήκευσης και διανομής» της επιχείρησής του από την 

αρμόδια υπηρεσία για την αποθήκευση και διακίνηση τροφίμων και ευπαθών προϊόντων η οποία περιλαμβάνει τα 

είδη για τα οποία λαμβάνει μέρος ο οικονομικός φορέας. 

 εάν είναι παρασκευαστής ή παραγωγός την άδεια λειτουργίας της επιχείρησής του η οποία περιλαμβάνει τα είδη για 

τα οποία λαμβάνει μέρος ο οικονομικός φορέας. 

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά του από τον οικονομικό φορέα: 

 Κωδικός αριθμός έγκρισης και καταχώρησης εμπόρου για την προμήθεια  προϊόντων ζωικής προέλευσης. 

 Άδεια λειτουργίας ψυκτικών αποθηκών για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 

 Κωδικός αριθμός έγκρισης εμπόρου για τα νωπά οπωροκηπευτικά είδη και 

 Αριθμός εγγραφής στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο. 

 Για τα νωπά κρέατα άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας κρέατος, τον Κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης 

από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καθώς και την εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων της μονάδας 

επεξεργασίας κρέατος που θα συμπεριλαμβάνει τα είδη στα οποία θα λάβει μέρος ο οικονομικός φορέας. 

 Για τα τυροκομικά προϊόντα άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής των τυροκομικών προϊόντων, τον Κωδικό 

αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καθώς και την εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών 

Προϊόντων της εταιρείας η οποία περιλαμβάνει τα είδη για τα οποία λαμβάνει μέρος ο οικονομικός φορέας. 

 Για τα νωπά οπωρολαχανικά, εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών 

(Ε.Μ.Ε.Α.Π.Ε.Ε.) με βάση τον Ν.3955/2011 (ΦΕΚ 89 Α΄/20.04.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν.4235/2014 – 

ΦΕΚ 32 Α΄/11.02.2014, ν.4441/2016 – ΦΕΚ 227 Α΄/06.12.2016), για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως 

έμποροι αγροτικών προϊόντων ή/και εφοδίων και εισροών του άρθρο 1 του Ν.3955/2011. 
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Για την κάλυψη της ανωτέρω προϋπόθεσης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ο ενδιαφερόμενος οικονομικός 

φορέας μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά 

από όλα τα μέλη της ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Οι οικονομικοί φορείς καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα 

συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι 

πιστοποιητικά, τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 

(Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο φορέα διαπίστευσης του εξωτερικού, εν ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς (και θα 
παραμένουν σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης): 

 

 Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δε παράγει ο ίδιος τα υπό προμήθεια είδη, προσκομίζεται το Πιστοποιητικό 

ISO 22000:2005 ή ισοδύναμο ή νεότερο αυτού για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων, διαπιστευμένο από το 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, από την επιχείρηση που παράγει τα διακινούμενα 

είδη. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 ή και νεότερο αυτού όπως κάθε 
φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2015 ή και νεότερο αυτού 
όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης.  

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας κατά το πρότυπο ISO 
45001:2018 ή και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της 

παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών κατά το πρότυπο ISO 27001:2013 ή και 
νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς κατά το πρότυπο ISO 37001:2017 ή 
και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας  κατά το πρότυπο ISO 39001:2012 ή και 
νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά το πρότυπο ISO 22301:2019 ή και νεότερο 
αυτού όπως κάθε φορά ισχύει,ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό ΕΜΠΑ 
 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα συμπεριλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο ΄΄Τενική Προσφορά΄΄. 
 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριακοσίων εξήντα 
πέντε (365) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά η οποία 

ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική. 

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 

του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν.4782/2021και ισχύει,κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
9.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Χρόνος έναρξης ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα 

μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ’ 

αριθμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ [Φ.Ε.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]). 
Χρόνος έναρξης εκτέλεσης και διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των αγαθών: 

 Για τα άρθρα 34 και 79 του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) 

μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης, αρχομένης όχι νωρίτερα από 18.02.2023. 
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 Για τα άρθρα 12 έως 14, 16 έως 21, 29 έως 31, 35 έως 37, 39 έως 41, 43 έως 46, και άρθρα 54 έως 55  του τμήματος 
2 του Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου 

έναρξης, αρχομένης όχι νωρίτερα από 18.05.2023. 

 Για τα άρθρα 2, 4 έως 7, 9 έως 11, 65έως66, 69, 71, 73 έως 74 και 91 του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού 

Προϋπολογισμού, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης, αρχομένης όχι 
νωρίτερα από 15.06.2023. 

 Για τα άρθρα 80, 83 έως 85 και 87 έως 89  του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ορίζεται σε 

είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης, αρχομένης όχι νωρίτερα από 01.01.2024. 

 Για τα άρθρα του τμήματος 1  και τα λοιπά άρθρα του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, 

ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. 

9.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της 

Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και υπό τον όρο περί 

αναπροσαρμογής της τιμής του άρθρου 21 της παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 10

ο
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά 

τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α)η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, που 

θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν.4782/2021, και, ως εκ 

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

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις 

Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο 

πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
11.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Τρόπος τιμολόγησης των ειδών του τμήματος 1του ενιαίου ενδεικτικού προϋπολογισμού: Η τιμολόγηση θα 

πραγματοποιείται σύμφωνα με το κατακυρωθέν ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφωμένης κάθε φορά 
Μέσης Τιμής Λιανικής Πώλησης του είδους, την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Αττικής, Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής 

Αλλαγής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει με κάθε τιμολόγιο που εκδίδει το σχετικό Δελτίο πιστοποίησης τιμών της 

Περιφέρειας Αττικής, Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Δ/νση 

Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου. 

 

Τρόπος τιμολόγησης των ειδών του τμήματος 2του ενιαίου ενδεικτικού προϋπολογισμού:Η τιμολόγηση θα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την κατακυρωθείσα τιμή έκαστου είδους. 
Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας του  εκάστοτε παραστατικού, μετά 

από κάθε παραλαβή των ειδών, αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το Πρωτόκολλο Οριστικής 

Παραλαβής και αφού αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 

του Ν. 4782/2021και ισχύει,καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Στην παρούσα σύμβαση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

α)Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 105 του Ν. 4782/2021και ισχύει, περί παραλαβής ειδών. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του είδους στην αποθήκη του φορέα. 

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή. 

δ) Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας  και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
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Ο προμηθευτής με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο του προσφερόμενου 
ποσοστού έκπτωσης για τα είδη του τμήματος 1, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος 

εκτέλεσης της προμήθειας, υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο στην τιμή της προσφοράς, παραιτούμενος 

ρητώς κάθε αξίωσης περί αναπροσαρμογής από κάθε λόγο και αιτία ακόμη και από τα οριζόμενα του άρθρου 388 του 

Α.Κ. 

 

11.2 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (όπως ισχύουν κάθε φορά), ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των συμβατικών ειδών στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 

εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 

από το Δ.Β.Α. στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του 

άρθρου 36 του Ν. 4412/2016. 

β) Κράτηση ύψους 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 350 παρ.3 του Ν. 4412/2016 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4912/2022 και ισχύει). 

γ)Έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα προσκομίζεται από τον 

ανάδοχο το αποδεικτικό πληρωμής του κόστους εξόδων δημοσίευσης. 

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 

4% επί του καθαρού ποσού. 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 

12.1 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

12.1.1Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεσηπου έγινε στο όνομά του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου: 

α) εάν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, με 

την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, τότε κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 ΄΄Πρόσκληση για υποβολή 

δικαιολογητικών΄΄του Ν. 4412/2016(όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4782/2021και ισχύει),για τον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

β)εάν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές 

γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του 

συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης. 

γ) εφόσον δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δε συντηρήσει αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που θα καθοριστεί κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της παρ. 2 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 

του Ν. 4782/2021και ισχύει). 

12.1.2 Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ), η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4782/2021και ισχύεικαι περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. (Η 

τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των 

15 ημερών). Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. 

12.1.3Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος  για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 

σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α)ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του 

αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 

4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 

4782/2021και ισχύει,περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

β) καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα 

αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο 

αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που έχει λάβει μέρος στη 

διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί 

την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν 

προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας 

ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32. Ο τρόπος υπολογισμού, καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις 

καταλογισμού του διαφέροντος  στον έκπτωτο οικονομικό φορέα περιγράφεται αναλυτικά στο αντίστοιχο άρθρο 203 

του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 103 του Ν. 4782/2021 και ισχύει. 

 

12.2ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
Η κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου γνωστοποιείται από την αναθέτουσα αρχή, αμελλητί, στην ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία 

είναι αρμόδια για την τήρηση σχετικού μητρώου. Τα στοιχεία του μητρώου αξιοποιούνται κατά την εφαρμογή του 

άρθρου 74, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021και ισχύει,περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα 

από δημόσιες συμβάσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα εν λόγω είδη μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζονται 

στην παρούσα. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται υπό τις  ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκεια 

τους, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από 

γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 

προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη 

του συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον 

συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του 

Αναδόχου. Στην περίπτωση παράτασηςτου συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016, περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Παραλαβής της σύμβασης προμήθειας, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης  των ειδών μπορεί να 

μετατίθεται.  

Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρω βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν 

αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του 

συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Εάν λήξει οσυμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 

παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα συμβατικά είδη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των ειδών 

και την Επιτροπής Παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση είδους στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην 

υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία 

προσκόμισης, το είδος, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεσης της οποίας προσκομίστηκε. 

 

Επισημαίνεται ότι: 
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Σε περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, η χρονική παράταση θα γίνει υπό τον όρο ότι δεν θα 

υπάρξει υπέρβαση των συμβατικών ποσοτήτων και της συμβατικής ανά είδος συνολικής δαπάνης (Ελ.Συν.Στ΄ Κλιμ. 

Πράξεις 70/2016, 111/2016, 83/2017, 109/2017). 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Τα προς παράδοση είδη, πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, θα πρέπει 

να είναι αρίστης ποιότητας, απαλλαγμένα από κάθε νομικό ή πραγματικό (κρυφό ή φανερό) ελάττωμα, θα πρέπει δε 

να είναι έτοιμα και κατάλληλα για την χρήση για την οποία προορίζονται.  

 

● ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Η παράδοση των ειδών της εν λόγω προμήθειας θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η 

παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται κυρίως στα δύο Μαγειρεία του Τμήματος Εστίασης του Δ.Β.Α. τα οποία 

ευρίσκονται: Α΄ Μαγειρείο Ρόδου 181 &Σερήνου, και Β΄ Μαγειρείο Σεβαστουπόλεως 135 ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο 

υποδείξει η Υπηρεσία για την κάλυψη των αναγκών της, (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) μετά από ειδοποίηση, με e-

mail και τηλεφωνική επικοινωνία της αρμόδιας Υπηρεσίας,του Δ.Β.Α. και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να 

εκτελεί την παραγγελία εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, περίπου από τις 07:00 π.μ. έως 09:00 π.μ. 

 

Η παράδοση του άρτου θα γίνεται καθημερινά σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) 

μετά από ειδοποίηση με e-mail και τηλεφωνική επικοινωνία της αρμόδιας Υπηρεσίας επί αποδείξει και ο προμηθευτής 

θα είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την παραγγελία την επόμενη εργάσιμη ημέρα, περίπου από τις 6:00 π.μ. έως 07:00 

π.μ. Η παράδοση του είδους θα πραγματοποιείται κυρίως στα δύο Μαγειρεία του τμήματος Εστίασης του Δ.Β.Α. τα 

οποία ευρίσκονται: Α΄ Μαγειρείο Ρόδου 181 &Σερήνου, και Β΄ Μαγειρείο Σεβαστουπόλεως 135 ή σε οποιοδήποτε 

άλλο χώρο υποδείξει η Υπηρεσία για την κάλυψη των αναγκών της.  

 

 

● ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ: 
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής αδυνατεί να προμηθεύσει κάποιο από τα εν λόγω είδη, οφείλει άμεσα και εντός 

24ωρου από την γνωστοποίηση της παραγγελίας, να αναφέρει εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή, τους λόγους 

ανωτέρας βίας για τους οποίους αδυνατεί να το προμηθεύσει και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Σε περίπτωση καθυστερήσεως παράδοσης - παραλαβής των ειδών της προμήθειας που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα 

του Δ.Β.Α. ή σε λόγους  ανωτέρας βίας, η προθεσμία παράδοσης θα παραταθεί για τόσο χρόνο όσο θα διαρκέσει το 

από υπαιτιότητα του Δ.Β.Α. ή η από ανωτέρω βία εμπόδιο με Απόφαση του Δ.Β.Α. 
 

Ο προμηθευτής γι’ αυτήν την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως  από το Δ.Β.Α., άλλως 

ρητώς παραιτείται από τώρα κάθε δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

 

Λόγοι ανωτέρας βίας θεωρούνται λοιμός, σεισμός, απεργία, απαγόρευση της κυκλοφορίας του συγκεκριμένου είδους 

από θεσμοθετημένα όργανα κ.λ.π. 

 
ΑΡΘΡΟ 15

ο 

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τα μέσα μεταφοράς πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής για την μεταφορά των τροφίμων όπως καθορίζονται στο 

παράρτημα ΙΙ Κεφ. ΙV του Ε.Κ. 852/2004 και σύμφωνα με τις αναφορές στους αντίστοιχους Οδηγούς Ορθής Υγιεινής 

Πρακτικής του Ε.Φ.Ε.Τ. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέσει τα απαιτούμενα για την προμήθεια μεταφορικά μέσα και το απαιτούμενο 

εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά εντός των χώρων που θα υποδείξει η Υπηρεσία, 

βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή και με δαπάνη του ιδίου. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη σωστή μεταφορά και παράδοση των 

ειδών, μέχρι και την ολοκλήρωση της προμήθειας και γενικά με κάθε απαιτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση της προμήθειας. 

 

Ευθύνεται δε προσωπικώς αυτός μονάχα (προμηθευτής) αποκλειομένης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του Δ.Β.Α. 

για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως ατυχήματα ή βλάβες που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως 

προσωπικό του ή σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και υποχρεούται να καταβάλει κάθε θετική και αποθετική 

ζημία που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση της προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
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4. Ο προμηθευτής ρητά συνομολογεί με την υπογραφή της σύμβασης, ότι παραιτείται από κάθε σχετικό δικαίωμα ή 

αξίωση αποζημιώσεώς του έναντι του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, σε περίπτωση μη καθημερινής ή για μακρό 

χρονικό διάστημα μη εκτέλεσης της σύμβασης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δημοτικού Βρεφοκομείου 

Αθηνών, ή σε ανωτέρα βία. 

5. Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας του ανωτέρω είδους από δωρεές ή και από 

αποθέματα άλλων Φορέων, χωρίς να γεννάται αξίωση αποζημίωσης από μέρους του προμηθευτή. 

6. Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών δεν είναι υποχρεωμένο να προμηθευτεί ολόκληρη την συμβατική ποσότητα ενώ 

σε ενδεχόμενο λήξης του συμβατικού χρόνου χωρίς την εξάντληση της ποσότητας, αυτή (σύμβαση) λύεται αυτοδίκαια 

και ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει από το Δ.Β.Α. τυχόν οικονομικές αξιώσεις για αποζημίωση του.   

7. Επίσης δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση για την εκτέλεση της προμήθειας στο σύνολό της και διατηρεί το 

δικαίωμα για λόγους απρόβλεπτους ή εκτάκτων αναγκών, να παραγγείλει τα είδη και τις ποσότητες που θεωρεί 

αναγκαίες, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του. Αποδεχόμενος τούτο ρητά ο προμηθευτής παραιτείται ρητά του 

δικαιώματος διάρρηξης του ως άνω συμβατικού όρου, από όποιο λόγο και αν προέρχεται. 

 
ΑΡΘΡΟ 17

ο
 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Αν το είδος φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου 

της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 

του Ν. 4782/2021 και ισχύει, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς ΦΠΑ. 

Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, 

το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

 

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

ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται 

υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 

ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

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

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, 

εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.  

Ο έλεγχος, γενικά διακρίνεται σε α) Μακροσκοπικό και β) Εργαστηριακό. 

Α)Ο  Μακροσκοπικός περιλαμβάνει ό,τι παρατηρείται διά γυμνού οφθαλμού και διενεργείται από την Επιτροπή 

Παραλαβής. 

Β)Ο Εργαστηριακός περιλαμβάνει χημική, μικροβιολογική, παρασιτολογική εξέταση κλπ που διενεργούνται σε ειδικά 

εργαστήρια. Η λήψη δειγμάτων και η αποστολή τους σε ειδικά εργαστήρια, για τον εργαστηριακό έλεγχο, διενεργείται 

από την επιτροπή παραλαβής όποτε αυτή κρίνει σκόπιμο.  

Γ) Σε περίπτωση που από τον Μακροσκοπικό έλεγχο η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι το προϊόν είναι ακατάλληλο για 
ανθρώπινη κατανάλωση (παραλήψεις σήμανσης, λανθασμένες ενδείξεις κ.λ.π.) ή επιβλαβές (ουσιώδεις 

μακροσκοπικές αλλοιώσεις, παρουσία εντόμων ή ξένων σωμάτων κ.τ.λ.)δύναται να μην το επιστρέψει στον 

προμηθευτή αλλά να καλέσει τον αρμόδιο Γεωπόνο, ή Κτηνίατρο ή Χημικό της Περιφέρειας Αττικής ή από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανάλογα με το είδος του προϊόντος, προκειμένου να αποφανθεί 

σχετικά. 

Σε περίπτωση που, ο αρμόδιος υπάλληλος αδυνατεί να παρευρεθεί τότε, η επιτροπή  μπορεί να παραλάβει το προϊόν 

με επιφύλαξη αναγράφοντας τον λόγο, προκειμένου να εξετασθεί την επόμενη μέρα.     

Δ)H δειγματοληψία για την διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου γίνεται ή από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής ή καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου. 

Ε)Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, στα οποία δεν αναφέρεται η καταλληλότητα ή μη του προϊόντος, 

θα αποστέλλονται στις  αρμόδιες Υπηρεσίες (Ε.Φ.Ε.Τ., Κτηνιατρική Υπηρεσία  κ.λ.π.) για τον απαιτούμενο 

χαρακτηρισμό.    

ΣΤ)Όταν διενεργείται δειγματοληψία, κατά την παραλαβή του προϊόντος, είναι απαραίτητη η παρουσία του 
προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, ο οποίος θα υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο. Σε 
περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνείται να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας, 

η Επιτροπή σημειώνει στο πρωτόκολλο ότι «ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνήθηκε να υπογράψει»  και 

διενεργεί κανονικά την δειγματοληψία. 
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Ζ)Γενικότερα, κατά την διενέργεια δειγματοληψίας, πρέπει να τηρούνται οι όροι που καθορίζονται στα «Περί 

δειγματοληψίας» άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Π.Τ.) ή σε περίπτωση μικροβιολογικού ή τοξικολογικού 

ελέγχου (δηλητηριάσεις κ.λ.π.) τα οριζόμενα στις ισχύουσες Υγειονομικές ή Κτηνιατρικές Διατάξεις. Σημειώνεται ότι, 

εάν ζητηθεί, παραδίδεται και στον προμηθευτή όμοιο δείγμα, επίσημα σφραγισμένο, το οποίο θα καταχωρείται στο 

πρωτόκολλο δειγματοληψίας.   

Η)Σε περίπτωση που το δείγμα χαρακτηρισθεί μη κανονικό η παραπομπή στον Εισαγγελέα θα γίνεται από την 

δειγματίζουσα Υπηρεσία. 

Θ)Ο προμηθευτής βαρύνεται για τη δαπάνη ελέγχου κάθε δειγματοληψίας ανεξαρτήτου αποτελέσματος. 

Ομειοδότης  θα πρέπει  να προσκομίζει, όταν του ζητηθεί από την επιτροπή παραλαβής ή το αρμόδιο τμήμα του 

Δ.Β.Α., φωτοαντίγραφο του Βιβλίου Αστυκτηνιατρικού Ελέγχου της εγκατάστασης, τις αντίστοιχες υπάρχουσες 

Αστυκτηνιατρικές Εκθέσεις που το συνοδεύουν καθώς και τυχόν μεταβολές αυτών που επισυνέβησαν κατά την 

διάρκεια της σύμβασης.   

 

Στα πλαίσια ανάπτυξης συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και της Υγιεινής των Τροφίμων (HACCP) στα εργαστήρια 

Τροφίμων του Δ.Β.Α., οι μειοδότες θα πρέπει να προσκομίζουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων των 

προμηθευόμενων τροφίμων τους από εγκεκριμένα εργαστήρια ελέγχου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 

19.1 Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021 και ισχύει). 

19.2Στην περίπτωση της μακροσκοπικής εξέτασης, η επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή 

απόρριψης μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. 

Όταν διενεργείται και εργαστηριακή εξέταση, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά το αποτέλεσμα του ελέγχου τούτου. Εάν, λόγω της φύσης του 

είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής και δε 

μεσολαβούν εργαστηριακοί έλεγχοι για τη σύνταξη του ανωτέρω πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή, 

χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η επιτροπή μπορεί: 

α) να παραλάβει το είδος,  

β) να παραλάβει το είδος με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το είδος. 

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

19.3Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής παραλάβει το είδος, με παρατηρήσεις αναφέρει στο σχετικό 

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

γνώμη της για το ζήτημα αν το είδος είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την 

αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα, που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του είδους δεν 

επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του 

είδους με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας 

του προηγούμενου εδαφίου, το είδος μπορεί να απορριφθεί. 

Εάν το είδος απορρίπτεται από την επιτροπή λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, 

η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. 

19.4 Είδη που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση τους ελέγχους 

που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση στη 

δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, ύστερα από αίτημα του προμηθευτή ή 

αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου σε όλους τους 

προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και 

ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παρ. 19.2 και 19.3του παρόντος άρθρου. 

 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργήθηκαν από 

πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να υποβάλει αίτημα για επανεξέταση του είδους μέσα 

σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα 

της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν  
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τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για 

επανεξέταση γίνεται  μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση 

του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από 

την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου. 

19.6 Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.  

19.7 Επίσης,παραπομπή, γιαεπανεξέταση του είδους, σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μπορεί να γίνεται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία συγκροτείται για τον σκοπό αυτό, ακόμη και στην 

περίπτωση που το είδος παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπής παραλαβής.  

19.8Επίσης, εάν ο προμηθευτής διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν 

κατά την παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων,με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 

Ν.4412/2016. Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο 

προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της 

κατ΄έφεση εξέτασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 20

ο
 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

20.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της 

με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 

απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση 

δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως 

εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον 

έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

20.2 Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα 

και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα 

που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της 

νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται 

απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου 

οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης 

ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την 

απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

20.3  Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση  του αρμοδίου οργάνου, μπορεί 

να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των ειδών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την 

προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας 

που απορρίφθηκε. 

ΑΡΘΡΟ 21
ο 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ 
21.1Στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά όρος περί 

αναπροσαρμογής της τιμής, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 132 του ν.4412/16, περί τροποποίησης συμβάσεων 

κατά τη διάρκειά τους. 

Για την αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται ο τύπος: 

Τ=Τ προσφοράς Χ (1+ΔΤΚ) 

Όπου: 

· ΔΤΚ: ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική 

Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παράδοσης του είδους, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους 

κατά το οποίο υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

· Τ προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και 
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· Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή. 

Η αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοσης του είδους, συντρέχουν αθροιστικά οι 

εξής συνθήκες: 

α) έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 

β) η σύμβαση που συνάπτεται έχει διάρκεια μεγαλύτερη ων δώδεκα (12) μηνών, 

γ) ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι μικρότερος από μείον τρία τοις εκατό (-3%) και μεγαλύτερος από τρία τοις 

εκατό (3%), 

δ) η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής. 

Στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή, κατά τον χρόνο παράδοσης του είδους δε διαθέτει τις αναγκαίες πιστώσεις, 

μπορεί να εφαρμόσει αναλόγως τη ρήτρα αναπροσαρμογής με αναπροσαρμογή (αύξηση) των τιμών μονάδας και με 

παράλληλη μείωση των προς παράδοση ποσοτήτων της προμήθειας, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

� = ��ύ������ × Τ Προσφοράς/Τ 

Όπου: 

· Π: η παραλαμβανόμενη ποσότητα, 

· Π σύμβασης: η ποσότητα που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, 

· Τ προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και 

· Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή. 

Στην ανωτέρω περίπτωση η αναθέτουσα αρχή εκδίδει σχετική απόφαση τροποποίησης της σύμβασης, σύμφωνα με 

την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

21.2  Για την ενεργοποίηση της αναπροσαρμογής, θα πρέπει κατά την παράδοση της ποσότητας των αγαθών να έχουν 

παρέλθει δώδεκα (12) πλήρεις μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Σε περιπτώσεις 

τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που προβλέπεται να παραδοθούν μετά την 

παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος 

παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή. 

21.3  Για τα είδη του Τμήματος 1,  η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση την τιμή αναφοράς, όπως αυτή προκύπτει από το 

εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Αττικής, Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και 

Κλιματικής Αλλαγής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου, εφαρμοζομένου του σταθερού 

ποσοστού έκπτωσης της προσφοράς του αναδόχουεπί της νόμιμα διαμορφωμένης κάθε φορά Μέσης Τιμής Λιανικής 

Πώλησης του είδους, την ημέρα παράδοσής του. 

ΑΡΘΡΟ 22
ο
 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και για ότι δεν προβλέφθηκε, ισχύουν οι 

εκάστοτε σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει, του Ν.3463/2006(Φ.Ε.Κ. 
114/Α΄/08.06.2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», του Ν. 4555/2018 
(Φ.Ε.Κ 133/Α΄/19.07.2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», του Ν. 4735/2020 (Φ.Ε.Κ. 197/Α΄/12.10.2020) «Τροποποίηση 

του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών 

θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα 

του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», οι συναφείς διατάξεις εν γένει, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσης, όπως ισχύουν σήμερα και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Αποφάσεις, 

Εγκύκλιοι κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά 

παραπάνω. 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
 
 
 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
& ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ  

 
 
 

 
ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΟΥΠΑΚΗ 

 
ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

 
ΝΙΚΗ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ  
ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Ρόδου 181 

Τ.Κ. 104 43 Σεπόλια 

ΤΗΛ. : 210 51 02 478 

e-mail: nursery@dbda.gr 

 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
 

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

οικονομικοί φορείς, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται:  

 

- Να διαθέτουν τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα (οχήματα) για τη μεταφορά των υπό προμήθεια ειδών,τα οποία κατ’ 
ελάχιστο θα πρέπει να είναι έξι (6) καιειδικότερα, τρία (3) για τη μεταφορά ξηρού φορτίου, δύο (2) ψυγεία 
συντήρησης και ένα (1) ψυγείο κατάψυξης.  
Για την απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης, ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, θα 

προσκομίσει (Σχετ.: Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 13/2021 σκέψη 7 και 679/2022 σκέψη 6): 
● Βεβαίωση καταλληλόλητας των οχημάτων μεταφοράς τροφίμων και ποτών, σύμφωνα με την 

αριθμ.πρωτ.Δ1γ/ΓΠ/46890/26/7/2021 εγκύκλιο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &Υγιεινής περιβάλλοντος του 

Υπουργείου Υγείας και την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή  Νομοθεσία, 

ή 
● Βεβαίωση /άδεια καταλληλότητας των οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης σύμφωνα με το 

άρθρο 11, παρ.6 του Π.Δ.40/1977 (ΦΕΚ 18 Α΄), και την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή Νομοθεσία. 

 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά 

από όλα τα μέλη της ένωσης.. 

 

- Να διαθέτουν εγκατάσταση «κέντρο αποθήκευσης και διανομής» (ΚΑΔ) ή logistics, με τις κατά νόμο άδειες 

λειτουργίας, κατ’ ελάχιστο 1000 τμ, για την αποθήκευση τροφίμων ξηρού και ψυχρού φορτίου και κατεψυγμλενου 

φορτίου, η οποία να έχει έγκριση ψυκτικής εγκατάστασης (ΚΩΔΙΚΟΣ F) από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΕΤ και θα 

βρίσκεται στην περιοχή της χωρικής έκτασης της Περιφέρειας Αττικής, αποτελώντας τον κεντρικό κόμβο του δικτύου 

διανομών. 

 

Προς απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά 
τους, επί ποινή αποκλεισμού: 
i.έγγραφα ιδιοκτησιακού καθεστώτος του αποθηκευτικού χώρου ή συμφωνητικό μίσθωσης με διάρκεια τουλάχιστον 

μέχρι την λήξη της παρούσας σύμβασης, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή, εφόσον απαιτείται και άδεια 

λειτουργίας του αποθηκευτικού χώρου που κατά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις επιτρέπει την άσκηση 

αποθηκευτικών δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων εφοδιαστικής αλυσίδας και δραστηριοτήτων χονδρικού εμπορίου 

των αναφερόμενων στη διακήρυξη ειδών, ήτοι τροφίμων, τριών ζωνών θερμοκρασίας. 

ii. μελέτη μεθοδολογίας και οργάνωσης της εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές αυτού και 

τις απαιτήσεις της διακήρυξης, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση με τους χρόνους αντικατάστασης των ειδών, σε 

περίπτωση που απαιτηθεί. Στη μελέτη θα πρέπει να καταγράφονται οι φάσεις του έργου, τα εργαλεία διασφάλισης 

ποιότητας των εργασιών, το διάγραμμα ροής των εργασιών, η αναγνώριση των κινδύνων του έργου και η ποιοτική 

και ποσοτική ανάλυση τους. Για την αποδοχή της προσφοράς απαιτείται ως ελάχιστο ζητούμενο, μια πλήρης και 

σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας, μελέτη και μεθοδολογία. 

-Να διαθέτει ομάδα έργου για την ικανοποίηση του σχεδιασμού, συντονισμού, παρακολούθησης και εκτέλεσης των 

διανομών, η οποία θα πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθμό έμπειρων στελεχών, κατάλληλων για την εξασφάλιση 

της επιτυχούς οργάνωσης, φόρτωσης, μεταφοράς, διανομής και παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. Ειδικότερα, 
η ομάδα έργου θα πρέπει να προσδιοριστεί από τον οικονομικό φορέα στο στάδιο υποβολής της προσφοράς του 
και επι ποινή αποκλεισμού και να διαθέτει: 

 Υπεύθυνο έργου για τη συνολική οργάνωση του έργου και τη συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, 

τουλάχιστον με 10ετή επαγγελματική εμπειρία 





 

219 

 Αναπληρωτή υπεύθυνο έργου-συντονιστή δικτύου διανομών για τη συνολική οργάνωση και συντονισμό του 

δικτύου διανομών σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Τουλάχιστον επτά (7) στελέχη με αρμοδιότητα την υλοποίηση των προμηθειών του Δήμου Αθηναίων και 

των εποπτευόμενων φορέων του.  

 Υπεύθυνοελέγχουποιότητας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους εμπλεκομένου στην 

εκτέλεση της σύμβασης που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 

σύμβασης, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί άμεσα στην απαίτηση της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, ο οικονομικός φορέας πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του, 
επί ποινή αποκλεισμού: 

 εάν είναι έμπορος τη νόμιμη άδεια λειτουργίας «κέντρου αποθήκευσης και διανομής» της επιχείρησής του 

από την αρμόδια υπηρεσία για την αποθήκευση και διακίνηση τροφίμων και ευπαθών προϊόντων η οποία 

περιλαμβάνει τα είδη για τα οποία λαμβάνει μέρος ο οικονομικός φορέας. 

 εάν είναι παρασκευαστής ή παραγωγός την άδεια λειτουργίας της επιχείρησής του η οποία περιλαμβάνει τα 

είδη για τα οποία λαμβάνει μέρος ο οικονομικός φορέας. 

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά του από τον οικονομικό φορέα: 

 Κωδικός αριθμός έγκρισης και καταχώρησης εμπόρου για την προμήθεια  προϊόντων ζωικής προέλευσης. 

 Άδεια λειτουργίας ψυκτικών αποθηκών για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 

 Κωδικός αριθμός έγκρισης εμπόρου για τα νωπά οπωροκηπευτικά είδη και 

 Αριθμός εγγραφής στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο. 

 Για τα νωπά κρέατα άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας κρέατος, τον Κωδικό αριθμό κτηνιατρικής 

έγκρισης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καθώς και την εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων της 

μονάδας επεξεργασίας κρέατος που θα συμπεριλαμβάνει τα είδη στα οποία θα λάβει μέρος ο οικονομικός φορέας. 

 Για τα τυροκομικά προϊόντα άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής των τυροκομικών προϊόντων, τον 

Κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καθώς και την εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων 

Ζωικών Προϊόντων της εταιρείας η οποία περιλαμβάνει τα είδη για τα οποία λαμβάνει μέρος ο οικονομικός φορέας. 

 Για τα νωπά οπωρολαχανικά, εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και 

Εισροών (Ε.Μ.Ε.Α.Π.Ε.Ε.) με βάση τον Ν.3955/2011 (ΦΕΚ 89 Α΄/20.04.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

(Ν.4235/2014 – ΦΕΚ 32 Α΄/11.02.2014, ν.4441/2016 – ΦΕΚ 227 Α΄/06.12.2016), για τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται ως έμποροι αγροτικών προϊόντων ή/και εφοδίων και εισροών του άρθρο 1 του Ν.3955/2011. 

 

Για την κάλυψη της ανωτέρω προϋπόθεσης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ο ενδιαφερόμενος οικονομικός 

φορέας μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά 

από όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

1.1.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οι οικονομικοί φορείς καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα 

συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι 

πιστοποιητικά, τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 

(Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο φορέα διαπίστευσης του εξωτερικού, εν ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς (και θα 
παραμένουν σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης): 

 

 Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δε παράγει ο ίδιος τα υπό προμήθεια είδη, προσκομίζεται το 

Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 ή ισοδύναμο ή νεότερο αυτού για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων, 

διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, από την επιχείρηση που 

παράγει τα διακινούμενα είδη. 
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 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 ή και νεότερο αυτού 
όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2015 ή και νεότερο 
αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης.  

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας κατά το πρότυπο 

ISO 45001:2018 ή και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της 

παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών κατά το πρότυπο ISO 27001:2013 
ή και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς κατά το πρότυπο ISO 
37001:2017 ή και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της 

παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας  κατά το πρότυπο ISO 39001:2012 ή 
και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά το πρότυπο ISO 22301:2019 ή και 
νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει,ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό ΕΜΠΑ 

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα συμπεριλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο ΄΄Τενική Προσφορά΄΄. 
 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, 

εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.  

Ο έλεγχος, γενικά διακρίνεται σε α) Μακροσκοπικό και β) Εργαστηριακό. 

Α)Ο  Μακροσκοπικός περιλαμβάνει ό,τι παρατηρείται διά γυμνού οφθαλμού και διενεργείται από την Επιτροπή 

Παραλαβής. 

Β)Ο Εργαστηριακός περιλαμβάνει χημική, μικροβιολογική, παρασιτολογική εξέταση κλπ που διενεργούνται σε ειδικά 

εργαστήρια. Η λήψη δειγμάτων και η αποστολή τους σε ειδικά εργαστήρια, για τον εργαστηριακό έλεγχο, 

διενεργείται από την επιτροπή παραλαβής όποτε αυτή κρίνει σκόπιμο.  

Γ) Σε περίπτωση που από τον Μακροσκοπικό έλεγχο η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι το προϊόν είναι ακατάλληλο 
για ανθρώπινη κατανάλωση (παραλήψεις σήμανσης, λανθασμένες ενδείξεις κ.λ.π.) ή επιβλαβές (ουσιώδεις 

μακροσκοπικές αλλοιώσεις, παρουσία εντόμων ή ξένων σωμάτων κ.τ.λ.)δύναται να μην το επιστρέψει στον 

προμηθευτή αλλά να καλέσει τον αρμόδιο Γεωπόνο, ή Κτηνίατρο ή Χημικό της Περιφέρειας Αττικής ή από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανάλογα με το είδος του προϊόντος, προκειμένου να αποφανθεί 

σχετικά. 

Σε περίπτωση που, ο αρμόδιος υπάλληλος αδυνατεί να παρευρεθεί τότε, η επιτροπή  μπορεί να παραλάβει το προϊόν 

με επιφύλαξη αναγράφοντας τον λόγο, προκειμένου να εξετασθεί την επόμενη μέρα.     

Δ)H δειγματοληψία για την διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου γίνεται ή από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής ή καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου. 

Ε)Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, στα οποία δεν αναφέρεται η καταλληλότητα ή μη του προϊόντος, 

θα αποστέλλονται στις  αρμόδιες Υπηρεσίες (Ε.Φ.Ε.Τ., Κτηνιατρική Υπηρεσία  κ.λ.π.) για τον απαιτούμενο 

χαρακτηρισμό.   

ΣΤ)Όταν διενεργείται δειγματοληψία, κατά την παραλαβή του προϊόντος, είναι απαραίτητη η παρουσία του 
προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, ο οποίος θα υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο. Σε 
περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνείται να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο 

δειγματοληψίας, η Επιτροπή σημειώνει στο πρωτόκολλο ότι «ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνήθηκε να 

υπογράψει»  και διενεργεί κανονικά την δειγματοληψία. 
Ζ)Γενικότερα, κατά την διενέργεια δειγματοληψίας, πρέπει να τηρούνται οι όροι που καθορίζονται στα «Περί 

δειγματοληψίας» άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Π.Τ.) ή σε περίπτωση μικροβιολογικού ή τοξικολογικού 

ελέγχου (δηλητηριάσεις κ.λ.π.) τα οριζόμενα στις ισχύουσες Υγειονομικές ή Κτηνιατρικές Διατάξεις. Σημειώνεται ότι, 

εάν ζητηθεί, παραδίδεται και στον προμηθευτή όμοιο δείγμα, επίσημα σφραγισμένο, το οποίο θα καταχωρείται στο 

πρωτόκολλο δειγματοληψίας.   
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Η)Σε περίπτωση που το δείγμα χαρακτηρισθεί μη κανονικό η παραπομπή στον Εισαγγελέα θα γίνεται από την 

δειγματίζουσα Υπηρεσία. 

Θ)Ο προμηθευτής βαρύνεται για τη δαπάνη ελέγχου κάθε δειγματοληψίας ανεξαρτήτου αποτελέσματος. 

Ομειοδότης  θα πρέπει  να προσκομίζει, όταν του ζητηθεί από την επιτροπή παραλαβής ή το αρμόδιο τμήμα του 

Δ.Β.Α., φωτοαντίγραφο του Βιβλίου Αστυκτηνιατρικού Ελέγχου της εγκατάστασης, τις αντίστοιχες υπάρχουσες 

Αστυκτηνιατρικές Εκθέσεις που το συνοδεύουν καθώς και τυχόν μεταβολές αυτών που επισυνέβησαν κατά την 

διάρκεια της σύμβασης.   

Στα πλαίσια ανάπτυξης συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και της Υγιεινής των Τροφίμων (HACCP) στα εργαστήρια 

Τροφίμων του Δ.Β.Α., οι μειοδότες θα πρέπει να προσκομίζουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων των 

προμηθευόμενων τροφίμων τους από εγκεκριμένα εργαστήρια ελέγχου. 
 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ 

α/α 

 

 

Α. ΓΙΟΛΤΖΙΔΟΥ 
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1.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Κ.Υ.Α.Δ.Α. 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1 & 2:«ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ - ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ  – ΕΙΔΗ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΚΥΑΔΑ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ» 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΤΜΗΜΑ 1 

 

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2023 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2024 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2025 

 

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

54 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΓΝΗΣΙΟ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΛΙΤΡΟΥ 

Το προς προμήθεια ελαιόλαδο ναπροέρχεται από ανάμιξη εξευγενισμένου 

ελαιολάδου και παρθένου ελαιολάδου εξαιρουμένου του μειονεκτικού, του 

οποίου τα λοιπά χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα προς τα προβλεπόμενα για την 

κατηγορία αυτή,πρέπει να είναι παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε., σύμφωνα με 

τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως 

και με τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους 

κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Να 

διατίθεται σε συσκευασία ενός (1) λίτρου, σε λευκοσιδηρά ή πλαστικά δοχεία. TEMAXIO 22.500 54.000 31.500 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β : ΤΜΗΜΑ 2 

 

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2023 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2024 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2025 

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

2 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ –ΠΑΣΤΕΣ κ.λ.π. ΠΑΚETO 500 ΓΡ. 

Τα Ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη ή 

άλευρο ολικής άλεσης μακαρονοποιϊας από σκληρό σίτο και νερό, χωρίς ζύμη, 

ξηραινόμενα εντός  ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στο αέρα, χωρίς 

ψήσιμο. Η διαδικασία να είναι σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 115 του 

Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις. Επίσης να 

φέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως  αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί 

επισήμανσης.  

Τα προϊόντα να διατίθενται σε συσκευασίες 500 γραμμ. ΚΙΛΟ 22.500 54.000 31.500 

 

4 

ΟΣΠΡΙΑ – ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΠΑΚ.500 ΓΡ. 

Τα προϊόντα  να είναι Α΄ ποιότητας βραστερά, πρόσφατης συλλογής και να 

πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο Άρθρο 121 Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο 

άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης με σαφή την ημερομηνία λήξης. Να 

διατίθενται  σε διάφανη συσκευασία των 500 γρ. ΤΕΜΑΧΙΟ 22.500 54.000 31.500 

 

5 

ΟΣΠΡΙΑ –ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΚ.500 ΓΡ. 

Τα προϊόντα  να είναι Α΄ ποιότητας βραστερά, πρόσφατης συλλογής και να 

πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο Άρθρο 121 Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο 

άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης με σαφή την ημερομηνία λήξης. Να 

διατίθενται  σε διάφανη συσκευασία των 500 γρ. ΤΕΜΑΧΙΟ 22.500 54.000 31.500 

 

9 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 22.500 54.000 31.500  
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Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2023 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2024 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2025 

 

Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας βραστερό πρόσφατης συλλογής και πληροί 

τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 ΚΤΠ και τις ισχύουσες κοινοτικές 

και Υγειονομικές διατάξεις. 

Κάθε ποικιλία ρυζιού πρέπει να διατίθεται στην κατανάλωση αυτούσια. Η 

συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο 

άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 

Να διατίθεται σε διάφανη συσκευασία των  500 γραμμ. 

11 

ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ για πιλάφι ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ. 

Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας βραστερό πρόσφατης συλλογής και πληροί 

τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 ΚΤΠ και τις ισχύουσες κοινοτικές 

και Υγειονομικές διατάξεις. 

Κάθε ποικιλία ρυζιού πρέπει να διατίθεται στην κατανάλωση αυτούσια. Η 

συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο 

άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 

Να διατίθεται σε διάφανη συσκευασία των  500 γραμμ. 

Η διάθεση και συσκευασία των προϊόντων θα γίνεται με ευθύνη του 

προμηθευτή και η μεταφορά με καθαρά και απολυμασμένα μέσα, σύμφωνα τις 

ισχύουσες διατάξεις του ΚΤΠ. ΤΕΜΑΧΙΟ 22.500 54.000 31.500 

 

15 

ΕΛΑΦΡΩΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ  500 ΓΡ. 

Χυμό τομάτας  που έχει υποστεί ελαφρά συμπύκνωση σύμφωνα με το άρθρο 

124 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Διακινείται σε χάρτινη συσκευασία των 500 γρ (tetrapack). ΤΕΜΑΧΙΟ 22.500 54.000 31.500 

 

30 

ΑΛΕΥΡΙ  ΠΑΚ. 1 ΚΙΛΟΥ 

Ως "άλευρο σίτου" ή απλώς "άλευρο" νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν 

της άλεσης υγιούς σίτου, βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή 

οργανική ουσία. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 

104,105,106,157 του Κ.Τ.Π & τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ενδείξεις στα Ελληνικά, όπως 

αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να Διατίθεται σε 

χάρτινη συσκευασία βάρους (1) κιλού. ΚΙΛΟ 22.500 54.000 31.500 
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Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2023 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2024 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2025 

 

36 

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ-ΨΙΛΗ  ΣΥΣ. 1 ΚΙΛΟΥ 

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο 

άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Επίσης να πληροί τους όρους που 

αναφέρονται στο Άρθρο 63 Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. Διακινείται σε συσκευασία του 1 κιλού. ΚΙΛΟ 23.500 55.000 31.500 

 

41 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΚ. 450 έως 500 ΓΡ. 

Οι μαρμελάδες να είναι σύμφωνα με τον  Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής 

Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Να φέρουν ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 

Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να είναι σε συσκευασία πλαστική 450 έως 500 gr. Η 

επιλογή των φρούτων της εκάστοτε προμηθευόμενης μαρμελάδας θα 

προσδιορίζεται από την Υπηρεσία. ΤΕΜΑΧΙΟ 22.500 54.000 31.500 

 

50 

ΣΤΑΦΙΔΕΣ ποιότητας Σουλτανίνα 50 γρμ σε ατομική συσκευασία 

Ποιότητα Σουλτανίνα,50 γρμ., σε ατομική συσκευασία. (Σε κάθε ατομική 

συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία συσκευασίας & λήξεως). ΤΕΜΑΧΙΟ 2.000 4.000 2.000 

 

60 

ΤΣΑΙ ΚΕΫΛΑΝΗΣ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

Να πληρούν τους όρους του άρθρου 148 του Κ.Τ.Π. και τις Ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις, καθώς και τους Κανονισμούς του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Η συσκευασία τους να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται 

στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθενται σε φακελάκια 

συσκευασμένα μέσα σε κουτί χάρτινο. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 60 40 

 

61 

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (ΣΕ ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ.) 

Να πληρούν τους όρους του άρθρου 47,49,50 και 148 του Κ.Τ.Π. και τις 

Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις, καθώς και τους Κανονισμούς 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Η συσκευασία τους να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται 

στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 

Να διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ. ΚΙΛΟ 60 160 100 
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Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2023 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2024 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2025 

 

62 

ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ (ΣΕ ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ.) 

Να πληρούν τους όρους του άρθρου 47,49,50 και 148 του Κ.Τ.Π. και τις 

Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Η συσκευασία τους να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται 

στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 

Να διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ. ΚΙΛΟ 30 80 50 

 

63 

ΚΑΦΕΣ ΕΣΠΡΕΣΟ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ (ΣΕ ΣΥΣΚ. 1.000 ΓΡ.) 

Να πληρούν τους όρους του άρθρου 47,49,50 και 148 του Κ.Τ.Π. και τις 

Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις, καθώς και τους Κανονισμούς 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Η συσκευασία τους να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται 

στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 

Να διατίθεται σε συσκευασία των 1000 γρ. 

 ΚΙΛΟ 80 200 120 

 

64 

ΚΑΦΕΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ (ΣΕ ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ.) 

Να πληρούν τους όρους του άρθρου 47,49,50 και 148 του Κ.Τ.Π. και τις 

Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις, καθώς και τους Κανονισμούς 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Η συσκευασία τους να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται 

στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 

 ΚΙΛΟ 60 160 100 

 

68 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 500 ml 

Το προϊόν να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις.       

Η συσκευασία θα πρέπει  να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές 

αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε 

συσκευασία των 500ml ΤΕΜΑΧΙΟ 21.000 50.400 29.400 
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Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2023 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2024 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2025 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

79 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ 410 ΓΡ 

Είναι το μερικά αφυδατωμένο γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα 

σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5 % και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος 

τουλάχιστον 25%. Το προϊόν να  πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές - Υγειονομικές και Κτηνιατρικές Διατάξεις καθώς και τους 

Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο 

άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία καθαρού 

βάρους 410 gr., σε μεταλλικά κυτία με εύκολο άνοιγμα (easyopen). ΤΕΜΑΧΙΟ 46.200 109.200 63.000 

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

96 

ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ- φραντζολάκι με γαλοπούλα, τυρί (110-130 γρ. ) σε ατομική 
συσκευασία 

Φραντζολάκι λευκό με βραστή γαλοπούλα και τυρί τύπου ένταμ ή γκούντα, 

συνολικού βάρους από 110-130 γρμ.  σε ατομική συσκευασία. (α. 

Απαγορεύεται η χρήση μετουσιωμένων ή υποκατάστατων τυριού, β. Να μην 

υπάρχει μαγιονέζα ή βούτυρο. και γ. Σε κάθε ατομική συσκευασία να 

αναγράφεται η ημερομηνία συσκευασίας & λήξεως) ΤΕΜΑΧΙΟ 1.200 4.000 2.800 

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

114 

ΤΣΟΥΡΕΚΙ (400-500γρ) ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Σε ατομική συσκευασία. Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: για το προζύμι: ζάχαρη και 

μαγιά & για τη ζύμη: αλεύρι, βούτυρο, ζάχαρη, αυγά, μαστίχα ή μαχλέπι, γάλα, 

ελαιόλαδο. Β) Τα είδη θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα με υλικά Α’ 

ποιότητας.  ΤΕΜΑΧΙΟ 1.500 1.500 1.000 

 

 Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει και να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης 

της ασφάλειας των τροφίμων.  

 Τα προϊόντα και η διακίνησή θα είναι σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, τις Κτηνιατρικές, 

Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύουν. 
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 Στην ποσότητα των ειδών «ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ-ΨΙΛΗ  ΣΥΣ. 1 ΚΙΛΟΥ»  και «ΓΑΛΑ  ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ 410 ΓΡ», συμπεριλαμβάνονται 1.000 και 1.200 τεμάχια ανά έτος (για τα έτη 

2023, 2024) αντίστοιχα, για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν για τη λειτουργία της κοινωνικής καφετέριας του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων. 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                                                                                                                              Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΑΔΑ 

 

ΚΑΣΤΡΗΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ                                                                                                                                                                                  ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΝΑΚΗ 

 

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1 & 2:«ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ - ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ  – ΕΙΔΗ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΚΥΑΔΑ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ» 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΤΜΗΜΑ 1 

 

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤ. 
2023 

ΠΟΣΟΤ. 
2024 

ΠΟΣΟΤ. 
2025 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΤ. 
2023-
2024-
2025 

ΕΝΔΕΙΚΤ. 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.                      

ΣΕ ΕΥΡΩ   
2023 

Φ.Π.Α. 
13%     ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
2023 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
2023 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.        

ΣΕ ΕΥΡΩ    
2024 

Φ.Π.Α. 13%         
ΣΕ ΕΥΡΩ 

2024 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
2024 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.        

ΣΕ ΕΥΡΩ    
2025 

Φ.Π.Α. 13%         
ΣΕ ΕΥΡΩ 

2025 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
2025 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023-

2025 

54 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
(ΓΝΗΣΙΟ) ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΕΝΟΣ (1) ΛΙΤΡΟΥ 

ΤΕΜ. 

22.500 54.000 31.500 108.000 6,97 156.825,00 20.387,25 177.212,25 376.380,00 48.929,40 425.309,40 219.555,00 28.542,15 248.097,15 850.618,80 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1:  156.825,00 20.387,25 177.212,25 376.380,00 48.929,40 425.309,40 219.555,00 28.542,15 248.097,15 850.618,80 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β : ΤΜΗΜΑ 2  

        

  

  

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α 
ΑΡΘΡΟ

Υ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ 
ΜΕΤΡ

. 

ΠΟΣΟΤ
. 2023 

ΠΟΣΟΤ
. 2024 

ΠΟΣΟΤ
. 2025 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΠΟΣΟΤ. 
2023-
2024-
2025 

ΕΝΔΕΙΚΤ. 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ
Σ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.                      

ΣΕ ΕΥΡΩ   
2023 

Φ.Π.Α. 
13%     

ΣΕ ΕΥΡΩ 
2023 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
2023 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.        

ΣΕ ΕΥΡΩ    
2024 

Φ.Π.Α. 
13%         

ΣΕ ΕΥΡΩ 
2024 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
2024 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.        

ΣΕ ΕΥΡΩ    
2025 

Φ.Π.Α. 
13%         

ΣΕ ΕΥΡΩ 
2025 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
2025 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 2023-

2025 

2 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ –
ΠΑΣΤΕΣ κ.λ.π. 

ΠΑΚETO 500 ΓΡ. ΚΙΛΟ 22.500 54.000 31.500 108.000 1,70 38.250,00 4.972,50 43.222,50 91.800,00 11.934,00 103.734,00 53.550,00 6.961,50 60.511,50 207.468,00 

4 
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ  
ΠΑΚ.500 ΓΡ. ΤΕΜ. 22.500 54.000 31.500 108.000 1,63 36.675,00 4.767,75 41.442,75 88.020,00 11.442,60 99.462,60 51.345,00 6.674,85 58.019,85 198.925,20 

5 
ΦΑΣΟΛΙΑ 
ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΚ.500 

ΓΡ. ΤΕΜ. 22.500 54.000 31.500 108.000 1,75 39.375,00 5.118,75 44.493,75 94.500,00 12.285,00 106.785,00 55.125,00 7.166,25 62.291,25 213.570,00 

9 
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ 
ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ. ΤΕΜ. 22.500 54.000 31.500 108.000 1,43 32.175,00 4.182,75 36.357,75 77.220,00 10.038,60 87.258,60 45.045,00 5.855,85 50.900,85 174.517,20 

11 
ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ  
ΣΥΣΚ.  500 ΓΡ. ΤΕΜ. 22.500 54.000 31.500 108.000 1,57 35.325,00 4.592,25 39.917,25 84.780,00 11.021,40 95.801,40 49.455,00 6.429,15 55.884,15 191.602,80 

15 

ΕΛΑΦΡΩΣ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝ
ΟΣ ΧΥΜΟΣ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ  500 

ΓΡ. ΤΕΜ. 22.500 54.000 31.500 108.000 1,08 24.300,00 3.159,00 27.459,00 58.320,00 7.581,60 65.901,60 34.020,00 4.422,60 38.442,60 131.803,20 

30 
ΑΛΕΥΡΙ  ΠΑΚ. 1 
ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΟ 22.500 54.000 31.500 108.000 1,47 33.075,00 4.299,75 37.374,75 79.380,00 10.319,40 89.699,40 46.305,00 6.019,65 52.324,65 179.398,80 

36 
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ-
ΨΙΛΗ  ΣΥΣ. 1 
ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΟ 23.500 55.000 31.500 110.000 1,70 39.950,00 5.193,50 45.143,50 93.500,00 12.155,00 105.655,00 53.550,00 6.961,50 60.511,50 211.310,00 

41 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΚ. 

450 έως 500 ΓΡ. ΤΕΜ. 22.500 54.000 31.500 108.000 3,70 83.250,00 

10.822,5

0 94.072,50 199.800,00 25.974,00 225.774,00 

116.550,0

0 15.151,50 

131.701,5

0 451.548,00 

50 

ΣΤΑΦΙΔΕΣ ποιότ. 
Σουλτανίνα 50 

γρμ σε ατομ. 
Συσκ. ΤΕΜ. 2.000 4.000 2.000 8.000 0,95 1.900,00 247,00 2.147,00 3.800,00 494,00 4.294,00 1.900,00 247,00 2.147,00 8.588,00 

60 

ΤΣΑΙ ΚΕΫΛΑΝΗΣ 

ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ (ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΣΥΣΚ. 20 60 40 120 7,00 140,00 18,20 158,20 420,00 54,60 474,60 280,00 36,40 316,40 949,20 
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Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΑΔΑ 

 

                                                                                              ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΤΡΗΣΙΟΥ                                   ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΝΑΚΗ

61 
ΚΑΦΕΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (ΣΕ 
ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ.) ΚΙΛΟ 60 160 100 320 13,90 834,00 108,42 942,42 2.224,00 289,12 2.513,12 1.390,00 180,70 1.570,70 5.026,24 

62 
ΚΑΦΕΣ 
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ (ΣΕ 
ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ.) ΚΙΛΟ 30 80 50 160 41,00 1.230,00 159,90 1.389,90 3.280,00 426,40 3.706,40 2.050,00 266,50 2.316,50 7.412,80 

63 
ΚΑΦΕΣ ΕΣΠΡΕΣΟ 
ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ (ΣΕ 
ΣΥΣΚ. 1.000 ΓΡ.) ΚΙΛΟ 80 200 120 400 39,63 3.170,40 412,15 3.582,55 7.926,00 1.030,38 8.956,38 4.755,60 618,23 5.373,83 17.912,76 

64 
ΚΑΦΕΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ 
(ΣΕ ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ.) ΚΙΛΟ 60 160 100 320 18,50 1.110,00 144,30 1.254,30 2.960,00 384,80 3.344,80 1.850,00 240,50 2.090,50 6.689,60 

68 
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 
ΝΕΡΟ 500 ml ΤΕΜ. 21.000 50.400 29.400 100.800 0,28 5.880,00 764,40 6.644,40 14.112,00 1.834,56 15.946,56 8.232,00 1.070,16 9.302,16 31.893,12 

ΤΜΗΜΑ 2: ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

79 
ΓΑΛΑ  ΕΒΑΠΟΡΕ 

ΠΛΗΡΕΣ 410 ΓΡ ΤΕΜ. 46.200 

109.20

0 63.000 218.400 1,30 60.060,00 7.807,80 67.867,80 141.960,00 18.454,80 160.414,80 81.900,00 10.647,00 92.547,00 320.829,60 

ΤΜΗΜΑ 2: ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

96 

ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ- 

φραντζολάκι με 
γαλοπούλα, τυρί 
(110-130 γρ. ) σε 

ατομική 
συσκευασία ΤΕΜ. 1.200 4.000 2.800 8.000 1,50 1.800,00 234,00 2.034,00 6.000,00 780,00 6.780,00 4.200,00 546,00 4.746,00 13.560,00 

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

114 

ΤΣΟΥΡΕΚΙ  400-
500 ΓΡ. ΣΕ 
ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ. 1.500 1.500 1.000 4.000 4,10 6.150,00 799,50 6.949,50 6.150,00 799,50 6.949,50 4.100,00 533,00 4.633,00 18.532,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2: 

444.649,4
0 

57.804,4
2 

502.453,8
2 

1.056.152,0

0 

137.299,7
6 

1.193.451,7

6 

615.602,6
0 80.028,34 

695.630,9
4 

2.391.536,5
2 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΚΑΙ 2 
601.474,4

0 
78.191,6

7 
679.666,0

7 
1.432.532,0

0 

186.229,1
6 

1.618.761,1

6 

835.157,6
0 

108.570,4
9 

943.728,0
9 

3.242.155,3
2 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ      

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 35 

Ταχ. Κώδικας: 10552  

Πληροφορίες: Ελένη Καστρησίου 

Τηλ.: 214-4029858 

e-mail: e.kastrisioy@athens.gr 

 

 

 

 
 
 
 

Αθήνα, 27.12.2022 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΚΥΑΔΑ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ, 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2023 -2024 - 

2025 
 
 
 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1

ο
 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθειαδιαφόρων ειδών τροφίμωνγια την ενίσχυση των δικαιούχων 

του ΚΥΑΔΑ σε τρόφιμα,προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2023 - 2024 -2025. 

Το ΚΥΑΔΑ, εκπονεί και υλοποιεί προγράμματα με στόχο την καταπολέμηση των παραγόντων που οδηγούν στη φτώχεια και 

τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η δομή του Κόμβου Αλληλοβοήθειας Πολιτών, λειτουργώντας στο πλαίσιο αυτό, έχει 

καταγεγραμμένους, βάσει δικαιολογητικών, περισσότερους από 20.000 δικαιούχους, αριθμός που αυξάνεται συνεχώς.  

Ας σημειωθεί ότι μεγάλος όγκος των παροχών του ΚΥΑΔΑ στηρίζεται σε χορηγίες, οι οποίες όμως δεν γίνονται με σταθερή 

συχνότητα ούτε στην ποσότητα που θεωρείται αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών των ωφελουμένων οι οποίοι 

παραλαμβάνουν την εκάστοτε βοήθεια μία φορά τον μήνα.  

Ωστόσο, προϊόντος του χρόνου και με δεδομένη την επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών που είχε άμεσο αντίκτυπο και 

στο ύψος της αποδιδόμενης βοήθειας μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, κρίνεται άκρως απαραίτητη η ενίσχυση των 

επισιτιστικών προγραμμάτων, προκειμένου να μην βρεθεί εκτός της ομπρέλας κοινωνικής αρωγής η συγκεκριμένη 

πληθυσμιακή ομάδα.Η εν λόγω προμήθεια αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτής της ανάγκης. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., ανέρχεται στο 

ποσό των #3.242.155,32#€, τριών εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και τριάντα 

δύο λεπτώνκαι θα βαρύνει τον Φ.15 - Δ.1 Κ.Α. 6473.010 «Δαπάνες για σίτιση και προμήθεια τροφίμων»προϋπολογισμών 

οικονομικών ετών 2023 - 2024 - 2025 και αναλυτικά: 

-το ποσό των #679.666,07#€, θα βαρύνει τον Φ.15 - Δ.1 Κ.Α. 6473.010 «Δαπάνες για σίτιση και προμήθεια τροφίμων», 

στονπροϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023, 

-το ποσό των #1.618.761,16#€, θα βαρύνει τον Φ.15 - Δ.1 Κ.Α. 6473.010 «Δαπάνες για σίτιση και προμήθεια τροφίμων», 

στονπροϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024, και 

-το ποσό των #943.728,09#€, , θα βαρύνει τον Φ.15 - Δ.1 Κ.Α. 6473.010 «Δαπάνες για σίτιση και προμήθεια τροφίμων», 

στονπροϋπολογισμό οικονομικού έτους 2025. 

 

 

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

34.Διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

35.Ισχύουσες διατάξεις των άρθρων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

36.Άρθρο 4 παρ. 1 της από 12.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 240 τεύχος Α΄) η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18 τεύχος Α΄) «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών, για προμήθειες α. 
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τροφίμων, … για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους Προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής 

από τους οικείους Δήμους …», σύμφωνα με το οποίο γίνεται πλέον Ενιαία διαγωνιστική διαδικασία για την εν λόγω 

προμήθεια από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων για όλους τους φορείς του. 

37.Διατάξεις τουΝ. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/08.06.2006), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

38.Διατάξεις τουΝ. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

39.Διατάξεις του Ν. 4605/2019 (Φ.Ε.Κ. 52/Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της 

τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη 

απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

40.Αριθμ. πρωτ. 250595/30.09.2021(ΑΔΑ: 6ΧΞΥΩ6Μ-Ρ65) απόφαση Δ.Σ. Δήμου Αθηναίων περί ορισμού Προέδρου του 

ΚΥΑΔΑ. 

41.Διατάξεις του Ν. 4700/2020 (Φ.Ε.Κ. 127/Α΄/29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».  

42.Διατάξεις του Ν. 4782/2021 (Φ.Ε.Κ. 36/Α΄/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και 

άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

43.Αριθμ. πρωτ. 123028/12.05.2021 εγκύκλιος,της Διεύθυνσης Προμηθειών και  Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων. 

44.Aριθμ. πρωτ. 2040/13.04.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) εγκύκλιο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με 

θέμα «Διευκρινήσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής 

κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID 19». 

45.Διατάξεις του Ν. 4965/2022 (Φ.Ε.Κ. 162/Α΄/02.09.2022), άρθρο 7 ΄΄Ρήτρα αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες 

συμβάσεις προμηθειών Τροποποίηση άρθρου 53 του ν. 4412/2016΄΄. 

46.Αριθμ. πρωτ. 95213/05.10.2022 (ΑΔΑ: 6Μ8Ο46ΜΤΛΡ-ΔΛΓ)εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με 

θέμα: ΄΄Εγκύκλιος περί εφαρμογής των παρ. 9 έως 10α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 περί εφαρμογής της ρήτρας 

αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών΄΄. 

47.Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ημερομηνία 14.12.2022, με το οποίο το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών μας 

ενημέρωσε, ότι σύμφωνα με το από17.11.2022e-mail της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, θα 

πραγματοποιηθεί η αλλαγή του κριτηρίου ανάθεσης της ενιαίας διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη χορηγητών 

προμηθευτών τροφίμων, για το Δήμο Αθηναίων και τα εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα. 

48.Αριθμ. πρωτ. 14478/22.12.2022(ΑΔΑΜ: 22REQ011885921 2022-12-22) Πρωτογενές αίτημα. 

49.Αριθμ. πρωτ.14480/22.12.2022 (ΑΔΑ: 91ΜΣΟΡΘΟ-Χ2Ψ)Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Υποχρέωσης,  και εγκεκριμένο 

αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ011891040 2022-12-23. 

50.Αριθμ.πρωτ.14493/22.12.2022 (ΑΔΑ: 6Φ1ΚΟΡΘΟ-4ΛΨ) Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 2

ο 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΜΗ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσης διαδικασίας σύναψης σύμβασης αποτελεί η προμήθεια τροφίμων για τον Δήμο Αθηναίων και τα 

εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα. 

Η αναθέτουσα αρχή επιλέγει να αναθέσει ενιαία την προμήθεια τροφίμων για τον Δήμο Αθηναίων και τα εποπτευόμενα από 

αυτόν Νομικά Πρόσωπα, καθώς η σύναψη ενιαίας σύμβασης, χωρίς την υποδιαίρεση αυτής σε τμήματα, θα συμβάλει 

σημαντικά στην εξυπηρέτηση των δομών κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου, και κρίνεται σκόπιμη διότι θα επιτρέπει την 

εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και κεντρικά συντονισμένου προγράμματος διαχείρισης διανομών-τροφοδοσίας των υπό 

προμήθεια ειδών, το οποίο θα επιτρέπει - μεταξύ άλλων - την αποτελεσματική και ταυτόχρονη εξυπηρέτησή τους, τον 

καλύτερο συντονισμό μέσω ενιαίων  παραδόσεων, την αυστηρή τήρηση των επιβεβλημένων χρονοδιαγραμμάτων και τη 

δυνατότητα άμεσης προσαρμογής του προγραμματισμού της Αναθέτουσας Αρχής στην αντιμετώπιση ειδικών συνθηκών. 

 

Λόγω του ιδιαίτερου κοινωνικού χαρακτήρα της εν λόγω προμήθειας, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει για την εν λόγω 

διαδικασία ανάθεσης, την ενιαία σύμβαση χωρίς την υποδιαίρεση αυτής σε τμήματα διότι έχει ως στόχο όχι απλώς την 

προμήθεια των τροφίμων, αλλά την παροχή μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας που ενοποιεί τις ενδιάμεσες/προσωρινές 

αποθηκεύσεις, τις ομαδοποιήσεις (picking) των ειδών, καθώς και τη μεταφορά, πάντα κατά την κρίση της Αναθέτουσας 

Αρχής και όπου αυτό απαιτείται. 

Οι παραδόσεις των διαφόρων ειδών τροφίμων δύναται ναλαμβάνουν χώρα ομού και ενιαία σε κοινές ημέρες, με απαιτήσεις 

κοινής και ενιαίας επίβλεψης, εποπτείας, διαχείρισης και ανάγκης συγχρονισμένων επιμέρους μεταφορών, ενέργειες που θα 
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διευκολύνουν την αξιολόγηση και παραλαβή των τροφίμων από τα αρμόδια όργανα-επιτροπές παρακολούθησης  και 

παραλαβής, καθώς και τη λογιστική-οικονομική διαχείρισή τους. 

Η ενιαία σύμβαση για την προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων για όλους τους φορείς του Δήμου Αθηναίων, διασφαλίζει 

την ορθή παρακολούθηση και επίβλεψη της στο πλαίσιο κεντρικοποιημένου δικτύου, υπό κοινή και ενιαία καθοδήγηση, θα 

επιτρέπει και θα διασφαλίζει: 

 το συντονισμό των επιμέρους διανομών, τη λειτουργία κοινής κεντρικής δικτυωμένης εφοδιαστικής δομής, το διαρκή 

αναπρογραμματισμό μεταξύ των διανομών σε συσχετισμό με τις δομές, στα πολλαπλά σημεία των φορέων του Δήμου, 

 την ορθή επίβλεψη και έλεγχο ως προς τη διασφάλιση της αλυσίδας ποιότητας, 

 τη δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης έκτακτων παραγγελιών που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση της προκείμενης 

σύμβασης (υποστήριξη συσσιτίων κλπ), με τρόπο που τελικά αυξάνει το κοινωνικό αποτύπωμα της όλης δράσης και 

βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των διατιθέμενων πόρων, μειώνοντας παράλληλα το κόστος χρηματοδότησης κοινωνικής 

πολιτικής για το Δήμο Αθηναίων και 

 τον έλεγχο σε κεντρικό επίπεδο με πλήρη αποτύπωση της συνολικής προμήθειας, τις παραγγελίες, τις απορροφήσεις, τις 

παραδόσεις των οικείων ποσοτήτων και τις αξίες τους.  

Οι ανωτέρω παράγοντες καθιστούν αναγκαία την ενοποιημένη ανάθεση και εκτέλεση του συνόλου του συμβατικού 

αντικειμένου και τούτο διότι η υποδιαίρεση της σύμβασης, συνεπάγεται τεχνικές δυσκολίες στην εκτέλεση αυτής, αδυναμία 

συντονισμού των διαφορετικών αναδόχων καθώς και πιθανή αύξηση του κόστους εκτέλεσης. Γενικά είναι αποδεκτό ότι η 

σύναψη ενιαίας σύμβασης, χωρίς την υποδιαίρεσή αυτής σε περισσότερα τμήματα, μπορεί να οδηγήσει σε οικονομίες 

κλίμακας, καθιστώντας ταυτόχρονα ευκολότερη τη διαχείρισή της από την αναθέτουσα αρχή. 

 

Ειδικότερα το ΚΥΑΔΑ, αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της Αθήνας που διαβιούν κάτω από τα όρια της 

φτώχιας και κατά συνέπεια κρίνεται απαραίτητο το πακέτο τροφίμων που τους διενέμεται μέσω των επισιτιστικών 

προγραμμάτων να είναι ενιαίο, σταθερό, ομοιογενές και ολοκληρωμένο, προκειμένου να καλυφθούν οι βασικές 

καθημερινές ανάγκες διατροφής τους. 

Κατόπιν των ανωτέρω, μοναδική λύση για την ορθή και επωφελή εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθίσταται η 

σύναψη ενιαίας σύμβασης, χωρίς υποδιαίρεση αυτής σε τμήματα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος κάποιο μέρος 

αυτής να αποβεί άγονο, γεγονός που θέτει σε άμεσο κίνδυνο το αντικείμενο της απαίτησης σύνδεσης διαφορετικών ομάδων 

ειδών από διαφορετικούς αναδόχους για την προετοιμασία ολοκληρωμένης απόδοσης πακέτων τροφίμων και περαιτέρω, 

λαμβανομένου υπόψη ότι ο συντονισμός πολλών αναδόχων στο πλαίσιο του ίδιου συνολικού επιδιωκόμενου 

αποτελέσματος καθιστά δυσχερέστερη την διαχείριση της σύμβασης, ιδίως όταν αυτό πραγματοποιείται σε συγκεκριμένα 

ωράρια με πολλά μέσα μεταφοράς. Η ενιαία εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης με τις ιδιαιτερότητες που τη διακρίνουν, 

καθίσταται επιβεβλημένη διότι μεταξύ άλλων αφορά φορείς με τεράστιο κοινωνικό έργο και απήχηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάση τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών και των δύο τμημάτων και οι προσφορές θα υποβληθούν: 

 

● Για τα είδη του τμήματος 1, είδη που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, με ποσοστό έκπτωσης 

επί τοις επί τοις εκατό (%) ανά είδος, με βάση τις τιμές αναφοράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

● Για τα είδη του τμήματος 2, τιμή ανά είδος. 

Συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά κρίνεται αυτή που θα παρουσιάσει το χαμηλότερο συνολικό τίμημα προ 

Φ.Π.Α. 

● Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης για τα είδη του τμήματος 1 είναι σταθερά καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης.  

● Οι προσφερόμενες τιμές για τα είδη του τμήματος 2 υπόκεινται σε αναπροσαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 21 της 

παρούσας. 

● Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο 
των ποσοτήτων των ειδών των τμημάτων 1 και 2και συνακόλουθα η κατακύρωση θα γίνει σε έναν ανάδοχο για το σύνολο 

των ειδών.  

● Προσφορά, η οποία θα δίδεται για μόνο ένα είδος ή για μέρος αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη.  

 
ΑΡΘΡΟ 4

ο
 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ(ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) 

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της 
εκτιμώμενης αξίας, άνευ Φ.Π.Α., για το σύνολο των ποσοτήτων των τμημάτων 1 και 2. 
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α) Εάν η Εγγύηση Συμμετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού, η προσφορά δε γίνεται δεκτή. 

β) Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

γ) Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του 

οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στα έγγραφα 

της σύμβασης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

δ) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας παραλείψει να υποβάλλει την απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής, η προσφορά 

του απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η απόφαση απόρριψης της 

προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την 

αξιολόγηση των προσφορών της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

 

 

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού 

(άρθρο 72 παρ. 1 περ. β. του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021 και ισχύει). 

 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το συμβατικό χρόνο 

εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά εξήντα (60) ημέρες. 

 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει 

να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική 

εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%)επί του ποσού της αύξησης της 

αξίας της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας αρχής σε περίπτωση παραβίασηςαπό τον ανάδοχο των όρων 

της σύμβασης. 

 

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. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
5.1Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 

περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

5.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν υποχρεούται να λάβει 

συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλει προσφορά. Υποχρεούται όμως, να λάβει συγκεκριμένη νομική 

μορφή εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 

σύμβασης (άρθρο 19 παρ.3 Ν.4412/2016).  

5.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 19 παρ.4 Ν.4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
6.1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική 

ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας. 

 Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα. 
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 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.  

 Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε 

τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι  στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της παρούσας. 

 

Για την απόδειξη τηςκαταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναδειχθεί 

προσωρινός ανάδοχος, θα προσκομίσει το σχετικό δικαιολογητικό εγγραφής του στο οικείο επιμελητήριο, μετά την 

αποστολή της σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση πρέπει να καλύπτεται  από όλα τα μέλη 

της ένωσης. 

 

 

6.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ  
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού,να διαθέτουν:  

Α. Γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (έτη 2019, 2020, 2021) τουλάχιστον 
διπλάσιο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης, χωρίς το Φ.Π.Α. 

Για την πιστοποίηση της ανωτέρω απαίτησης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν κατά το στάδιο υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης: 

Α1.  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ο μέσος γενικός κύκλος εργασιών για τις οικονομικές χρήσεις 2019, 2020 και 

2021. 

Α2. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, για τις τρεις (3) οικονομικές χρήσεις (2019, 2020, 2021), στην περίπτωση 

που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας, ενώ όταν ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει 

υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία (δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). 

Α3. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο, αντιστοίχως δηλώσεις φόρου εισοδήματος και 

εκκαθαριστικά σημειώματα των ετών 2019, 2020 και 2021. 

Α4. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο που δεν τηρεί ισολογισμούς, αντιστοίχως τα αντίγραφα 

Ε3 και Ε5 των ετών 2019, 2020 και 2021, από τα οποία προκύπτει ο κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα. 

Α5. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της αναφερόμενης τριετίας, θα πρέπει να διαθέτει μέσο γενικό 

κύκλο εργασιών - για τα έτη που λειτουργεί -, ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού της παρούσης και να 

υποβάλλει για τα ανωτέρω υποστοιχεία Α1 και Α2, δικαιολογητικά για όσο χρόνο λειτουργεί. 

Β. «Ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (έτη 2019, 2020, 2021), τουλάχιστον ίσο ή 

ανώτερο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης, χωρίς το Φ.Π.Α. Ως ειδικός κύκλος εργασιών, λαμβάνεται υπ’ 

όψιν αυτός που προέρχεται από πωλήσεις τροφίμων και ειδικότερα αυτός που εμπεριέχει πωλήσεις ίδιων ή συναφών ειδών 

τουλάχιστον κατά 50% με αυτά που αναφέρονται στον πίνακα προϋπολογισμού της παρούσης. 

Για την πιστοποίηση της ανωτέρω απαίτησης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν κατά το στάδιο υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης: 

Β1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ο «ειδικός» κύκλος εργασιών για την οικονομική χρήση των ετών 2019, 2020, 

2021.  

Β2. Οικονομικές καταστάσεις με αναλυτικά στοιχεία εσόδων που τεκμηριώνουν τον ειδικό κύκλο εργασιών με σφραγίδα και 

υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, και με συνημμένα τα απαιτούμενα κατά την κρίση του 

οικονομικού φορέα στοιχεία τεκμηρίωσης, από όπου να προκύπτει με σαφήνεια η απαίτηση περί του ειδικού κύκλου 

εργασιών της εν λόγω παραγράφου.  

Β3. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, τότε: θα πρέπει να διαθέτει ειδικό κύκλο 

εργασιών κατά την οικονομική χρήση του έτους 2021 ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού της παρούσας, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., λογιστικές καρτέλες υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο, στις οποίες να είναι 

εμφανή τα είδη και οι ποσότητες ανά είδος.  

Διευκρινίζεται πως η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ζήτησης προσκόμισης παραστατικών (δελτίων 

αποστολής/τιμολογίων), εκ των οποίων θα αποσαφηνίζεται πλήρως η εξακρίβωση της ανωτέρω απαίτησης. 
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Γ. Επιστολή βεβαίωσης πιστοληπτικής ικανότητας από τραπεζικό οργανισμό δραστηριοποιούμενο κατά το νόμο εκτός των 

άλλων και στην παροχή πιστώσεων, αξίας τουλάχιστον ίσης με το 50% της προϋπολογισθείσας δαπάνης της παρούσης, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκειμένου να διασφαλισθεί η φερεγγυότητα του οικονομικού φορέα για την 

αντιμετώπιση ανάγκης τυχόν εκ των προτέρων κάλυψης του κόστους κτήσης των αναφερομένων στην παρούσα ειδών, 

καθώς και κάθε περαιτέρω κόστους, με σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους και έγκαιρης εκτέλεσης υλοποίησης της εν λόγω 

προμήθειας. 

Δ. Αριθμοδείκτη απεικόνισης απόδοσης σε σύγκριση με τα συνολικά του έσοδα (καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 

φόρων/σύνολο εσόδων) ίσο ή μεγαλύτερο του 5% και αριθμοδείκτη απεικόνισης του ποσοστιαίου μεγέθους του μικτού του 

κέρδους επί των πωλήσεων, του (μικτά αποτελέσματα/πωλήσεις), ίσο ή μεγαλύτερος του 15%, αμφότερους κατά την 

τελαυταία τριετία, 2019 - 2020 - 2021.  

Για τη διασφάλιση της ανωτέρω απαίτησης, θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου του 

συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, με αναφορές των αριθμοδεικτών ανά οικονομική χρήση, καθώς και οι επισυναπτόμενοι 

επίσημοι ισολογισμοί με υπογράμμιση των σημείων από τα οποία προκύπτουν οι συγκεκριμένοι αριθμοδείκτες.  

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας  δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών 

χρήσεων προ του έτους δημοσίευσης της παρούσης, τότε οι ανωτέρω αριθμοδείκτες θα υποβάλλονται για όσες 

διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται. 

 

Για την κάλυψη των ανωτέρω προϋποθέσεων χρηματοοικονομικής ικανότητας και επάρκειας, ο ενδιαφερόμενος 

οικονομικός φορέας μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας και αυτοί στους οποίους στηρίζεται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από 

όλα τα μέλη της ένωσης. 

6.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί 

φορείς, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται:  

Α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2019-2020-2021) να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις 

συναφείς με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, συνολικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 50% της εκτιμώμενης 

αξίας της διακήρυξης, χωρίς το Φ.Π.Α. 

Προς απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης, ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, θα προσκομίσει: 

 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία περιλαμβάνεται κατάλογος ειδών με στοιχεία του αποδέκτη, των ειδών, των ποσοτήτων 

ανά είδος και της προ Φ.Π.Α. αξίας αυτών. 

 Αντίγραφα των συμβάσεων. 

 Βεβαίωση του αποδέκτη, όπου εάν αυτός είναι Δημόσια Αρχή, βεβαίωση εκδοθείσα και θεωρηθείσα από αυτόν, η οποία 

αναφέρει το ποσοστό παράδοσης των ειδών καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς και σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της σύμβασης, ενώ εάν πρόκειται για ιδιωτικό φορέα, βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο 

αυτού, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό παράδοσης των ειδών καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς 

και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από παραστατικά (δελτίο αποστολής και 

τιμολόγια). Επισημαίνεται ότι η υποβολή όλων των παραστατικών (δελτίων αποστολής και τιμολογίων) τα οποία θα 

τεκμηριώνουν τις εκ των συμβάσεων μεταξύ ιδιωτικών φορέων ποσότητες, είναι υποχρεωτική. Τα οικονομικά στοιχεία - 

αφού ζητούμενο αποτελούν τα ποσοτικά - δύναται να είναι καλυμμένα, πλην της τελικής προ Φ.Π.Α. αξίας. 

 Σε περίπτωση δραστηριοποίησης του φορέα για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών, ισχύει αναλόγως το 

ανωτέρω. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από 

όλα τα μέλη της ένωσης. 

Β) Να διαθέτουν τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα (οχήματα) για τη μεταφορά των υπό προμήθεια ειδών,τα οποία κατ’ 
ελάχιστο θα πρέπει να είναι έξι (6) καιειδικότερα, τρία (3) για τη μεταφορά ξηρού φορτίου, δύο (2) ψυγεία συντήρησης 
και ένα (1) ψυγείο κατάψυξης.  
Για την απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης, ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, θα 

προσκομίσει (Σχετ.: Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 13/2021 σκέψη 7 και 679/2022 σκέψη 6): 
● Βεβαίωση καταλληλόλητας των οχημάτων μεταφοράς τροφίμων και ποτών, σύμφωνα με την 

αριθμ.πρωτ.Δ1γ/ΓΠ/46890/26/7/2021 εγκύκλιο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &Υγιεινής περιβάλλοντος του Υπουργείου 

Υγείας και την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή  Νομοθεσία, 

ή 
● Βεβαίωση /άδεια καταλληλότητας των οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 11, 

παρ.6 του Π.Δ.40/1977 (ΦΕΚ 18 Α΄), και την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή Νομοθεσία. 

 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από 

όλα τα μέλη της ένωσης.. 
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Γ)Να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και επαγγελματικής ευθύνης, με ασφαλιστική 

κάλυψη τουλάχιστον του 50% της προϋπολογισθείσας δαπάνης της παρούσης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),με 

αντικείμενο και πεδίο κάλυψης αντίστοιχο με αυτό του αντικειμένου της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί.  

Για την κάλυψη της ανωτέρω απαίτησης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφα του ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου εν ισχύ. 

• Σε περίπτωση δραστηριοποίησης του φορέα για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών, ισχύει αναλόγως το 

ανωτέρω. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από 

όλα τα μέλη της ένωσης. 

Δ) Να διαθέτουν τρεις (3) τουλάχιστον συμβάσεις προμηθειών πλήρως ολοκληρωμένες, που η κάθε μία εξ αυτών θα 

συμπεριλαμβάνει την προμήθεια τουλάχιστον δύο (2) ειδών νωπού κρέατος ή νωπών πουλερικών, τουλάχιστον δύο (2) 
ειδών νωπών τυροκομικών και τουλάχιστον δύο (2) ειδών νωπών φρούτων ή λαχανικών. 

Προς απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης,ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, θα 
προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

• Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία περιλαμβάνεται κατάλογος ειδών με στοιχεία του αποδέκτη, των ειδών, των ποσοτήτων 

ανά είδος και της προ Φ.Π.Α. αξίας αυτών. 

• Αντίγραφα των συμβάσεων. 

• Βεβαίωση του αποδέκτη, όπου εάν αυτός είναι Δημόσια Αρχή, βεβαίωση εκδοθείσα και θεωρηθείσα από αυτόν, η οποία 

αναφέρει το ποσοστό παράδοσης των ειδών καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς και σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της σύμβασης, ενώ εάν πρόκειται για ιδιωτικό φορέα, βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο 

αυτού, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό παράδοσης των ειδών καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς 

και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από παραστατικά (δελτίο αποστολής και 

τιμολόγιοα). Επισημαίνεται ότι η υποβολή όλων των παραστατικών (δελτίων αποστολής και τιμολογίων) τα οποία θα 

τεκμηριώνουν τις εκ των συμβάσεων μεταξύ ιδιωτικών φορέων ποσότητες, είναι υποχρεωτική. Τα οικονομικά στοιχεία - 

αφού ζητούμενο αποτελούν τα ποσοτικά – δύναται να είναι καλυμμένα, πλην της τελικής προ Φ.Π.Α. αξίας. 

• Σε περίπτωση δραστηριοποίησης του φορέα για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών, ισχύει αναλόγως το 

ανωτέρω. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από 

όλα τα μέλη της ένωσης. 

Ε) Να διαθέτουν εγκατάσταση «κέντρο αποθήκευσης και διανομής» (ΚΑΔ) ή logistics, με τις κατά νόμο άδειες λειτουργίας, 

κατ’ ελάχιστο 1000 τμ, για την αποθήκευση τροφίμων ξηρού και ψυχρού φορτίου και κατεψυγμλενου φορτίου, η οποία να 

έχει έγκριση ψυκτικής εγκατάστασης (ΚΩΔΙΚΟΣ F) από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΕΤ και θα βρίσκεται στην περιοχή της 

χωρικής έκτασης της Περιφέρειας Αττικής, αποτελώντας τον κεντρικό κόμβο του δικτύου διανομών. 

Προς απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, 
επί ποινή αποκλεισμού: 
i.έγγραφα ιδιοκτησιακού καθεστώτος του αποθηκευτικού χώρου ή συμφωνητικό μίσθωσης με διάρκεια τουλάχιστον μέχρι 

την λήξη της παρούσας σύμβασης, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή, εφόσον απαιτείται και άδεια λειτουργίας του 

αποθηκευτικού χώρου που κατά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις επιτρέπει την άσκηση αποθηκευτικών δραστηριοτήτων, 

δραστηριοτήτων εφοδιαστικής αλυσίδας και δραστηριοτήτων χονδρικού εμπορίου των αναφερόμενων στη διακήρυξη 

ειδών, ήτοι τροφίμων, τριών ζωνών θερμοκρασίας. 

ii. μελέτη μεθοδολογίας και οργάνωσης της εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές αυτού και τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση με τους χρόνους αντικατάστασης των ειδών, σε περίπτωση που 

απαιτηθεί. Στη μελέτη θα πρέπει να καταγράφονται οι φάσεις του έργου, τα εργαλεία διασφάλισης ποιότητας των 

εργασιών, το διάγραμμα ροής των εργασιών, η αναγνώριση των κινδύνων του έργου και η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση 

τους. Για την αποδοχή της προσφοράς απαιτείται ως ελάχιστο ζητούμενο, μια πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της 

διακήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας, μελέτη και μεθοδολογία. 

ΣΤ) Να διαθέτει ομάδα έργου για την ικανοποίηση του σχεδιασμού, συντονισμού, παρακολούθησης και εκτέλεσης των 

διανομών, η οποία θα πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθμό έμπειρων στελεχών, κατάλληλων για την εξασφάλιση της 

επιτυχούς οργάνωσης, φόρτωσης, μεταφοράς, διανομής και παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. Ειδικότερα, η ομάδα 
έργου θα πρέπει να προσδιοριστεί από τον οικονομικό φορέα στο στάδιο υποβολής της προσφοράς του και επι ποινή 
αποκλεισμού και να διαθέτει: 

 Υπεύθυνο έργου για τη συνολική οργάνωση του έργου και τη συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, τουλάχιστον με 10ετή 

επαγγελματική εμπειρία 

 Αναπληρωτή υπεύθυνο έργου-συντονιστή δικτύου διανομών για τη συνολική οργάνωση και συντονισμό του δικτύου 

διανομών σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. 
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 Τουλάχιστον επτά (7) στελέχη με αρμοδιότητα την υλοποίηση των προμηθειών του Δήμου Αθηναίων και των 

εποπτευόμενων φορέων του.  

 Υπεύθυνοελέγχουποιότητας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους εμπλεκομένου στην εκτέλεση της 

σύμβασης που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, ο δε 

Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί άμεσα στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Στο ΕΕΕΣ τα παραπάνω μέλη κατονομάζονται μαζί τα προσόντα επαγγελματικής εμπειρίας τους. 

Με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποχρεούται να προσκομίσει βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από εργοδότη και 
ασφαλιστικές εισφορές. 

 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, ο οικονομικός φορέας πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του, επί ποινή 
αποκλεισμού: 

 εάν είναι έμπορος τη νόμιμη άδεια λειτουργίας «κέντρου αποθήκευσης και διανομής» της επιχείρησής του από την 

αρμόδια υπηρεσία για την αποθήκευση και διακίνηση τροφίμων και ευπαθών προϊόντων η οποία περιλαμβάνει τα είδη για 

τα οποία λαμβάνει μέρος ο οικονομικός φορέας. 

 εάν είναι παρασκευαστής ή παραγωγός την άδεια λειτουργίας της επιχείρησής του η οποία περιλαμβάνει τα είδη για τα 

οποία λαμβάνει μέρος ο οικονομικός φορέας. 

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά του από τον οικονομικό φορέα: 

 Κωδικός αριθμός έγκρισης και καταχώρησης εμπόρου για την προμήθεια  προϊόντων ζωικής προέλευσης. 

 Άδεια λειτουργίας ψυκτικών αποθηκών για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 

 Κωδικός αριθμός έγκρισης εμπόρου για τα νωπά οπωροκηπευτικά είδη και 

 Αριθμός εγγραφής στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο. 

 Για τα νωπά κρέατα άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας κρέατος, τον Κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης από 

τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καθώς και την εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων της μονάδας επεξεργασίας 

κρέατος που θα συμπεριλαμβάνει τα είδη στα οποία θα λάβει μέρος ο οικονομικός φορέας. 

 Για τα τυροκομικά προϊόντα άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής των τυροκομικών προϊόντων, τον Κωδικό αριθμό 

κτηνιατρικής έγκρισης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καθώς και την εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων της 

εταιρείας η οποία περιλαμβάνει τα είδη για τα οποία λαμβάνει μέρος ο οικονομικός φορέας. 

 Για τα νωπά οπωρολαχανικά, εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών 

(Ε.Μ.Ε.Α.Π.Ε.Ε.) με βάση τον Ν.3955/2011 (ΦΕΚ 89 Α΄/20.04.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν.4235/2014 – ΦΕΚ 32 

Α΄/11.02.2014, ν.4441/2016 – ΦΕΚ 227 Α΄/06.12.2016), για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως έμποροι αγροτικών 

προϊόντων ή/και εφοδίων και εισροών του άρθρο 1 του Ν.3955/2011. 

 

Για την κάλυψη της ανωτέρω προϋπόθεσης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας 

μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από 

όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Οι οικονομικοί φορείς καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι πιστοποιητικά, τα 

οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο 

φορέα διαπίστευσης του εξωτερικού, εν ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς (και θα παραμένουν σε ισχύ καθ’ όλη τη 
διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης): 

 

 Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δε παράγει ο ίδιος τα υπό προμήθεια είδη, προσκομίζεται το Πιστοποιητικό ISO 
22000:2005 ή ισοδύναμο ή νεότερο αυτού για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων, διαπιστευμένο από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, από την επιχείρηση που παράγει τα διακινούμενα είδη. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 ή και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά 
ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 





 

240 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2015 ή και νεότερο αυτού όπως 
κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης.  

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας κατά το πρότυπο ISO 45001:2018 
ή και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών κατά το πρότυπο ISO 27001:2013 ή και νεότερο 
αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς κατά το πρότυπο ISO 37001:2017 ή και 
νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας  κατά το πρότυπο ISO 39001:2012 ή και νεότερο 
αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά το πρότυπο ISO 22301:2019 ή και νεότερο αυτού 
όπως κάθε φορά ισχύει,ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό ΕΜΠΑ 
 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα συμπεριλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο ΄΄Τενική Προσφορά΄΄. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8

ο
 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριακοσίων εξήντα πέντε 
(365) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο 

ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική. 

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 του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν.4782/2021και ισχύει,κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 

την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
9.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Χρόνος έναρξης ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη 

συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 

76928/13-07-2021 ΥΑ [Φ.Ε.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]). 
 

Χρόνος έναρξης εκτέλεσης και διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των αγαθών,ορίζεται σε είκοσι 

τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. 

 

9.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής 

της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και υπό τον όρο περί αναπροσαρμογής της 

τιμής του άρθρου 21 της παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 10

ο
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α)η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, που θα 

απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν.4782/2021, και, ως εκ 

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

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις 

Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 

διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 





 

241 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
11.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Τρόπος τιμολόγησης των ειδών του τμήματος 1του ενιαίου ενδεικτικού προϋπολογισμού: Η τιμολόγηση θα 

πραγματοποιείται σύμφωνα με το κατακυρωθέν ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφωμένης κάθε φορά 
Μέσης Τιμής Λιανικής Πώλησης του είδους, την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο 

δελτίο πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Αττικής, Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής Π.Ε. 

Κεντρικού Τομέα Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει με κάθε τιμολόγιο που εκδίδει το σχετικό Δελτίο πιστοποίησης τιμών της 

Περιφέρειας Αττικής, Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Δ/νση Ανάπτυξης, 

Τμήμα Εμπορίου. 

 

Τρόπος τιμολόγησης των ειδών του τμήματος 2του ενιαίου ενδεικτικού προϋπολογισμού:Η τιμολόγηση θα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την κατακυρωθείσα τιμή έκαστου είδους. 
Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας του  εκάστοτε παραστατικού, μετά από 

κάθε παραλαβή των ειδών, αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής και 

αφού αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 

4782/2021 και ισχύει,καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Στην παρούσα σύμβαση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

α)Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 105 του Ν. 4782/2021 και ισχύει, περί παραλαβής ειδών. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του είδους στην αποθήκη του φορέα. 

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή. 

δ) Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας  και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

Ο προμηθευτής με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο του προσφερόμενου 
ποσοστού έκπτωσης για τα είδη του τμήματος 1, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος εκτέλεσης 

της προμήθειας, υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο στην τιμή της προσφοράς, παραιτούμενος ρητώς κάθε αξίωσης 

περί αναπροσαρμογής από κάθε λόγο και αιτία ακόμη και από τα οριζόμενα του άρθρου 388 του Α.Κ. 

 

11.2 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (όπως ισχύουν κάθε φορά), ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των συμβατικών ειδών στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από το 

ΚΥΑΔΑ στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 

του Ν. 4412/2016. 

β) Κράτηση ύψους 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 350 παρ.3 του Ν. 4412/2016 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4912/2022 και ισχύει). 

γ)Έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα προσκομίζεται από τον ανάδοχο το 

αποδεικτικό πληρωμής του κόστους εξόδων δημοσίευσης. 

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά 

υπέρ ΟΓΑ 20%. 

ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% 

επί του καθαρού ποσού. 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 

12.1 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
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12.1.1Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεσηπου έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου: 

α) εάν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, με την 

επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, τότε κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 ΄΄Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών΄΄του 

Ν. 4412/2016(όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4782/2021 και ισχύει),για τον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

β)εάν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές 

γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου 

χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης. 

γ) εφόσον δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δε συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που θα καθοριστεί κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της παρ. 2 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4782/2021 και 

ισχύει). 

12.1.2 Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ), η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4782/2021 και ισχύεικαι περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. (Η τασσόμενη 

προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των 15 ημερών). Αν η 

ως άνω προθεσμία παρέλθει χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

12.1.3Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος  για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή 

αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α)ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου 

από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016 κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021 και ισχύει,περί 

αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

β) καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, 

που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της 

σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που έχει λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της 

παρούσας σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό 

φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32. Ο 

τρόπος υπολογισμού, καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταλογισμού του διαφέροντος  στον έκπτωτο οικονομικό 

φορέα περιγράφεται αναλυτικά στο αντίστοιχο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 103 του 

Ν. 4782/2021 και ισχύει. 

 

12.2ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
Η κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου γνωστοποιείται από την αναθέτουσα αρχή, αμελλητί, στην ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία είναι 

αρμόδια για την τήρηση σχετικού μητρώου. Τα στοιχεία του μητρώου αξιοποιούνται κατά την εφαρμογή του άρθρου 74, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021 και ισχύει,περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 

συμβάσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα εν λόγω είδη μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζονται στην 

παρούσα. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται υπό τις  ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους, 
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β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από 

γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 

προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό 

χρόνο παράδοσης. 

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του 

Αναδόχου. Στην περίπτωση παράτασηςτου συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται 

στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016, περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Παραλαβής της σύμβασης προμήθειας, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης  των ειδών μπορεί να 

μετατίθεται.  

Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρω βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν 

αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού 

χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Εάν λήξει οσυμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς κατά 

τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα συμβατικά είδη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των ειδών και 

την Επιτροπής Παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση είδους στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην 

υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το 

είδος, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεσης της οποίας προσκομίστηκε. 

 

Επισημαίνεται ότι: 
Σε περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, η χρονική παράταση θα γίνει υπό τον όρο ότι δεν θα υπάρξει 

υπέρβαση των συμβατικών ποσοτήτων και της συμβατικής ανά είδος συνολικής δαπάνης (Ελ.Συν.Στ΄ Κλιμ. Πράξεις 70/2016, 

111/2016, 83/2017, 109/2017). 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Τα προς παράδοση είδη, πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, θα πρέπει να 

είναι αρίστης ποιότητας, απαλλαγμένα από κάθε νομικό ή πραγματικό (κρυφό ή φανερό) ελάττωμα, θα πρέπει δε να είναι 

έτοιμα και κατάλληλα για την χρήση για την οποία προορίζονται.  

 

● ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Η παράδοση των ειδών της εν λόγω προμήθειαςθα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας (εκτός 

Σαββάτου και Κυριακής), στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών, Δομοκού 2 & Φιλαδελφείας, - Έναντι Σταθμού Λαρίσης, 

Αθήνα, μετά από ειδοποίηση, με e-mail και τηλεφωνική επικοινωνία της αρμόδιας Υπηρεσίας, του ΚΥΑΔΑ και ο προμηθευτής 

θα είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την παραγγελία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, περίπου από τις 07:30 π.μ. έως 10:30 

π.μ. 

 
Η παράδοση των σάντουιτς θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, στην Πειραιώς 35, Αθήνα, 

περίπου από τις 07:30 π.μ. έως 10:30 π.μ., μετά από ειδοποίηση, με e-mail και τηλεφωνική επικοινωνία της αρμόδιας 

Υπηρεσίαςτου ΚΥΑΔΑ και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την παραγγελία εντός δύο (2) εργάσιμων 

ημερών, λόγω του ότι αφορούν στην κάλυψη έκτακτων αναγκών διατροφής των αστέγων κατά τις περιόδους επικράτησης 

δυσμενών καιρικών συνθηκών τον χειμώνα. 

 

Η παράδοση των τσουρεκιών θα γίνεται Μεγάλη Πέμπτη κάθε έτους, λόγω του ότι αφορά στην κάλυψη των αναγκών του 

ΚΥΑΔΑ για την Πασχαλινή σίτιση των αστέγων, στην Πειραιώς 35, Αθήνα, περίπου από τις 07:30 π.μ. έως 10:30 π.μ., μετά από 

ειδοποίηση, με e-mail και τηλεφωνική επικοινωνία της αρμόδιας Υπηρεσίαςτου ΚΥΑΔΑ και ο προμηθευτής θα είναι 

υποχρεωμένος να εκτελεί την παραγγελία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 

 

 

● ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ: 
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Σε περίπτωση που ο προμηθευτής αδυνατεί να προμηθεύσει κάποιο από τα εν λόγω είδη, οφείλει άμεσα και εντός 24ωρου 

από την γνωστοποίηση της παραγγελίας, να αναφέρει εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή, τους λόγους ανωτέρας βίας για 

τους οποίους αδυνατεί να το προμηθεύσει και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Σε περίπτωση καθυστερήσεως παράδοσης - παραλαβής των ειδών της προμήθειας που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

ΚΥΑΔΑ ή σε λόγους  ανωτέρας βίας, η προθεσμία παράδοσης θα παραταθεί για τόσο χρόνο όσο θα διαρκέσει το από 

υπαιτιότητα του ΚΥΑΔΑ ή η από ανωτέρω βία εμπόδιο με Απόφαση του ΚΥΑΔΑ.
 

Ο προμηθευτής γι’ αυτήν την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως  από το ΚΥΑΔΑ, άλλως ρητώς 

παραιτείται από τώρα κάθε δικαιώματος ή αξιώσεώς του.   

 

Λόγοι ανωτέρας βίας θεωρούνται λοιμός, σεισμός, απεργία, απαγόρευση της κυκλοφορίας του συγκεκριμένου είδους από 

θεσμοθετημένα όργανα κ.λ.π. 

 
ΑΡΘΡΟ 15

ο 

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τα μέσα μεταφοράς πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής για την μεταφορά των τροφίμων όπως καθορίζονται στο 

παράρτημα ΙΙ Κεφ. ΙV του Ε.Κ. 852/2004 και σύμφωνα με τις αναφορές στους αντίστοιχους Οδηγούς Ορθής Υγιεινής 

Πρακτικής του Ε.Φ.Ε.Τ. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέσει τα απαιτούμενα για την προμήθεια μεταφορικά μέσα και το απαιτούμενο 

εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά εντός των χώρων που θα υποδείξει η Υπηρεσία, 

βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή και με δαπάνη του ιδίου.  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη σωστή μεταφορά και παράδοση των ειδών, 

μέχρι και την ολοκλήρωση της προμήθειας και γενικά με κάθε απαιτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 

προμήθειας. 

 

Ευθύνεται δε προσωπικώς αυτός μονάχα (προμηθευτής) αποκλειομένης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του ΚΥΑΔΑ για 

τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως ατυχήματα ή βλάβες που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως 

προσωπικό του ή σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και υποχρεούται να καταβάλει κάθε θετική και αποθετική ζημία 

που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση της προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
8. Ο προμηθευτής ρητά συνομολογεί με την υπογραφή της σύμβασης, ότι παραιτείται από κάθε σχετικό δικαίωμα ή αξίωση 

αποζημιώσεώς του έναντι του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, σε περίπτωση μη καθημερινής ή για 

μακρό χρονικό διάστημα μη εκτέλεσης της σύμβασης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΚΥΑΔΑ, ή σε ανωτέρα βία. 

9. Το ΚΥΑΔΑ, διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας του ανωτέρω είδους από δωρεές ή και από αποθέματα άλλων Φορέων, 

χωρίς να γεννάται αξίωση αποζημίωσης από μέρους του προμηθευτή. 

10. Το ΚΥΑΔΑδεν είναι υποχρεωμένο να προμηθευτεί ολόκληρη την συμβατική ποσότητα ενώ σε ενδεχόμενο λήξης του 

συμβατικού χρόνου χωρίς την εξάντληση της ποσότητας, αυτή (σύμβαση) λύεται αυτοδίκαια και ο ανάδοχος δεν έχει 

δικαίωμα να διεκδικήσει από το ΚΥΑΔΑτυχόν οικονομικές αξιώσεις για αποζημίωση του.   

11. Επίσης δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση για την εκτέλεση της προμήθειας στο σύνολό της και διατηρεί το δικαίωμα 

για λόγους απρόβλεπτους ή εκτάκτων αναγκών, να παραγγείλει τα είδη και τις ποσότητες που θεωρεί αναγκαίες, 

προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του. Αποδεχόμενος τούτο ρητά ο προμηθευτής παραιτείται ρητά του δικαιώματος 

διάρρηξης του ως άνω συμβατικού όρου, από όποιο λόγο και αν προέρχεται. 

 
ΑΡΘΡΟ 17

ο
 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Αν το είδος φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της 

παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 

4782/2021 και ισχύει, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα 

είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των ειδών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 

που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και 

παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

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

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
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ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον 

το επιθυμεί, ο προμηθευτής.  

Ο έλεγχος, γενικά διακρίνεται σε α) Μακροσκοπικό και β) Εργαστηριακό. 

Α) Ο  Μακροσκοπικός περιλαμβάνει ό,τι παρατηρείται διά γυμνού οφθαλμού και διενεργείται από την Επιτροπή Παραλαβής. 

Β) Ο Εργαστηριακός περιλαμβάνει χημική, μικροβιολογική, παρασιτολογική εξέταση κλπ που διενεργούνται σε ειδικά 

εργαστήρια. Η λήψη δειγμάτων και η αποστολή τους σε ειδικά εργαστήρια, για τον εργαστηριακό έλεγχο, διενεργείται από 

την επιτροπή παραλαβής όποτε αυτή κρίνει σκόπιμο.  

Γ)  Σε περίπτωση που από τον Μακροσκοπικό έλεγχο η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι το προϊόν είναι ακατάλληλο για 
ανθρώπινη κατανάλωση (παραλήψεις σήμανσης, λανθασμένες ενδείξεις κ.λ.π.) ή επιβλαβές (ουσιώδεις μακροσκοπικές 

αλλοιώσεις, παρουσία εντόμων ή ξένων σωμάτων κ.τ.λ.)δύναται να μην το επιστρέψει στον προμηθευτή αλλά να καλέσει 

τον αρμόδιο Γεωπόνο, ή Κτηνίατρο ή Χημικό της Περιφέρειας Αττικής ή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, ανάλογα με το είδος του προϊόντος, προκειμένου να αποφανθεί σχετικά. 

Σε περίπτωση που, ο αρμόδιος υπάλληλος αδυνατεί να παρευρεθεί τότε, η επιτροπή  μπορεί να παραλάβει το προϊόν με 

επιφύλαξη αναγράφοντας τον λόγο, προκειμένου να εξετασθεί την επόμενη μέρα.     

Δ) H δειγματοληψία για την διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου γίνεται ή από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής ή καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου. 

Ε) Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, στα οποία δεν αναφέρεται η καταλληλότητα ή μη του προϊόντος, θα 

αποστέλλονται στις  αρμόδιες Υπηρεσίες (Ε.Φ.Ε.Τ., Κτηνιατρική Υπηρεσία  κ.λ.π.) για τον απαιτούμενο χαρακτηρισμό.    

ΣΤ) Όταν διενεργείται δειγματοληψία, κατά την παραλαβή του προϊόντος, είναι απαραίτητη η παρουσία του προμηθευτή 
ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, ο οποίος θα υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που ο 

προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνείται να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας, η Επιτροπή σημειώνει 
στο πρωτόκολλο ότι «ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνήθηκε να υπογράψει»  και διενεργεί κανονικά την 
δειγματοληψία. 
Ζ) Γενικότερα, κατά την διενέργεια δειγματοληψίας, πρέπει να τηρούνται οι όροι που καθορίζονται στα «Περί 

δειγματοληψίας» άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Π.Τ.) ή σε περίπτωση μικροβιολογικού ή τοξικολογικού ελέγχου 

(δηλητηριάσεις κ.λ.π.) τα οριζόμενα στις ισχύουσες Υγειονομικές ή Κτηνιατρικές Διατάξεις. Σημειώνεται ότι, εάν ζητηθεί, 

παραδίδεται και στον προμηθευτή όμοιο δείγμα, επίσημα σφραγισμένο, το οποίο θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο 

δειγματοληψίας.   

Η) Σε περίπτωση που το δείγμα χαρακτηρισθεί μη κανονικό η παραπομπή στον Εισαγγελέα θα γίνεται από την 

δειγματίζουσα Υπηρεσία. 

Θ) Ο προμηθευτής βαρύνεται για τη δαπάνη ελέγχου κάθε δειγματοληψίας ανεξαρτήτου αποτελέσματος. 

Ομειοδότης  θα πρέπει  να προσκομίζει, όταν του ζητηθεί από την επιτροπή παραλαβής ή το αρμόδιο τμήμα του ΚΥΑΔΑ, 

φωτοαντίγραφο του Βιβλίου Αστυκτηνιατρικού Ελέγχου της εγκατάστασης, τις αντίστοιχες υπάρχουσες Αστυκτηνιατρικές 
Εκθέσεις που το συνοδεύουν καθώς και τυχόν μεταβολές αυτών που επισυνέβησαν κατά την διάρκεια της σύμβασης.   

Στα πλαίσια ανάπτυξης συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και της Υγιεινής των Τροφίμων (HACCP), οι μειοδότες θα πρέπει 

να προσκομίζουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων των προμηθευόμενων τροφίμων τους από εγκεκριμένα 

εργαστήρια ελέγχου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 

19.1 Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021 και ισχύει). 

19.2Στην περίπτωση της μακροσκοπικής εξέτασης, η επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης 

μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. 

Όταν διενεργείται και εργαστηριακή εξέταση, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά το αποτέλεσμα του ελέγχου τούτου. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι 

προβλεπόμενοι έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής και δε μεσολαβούν εργαστηριακοί 

έλεγχοι για τη σύνταξη του ανωτέρω πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή, χωρίς να προηγηθεί σύνταξη 

πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η επιτροπή μπορεί: 

α) να παραλάβει το είδος,  

β) να παραλάβει το είδος με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το είδος. 

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 
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19.3Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής παραλάβει το είδος, με παρατηρήσεις αναφέρει στο σχετικό 

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

της για το ζήτημα αν το είδος είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά 

περίπτωση υπηρεσία του φορέα, που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του είδους δεν επηρεάζουν την 

καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, η οποία 

εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του είδους με ή χωρίς έκπτωση 

επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου, το 

είδος μπορεί να απορριφθεί. 

Εάν το είδος απορρίπτεται από την επιτροπή λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η 

επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. 

19.4 Είδη που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση τους ελέγχους που 

διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση στη δευτεροβάθμια 

επιτροπή παραλαβής της περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, ύστερα από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την 

υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση 

ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις 

παρ. 19.2 και 19.3του παρόντος άρθρου. 

 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή 

δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να υποβάλει αίτημα για επανεξέταση του είδους μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας 

επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν  

τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για 

επανεξέταση γίνεται  μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του 

αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου. 

19.6 Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.  

19.7 Επίσης,παραπομπή, γιαεπανεξέταση του είδους, σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μπορεί να γίνεται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία συγκροτείται για τον σκοπό αυτό, ακόμη και στην περίπτωση 

που το είδος παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπής παραλαβής.  

19.8Επίσης, εάν ο προμηθευτής διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν κατά την 

παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση 

κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων,με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016. Το 

αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο προμηθευτής δεν μπορεί να 

ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 20
ο
 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

20.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με 

άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 

υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει 

λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

20.2 Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και 

αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που 

απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας 

ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα 

πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία 

και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η 

προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας 

μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 
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20.3  Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση  του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 

εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των ειδών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την 

προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που 

απορρίφθηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ 21
ο 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ 
 

21.1Στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά όρος περί αναπροσαρμογής της 

τιμής, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 132 του ν.4412/16, περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. 

Για την αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται ο τύπος: 

Τ=Τ προσφοράς Χ (1+ΔΤΚ) 

Όπου: 

· ΔΤΚ: ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παράδοσης του είδους, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους κατά το 

οποίο υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων 

· Τ προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και 

· Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή. 

Η αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοσης του είδους, συντρέχουν αθροιστικά οι εξής 

συνθήκες: 

α) έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 

β) η σύμβαση που συνάπτεται έχει διάρκεια μεγαλύτερη ων δώδεκα (12) μηνών, 

γ) ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι μικρότερος από μείον τρία τοις εκατό (-3%) και μεγαλύτερος από τρία τοις εκατό 

(3%), 

δ) η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής. 

Στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή, κατά τον χρόνο παράδοσης του είδους δε διαθέτει τις αναγκαίες πιστώσεις, 

μπορεί να εφαρμόσει αναλόγως τη ρήτρα αναπροσαρμογής με αναπροσαρμογή (αύξηση) των τιμών μονάδας και με 

παράλληλη μείωση των προς παράδοση ποσοτήτων της προμήθειας, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

� = ��ύ������ × Τ Προσφοράς/Τ 

Όπου: 

· Π: η παραλαμβανόμενη ποσότητα, 

· Π σύμβασης: η ποσότητα που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, 

· Τ προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και 

· Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή. 

Στην ανωτέρω περίπτωση η αναθέτουσα αρχή εκδίδει σχετική απόφαση τροποποίησης της σύμβασης, σύμφωνα με την περ. 

α της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

21.2  Για την ενεργοποίηση της αναπροσαρμογής, θα πρέπει κατά την παράδοση της ποσότητας των αγαθών να έχουν 

παρέλθει δώδεκα (12) πλήρεις μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Σε περιπτώσεις 

τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που προβλέπεται να παραδοθούν μετά την 

παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος 

παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή. 

21.3  Για τα είδη του Τμήματος 1, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση την τιμή αναφοράς, όπως αυτή προκύπτει από το 

εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Αττικής, Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής 

Αλλαγής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου, εφαρμοζομένου του σταθερού ποσοστού έκπτωσης της 

προσφοράς του αναδόχουεπί της νόμιμα διαμορφωμένης κάθε φορά Μέσης Τιμής Λιανικής Πώλησης του είδους, την ημέρα 

παράδοσής του. 

ΑΡΘΡΟ 22
ο
 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και για ότι δεν προβλέφθηκε, ισχύουν οι 

εκάστοτε σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει, του Ν.3463/2006(Φ.Ε.Κ. 
114/Α΄/08.06.2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ 
133/Α΄/19.07.2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», του Ν. 4735/2020 (Φ.Ε.Κ. 197/Α΄/12.10.2020) «Τροποποίηση του Κώδικα 
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Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής 

Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 

ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες 

διατάξεις», οι συναφείς διατάξεις εν γένει, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσης, 

όπως ισχύουν σήμερα και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Αποφάσεις, Εγκύκλιοι κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω. 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                            Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΑΔΑ 

 

ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΤΡΗΣΙΟΥ                                                ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΝΑΚΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – OΠΑΝΔΑ 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

 

Δ/ΝΣΗ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                            

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ -                                                     

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

 

Ταχ. Δ/νση           : Ακαδημίας 50                                                                             

Ταχ. Κώδικας      :  10679 Αθήνα                                                                              

Πληρ.:                  :   Ε. Συμεωνίδου                                                                                         Aθήνα :         

Τηλέφωνο            :  210/5284847                                                                         

Ε-mail                  :   promithies@oponda.gr 

    

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2023-24 

 
 
Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο των Αποκριάτικων 

εκδηλώσεων πρόκειται να προσφέρει παραδοσιακά εδέσματα,    για τον εορτασμό των <κούλουμων>, που θα 

μοιραστούν σε ατομικές μερίδες στο Λόφο του Φιλοπάππου, την Καθαρά Δευτέρα για το 2023-24.  

Συγκεκριμένα κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια των παρακάτω προϊόντων:   

1.Προμήθεια  συσκευασμένων ατομικών μερίδωνχαλβά μεβανίλια 

Ο χαλβάς πρέπει να είναι σύμφωνος με τον Κ.Τ.Π. ( Κώδικας τροφίμων και ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσης) 

άρθρο 138 Κ.Τ.Π. , και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις. Ο χαλβάς να είναι συσκευασμένος α) σε 

ατομική συσκευασία των 200γρ. και β) σε μεγαλύτερη συσκευασία κατάλληλη για την αποθήκευση και μεταφορά 

του.  

2. Προμήθεια  συσκευασμένων ατομικών μερίδων ελιάς. 

Ελιές  βρώσιμες: Οι ελιές θα πρέπει να είναι α΄ ποιότητας και να πληρούν τους όρους  όπως αυτοί αναφέρονται στο 

άρθρο 123 του Κ.Π.Τ. ( Κώδικας τροφίμων και ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσης)   και τις ισχύουσες κοινοτικές 

και υγειονομικές διατάξεις.  Οι ελιές να είναι συσκευασμένες α)  σε  ατομική αεροστεγή συσκευασία των 100 γρ. και 

β) σε μεγαλύτερη συσκευασία κατάλληλη για την αποθήκευση και μεταφορά τους.    

Οι συσκευασίες των προϊόντων  να φέρουν ενδείξεις στα ελληνικά και γενικά ότι αναφέρεται στο άρθρο 11 του 

Κ.Τ.Π. Τα δε υλικά συσκευασίας που θα έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα να πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 9 του 

Κ.Τ.Π. Τα προϊόντα να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευση Ε.Ε. Ο προμηθευτής θα πρέπει να 

διαθέτει Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (HACCP) 
 

Η παράδοση των ανωτέρω εδεσμάτων, (χαλβά και ελιές) θα γίνει το αργότερο 2 ημερολογιακές ημέρες πριν την 

Καθαρά Δευτέρα στις αποθήκες του ΟΠΑΝΔΑ, Κηφισού 162,   κατόπιν συνεννοήσεως με τον υπεύθυνο  στο 

τηλέφωνο: 210 5147011 . 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 

 
ΑΡΘΡ
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
Σ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.   

Φ.Π.Α.  

13% 

ΣΥΝΟΛ
Ο ΜΕ 
Φ.Π.Α.  

1 ΧΑΛΒΑΣ 

200 
gr/συσκευασία 

. 

ΤΕΜ. 2.000   

 

3,58€ 7.160,00 € 930,800€  8.090,80€ 

 

2 ΕΛΙΕΣ  

100gr/συσκευασί
α 

ΤΕΜ. 2.000  

 

1,90€ 3.800,00€ 494,00€  4.294,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ  4.000,00  10.960,00
€ 

1.424,80
€ 12.384,80 

 

 
Συνολικός προϋπολογισμός :24.769,60€ συμπ. Φ.Π.Α. 13% (21.920,00€ + 2.849,60€ ΦΠΑ)    
και θα καταλογισθεί στην  Κ.Α. 6471.001 (Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων), στην 
πίστωση προϋπολογισμού οικονομικού  έτους 2023 το ποσό των  12.384,80€ συμπ. ΦΠΑ 13%  
και το ποσό των 12.384,80€ συμπ. ΦΠΑ 13%  στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 
 
 

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 
 
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

  

 

ΑΡΘΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.   

Φ.Π.Α.  

13% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ 
Φ.Π.Α.  

1 ΧΑΛΒΑΣ 

200 
gr/συσκευασία 

. 

ΤΕΜ. 2.000   

 

3,58€ 7.160,00€ 930,80€  8.090,80€ 

 

2 ΕΛΙΕΣ  

100gr/συσκευασία 

ΤΕΜ. 2.000  

 

1,90€ 3.800,00€ 494,00€  4.294,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ  4.000,00  10.960,00€ 1.424,80€ 
12.384,80 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

 

Δ/ΝΣΗ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                            

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ -                                                         

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

 

Ταχ. Δ/νση           : Ακαδημίας 50                                                                             

Ταχ. Κώδικας      :  10679 Αθήνα                                                                              

Πληρ.:                  :   Ε. Συμεωνίδου                                                                                         Aθήνα :         

Τηλέφωνο            :  210/5284847                                                                        

Ε-mail                  :   promithies@opanda.gr 

    

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΛΑΓΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024 

 

O ΟΠΑΝΔΑ στο πλαίσιο των Αποκριάτικων εκδηλώσεων πρόκειται να προσφέρει λαγάνες ,   για τον εορτασμό των 

<κούλουμων>, που θα μοιραστούν σε ατομικές μερίδες στο Λόφο του Φιλοπάππου, την Καθαρά Δευτέρα για τα  έτη  

2023-2024 

Προμήθεια  4.000 τεμ. (2.000/έτος) συσκευασμένων ατομικών μερίδων λαγάνας. 

Η λαγάνα πρέπει να πληροί τους όρους του άρθρου 113 του Κ.Τ.Π. ( Κώδικας τροφίμων και ποτών και αντικειμένων 

κοινής χρήσης) και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις. Η λαγάνα να είναι συσκευασμένη, α) σε 

ατομική συσκευασία των 400 γρ. και β) σε μεγαλύτερη συσκευασία κατάλληλη για την αποθήκευση και μεταφορά 

της.   

 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 487/2000 να εφαρμόζει Σύστημα διαχείρισης 
της ασφάλειας των τροφίμων (HACCP) 

Η διάθεση και συσκευασία των προϊόντων θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και η μεταφορά με 

καθαρά και απολυμασμένα μέσα, σύμφωνα με τον ΚΤΠ και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις.    

 

Η παράδοση των λαγανών θα γίνεται ξημερώματα της Καθαράς Δευτέρας, στις αποθήκες του ΟΠΑΝΔΑ, Κηφισού 162,   

κατόπιν συνεννοήσεως με τον υπεύθυνο  στο τηλέφωνο: 210 5147011 

 

Κανένα προϊόν δεν θα γίνεται αποδεκτό εάν δεν τηρούνται οι όροι των σχετικών άρθρων του Κ.Τ.Π 

(θερμοκρασία οχήματος, ύπαρξη καταγραφικού θερμοκρασίας, βεβαίωση απολύμανσης, βεβαίωση καταλληλότητας 

οχήματος, θερμοκρασία προϊόντος, ακεραιότητα συσκευασίας, επισήμανση προϊόντος). 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 
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Α/Α               
ΑΡΘΡΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙ-

ΣΜΟΥ 

ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΟ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 

ΛΑΓΑΝΕΣ 400 

gr / 

συσκευασία 

 

ΤΕΜ. 2.000   

 

3,00€ 6.000,00€ 780,00€ 6.780,00€ 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 

 

Α/Α               
ΑΡΘΡΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙ-

ΣΜΟΥ 

ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΟ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 

ΛΑΓΑΝΕΣ 400 

gr / 

συσκευασία 

 

ΤΕΜ. 2.000   

 

3,00€ 6.000,00€ 780,00€ 6.780,00€ 

 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των #13.560,00€#  ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% (12.000,00+1.560,00 ΦΠΑ 13%) , εκ των οποίων το ποσό των 6.780,00€ θα 

καταλογισθεί σε βάρος του Κ.Α. 6471.001«Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων»στον Προϋπολογισμό οικονομικού 

έτους 2023 , και το ποσό των 6.780,00€ θα καταλογισθεί σε βάρος του Κ.Α. 6471.001«Έξοδα Πολιτιστικών 

Δραστηριοτήτων» στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024. 

 
 

 

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

 

Δ/ΝΣΗ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                            

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ -                                                        

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

 

Ταχ. Δ/νση           : Ακαδημίας 50                                                                             

Ταχ. Κώδικας      :  10679 Αθήνα                                                                              

Πληρ.:                  :   Ε. Συμεωνίδου                                                                                         Aθήνα :         

Τηλέφωνο            :  210/5284847                                                                         

Ε-mail                  :   promithies@oponda.gr 

    

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ για τα έτη  2024 - 2025 

 

Ο ΟΠΑΝΔΑ   

A) στo πλαίσιο των θερινών Camp, που πραγματοποιεί κάθε έτος, από τα μέσα Ιουνίου έως τα τέλη Ιουλίου, στα 

Αθλητικά Κέντρα: 1) ΡΟΥΦ, 2)ΓΟΥΔΗ, 3)ΓΚΡΑΒΑ, για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών ηλικίας 6 έως 12 ετών 

ήτοι:  

 

3 περιόδους θερινών Camp Χ 10 ημέρες/περίοδο=30 ημέρες Χ 250 παιδιά/περίοδο=7.500τεμ./Αθλητικό Κέντρο 

3 Αθλητικά Κέντρα Χ 7.500τεμ.= 22.500 τεμ. /έτος 

 

Β) στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων στα Πολιτιστικά του Κέντρα , για παιδιά προσχολικής και σχολικής 

ηλικίας ο ΟΠΑΝΔΑ προτίθεται  να προσφέρει στα παιδιά που συμμετέχουν στις δράσεις  εμφιαλωμένα νερά   

5.000τεμ./έτος   

 

Σύνολο 27.500 τεμ./έτος 

Σύνολο  για δύο (2) έτη 55.000 

 

Προμήθεια  νερού φιάλης 500ml. 
Νερό εμφιαλωμένο, σε συσκευασία 0,5 λίτρου. Να είναι σύμφωνα με τους όρους όπως αυτοί αναφέρονται στο 

άρθρο 149 του Κ.Π.Τ του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  

Οι συσκευασίες των προϊόντων  να φέρουν ενδείξεις στα ελληνικά και γενικά ότι αναφέρεται στο άρθρο 11 του 

Κ.Τ.Π. Τα δε υλικά συσκευασίας που θα έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα να πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 9 του 

Κ.Τ.Π. Τα προϊόντα να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευση Ε.Ε. Ο προμηθευτής θα πρέπει να 

διαθέτει Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (HACCP) 
 

Η διάθεση και συσκευασία των προϊόντων θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και η μεταφορά με 

καθαρά και απολυμασμένα μέσα, στην αποθήκη του ΟΠΑΝΔΑ, Κηφισού 162, κατόπιν συνεννοήσεως με τον 

υπεύθυνο  στο τηλέφωνο: 210 5147011, σύμφωνα τις ισχύουσες κοινοτικές υγειονομικές διατάξεις και τις 

αντίστοιχες διατάξεις  του ΚΤΠ.  
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Κανένα προϊόν δεν θα γίνεται αποδεκτό εάν δεν τηρούνται οι όροι των σχετικών άρθρων του ΚΤΠ (θερμοκρασία 

οχήματος, ύπαρξη καταγραφικού θερμοκρασίας, βεβαίωση απολύμανσης, βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος, 

θερμοκρασία προϊόντος, ακεραιότητα συσκευασίας, επισήμανση προϊόντος). 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2024 

 

Α/Α ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΟ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ    

500 ml  
ΤΕΜ. 27.500 0,28 7.700,00 1.001,00 8.701,00 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2025 

 

Α/Α ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΟ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ    

500 ml  
ΤΕΜ. 27.500 0,28 7.700,00 1.001,00 8.701,00 

 

 
 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των #17.402,00€# 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%,  (15.400,00+2.002,00 ΦΠΑ 13%) εκ των οποίων  

α)το ποσό των 7.119,00€ θα καταλογισθεί σε βάρος  του ΚΑ 6472.999 Φ15 Δ18 «Λοιπές δαπάνες αθλητικών 

δραστηριοτήτων» στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 και το ποσό των 1.582,00€ θα καταλογισθεί σε 

βάρος του ΚΑ 6471.001 Φ15 Δ16 «Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων» στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 

2024 , 

 

β) το ποσό των 7.119,00€ θα καταλογισθεί σε βάρος  του ΚΑ 6472.999 Φ15 Δ18 «Λοιπές δαπάνες αθλητικών 

δραστηριοτήτων» στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2025 και το ποσό των 1.582,00€ θα καταλογισθεί σε 

βάρος του ΚΑ 6471.001 Φ15 Δ16 «Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων» στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 

2025 

 

 

 
O ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 
 

 
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

 

Δ/ΝΣΗ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                            

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ -                                                         

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

 

Ταχ. Δ/νση           : Ακαδημίας 50                                                                             

Ταχ. Κώδικας      :  10679 Αθήνα                                                                              

Πληρ.:                  :   Ε. Συμεωνίδου                                                                                         Aθήνα :         

Τηλέφωνο            :  210/5284847                                                                         

Ε-mail                  :   promithies@opanda.gr 

    

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

CPV 15811510-4 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ ΓΙΑ  ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024 

 

 

Ο ΟΠΑΝΔΑ στο πλαίσιο των θερινών Camps, που πραγματοποιεί κάθε έτος, από τα μέσα Ιουνίου έως τα τέλη 

Ιουλίου, στα Αθλητικά Κέντρα: 1) ΡΟΥΦ, 2)ΓΟΥΔΗ, 3)ΓΚΡΑΒΑ, για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών ηλικίας 6 

έως 12 ετών, πρόκειται να προσφέρει σάντουιτς  ήτοι:  

3 περιόδους Χ 10 ημέρες/περίοδο=30 ημέρες Χ 250 παιδιά/περίοδο=7.500 τεμ./Α.Κ, 

3 Αθλητικά Κέντρα Χ 7.500τεμ.=22.500 τεμ. /έτος  (συνολικά 45.000 τεμ. για τα έτη 2023-24) 

 

Σάντουιτς με μπαγκέτα των 200-250 γραμμαρίων αποκλειόμενα χαμηλότερου βάρους. Το βάρος του 

προσφερόμενου προϊόντος και τα υλικά παρασκευής του, θα καθορίζονται με απόλυτη ακρίβεια στην τεχνική 

προσφορά του προμηθευτή και δεν θα διαφέρει από το προϊόν που θα παραδίδεται . 

Θα είναι περιτυλιγμένο με σελοφάν ή πλαστική συσκευασία μιας χρήσεως κατάλληλη για τρόφιμα και θα 

αποτελείται από μπαγκέτα με γέμιση αλλαντικού (γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή  40-50 γραμ), τυρί edam ή gouda 

40-50 γραμ (πληρών τους όρους του αρθρ. 83 ΚΤΠ) & sause 10-15γραμ/λαχανικά εποχής. Απαγορεύεται η χρήση 

μετουσιωμένων ή υποκατάστατων τυριού. Σε κάθε ατομική συσκευασία θα αναγράφεται η ημερομηνία συσκευασίας 

και λήξεως όχι μεγαλύτερης των 5 ημερών. Το σάντουιτς καθώς και τα επιμέρους συστατικά του θα πρέπει να 

πληρούν τους όρους του Κ.Τ.Π, τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές και Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις.Ο 

προμηθευτής αναλαμβάνει να παραδίδει αυθημερόν 8 έως 10 π.μ.  μετά από προηγούμενη παραγγελία του 

Οργανισμού, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 487/2000 να εφαρμόζει  Σύστημα διαχείρισης 
της ασφάλειας των τροφίμων (HACCP) 

Η διάθεση και συσκευασία των προϊόντων θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και η μεταφορά με 

καθαρά και απολυμασμένα μέσα και με βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος από την διεύθυνση Κτηνιατρικής,  

στα Αθλητικά Κέντρα (ΡΟΥΦ-ΓΟΥΔΗ-ΓΚΡΑΒΑ), όπου πραγματοποιούνται τα Camps,κατόπιν συνεννοήσεως με τον 

υπεύθυνο  στο τηλέφωνο: 210-5284873, σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΤΠ, καθώς επίσης και τις ισχύουσες 

κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις.    
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Κανένα προϊόν δεν θα γίνεται αποδεκτό εάν δεν τηρούνται οι όροι των σχετικών άρθρων του Κ.Τ.Π 

(θερμοκρασία οχήματος, ύπαρξη καταγραφικού θερμοκρασίας, βεβαίωση απολύμανσης, βεβαίωση καταλληλότητας 

οχήματος, θερμοκρασία προϊόντος, ακεραιότητα συσκευασίας, επισήμανση προϊόντος). 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 

 

Α/Α               
ΑΡΘΡΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙ-

ΣΜΟΥ 

ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 13% 
ΣΥΝΟΛΟ   

ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 

ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ 

ΑΤΟΜ. ΣΥΣΚ. 

200-250 ΓΡ.  

ΤΕΜ.  22.500 1,90€ 42.750,00€ 
5.557,50€ 

 
48.307,50 € 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 

 

Α/Α               
ΑΡΘΡΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙ-

ΣΜΟΥ 

ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 13% 

ΣΥΝΟΛΟ   
ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 

ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ 

ΑΤΟΜ. ΣΥΣΚ. 

200-250 ΓΡ.  

ΤΕΜ.  22.500 1,90€ 42.750,00€ 
5.557,50€ 

 
48.307,50 € 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των #96.615,00€#  ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% , (85.500,00+11.115,00 ΦΠΑ 13%) εκ των οποίων το ποσό των 48.307,50€  θα 

καταλογισθεί σε βάρος  του ΚΑ 6472.999 «Λοιπές δαπάνες αθλητικών δραστηριοτήτων» στον Προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2023 , και το ποσό των 48.307,50€ θα καταλογισθεί σε βάρος  του ΚΑ 6472.999 «Λοιπές δαπάνες 

αθλητικών δραστηριοτήτων» στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 . 

 
 

 

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

 

 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

 

Δ/ΝΣΗ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                            

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ -                                                        

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

 

Ταχ. Δ/νση           : Ακαδημίας 50                                                                             

Ταχ. Κώδικας      :  10679 Αθήνα                                                                              

Πληρ.:                  :   Ε. Συμεωνίδου                                                                                         Aθήνα :         

Τηλέφωνο            :  210/5284847                                                                         

Ε-mail                  :   promithies@opanda.gr 

    

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

 
CPV 15812100-4 (είδη ζαχαροπλαστικής) 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΤΩΝ 2023-2024  
 

Τσουρέκι ατομικό, συσκευασμένο (90 γρ.και άνω) 
 

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων στα Πολιτιστικά του Κέντρα , για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας ο 

ΟΠΑΝΔΑ 

προτίθεται  να προσφέρει στα παιδιά που συμμετέχουν στις δράσεις   Δια βίου Μάθησης  2.500 τεμ. ατομικά 

τσουρέκια /έτος  (συνολικά 5.000 τεμ.για τα έτη 2023-24)  

Τσουρέκι ατομικό συσκευασμένο 90 γρ. και άνω, θα είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 

εκάστοτε Αγορανομικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Το υλικό συσκευασίας τους θα πρέπει να πληροί τους όρους των 

αντίστοιχων άρθρων του ΚΤΠ. Η μεταφορά τους θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα και κλειστά μεταφορικά μέσα 

του προμηθευτή. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών, περί επισήμανσης. Το προϊόν θα φέρει σήμανση με την ημερομηνία παραγωγής και λήξης του 

με χρονικό όριο ανάλωσης οκτώ (8) ημερών. 

Επί της συσκευασίας θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης καθώς και η ημερομηνία παρασκευής 

(άρθρο 11 ΚΠΤ). Εφ΄όσον κρίνεται αναγκαίο θα διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας. 

 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων 
(HACCP) 

 

Η διάθεση και συσκευασία των προϊόντων θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και η μεταφορά με 

καθαρά και απολυμασμένα μέσα, στην αποθήκη του ΟΠΑΝΔΑ, Κηφισού 162,κατόπιν συνεννοήσεως με τον 

υπεύθυνο  στο τηλέφωνο: 210 5147011, σύμφωνα τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις και τις 

αντίστοιχες διατάξεις του ΚΤΠ.  
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Κανένα προϊόν δεν θα γίνεται αποδεκτό εάν δεν τηρούνται οι όροι των σχετικών άρθρων του ΚΤΠ (θερμοκρασία 

οχήματος, ύπαρξη καταγραφικού θερμοκρασίας, βεβαίωση απολύμανσης, βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος, 

θερμοκρασία προϊόντος, ακεραιότητα συσκευασίας, επισήμανση προϊόντος). 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 

 

Α/Α ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΟ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 

ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ, 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΟ 90 ΓΡ. ΚΑΙ 

ΑΝΩ 

ΤΕΜ. 2.500 1,08 2.700,00 351,00 3.051,00 

        

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 

 

Α/Α ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΟ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 

ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ, 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΟ 90 ΓΡ. ΚΑΙ 

ΑΝΩ 

ΤΕΜ. 2.500 1,08 2.700,00 351,00 3.051,00 

        

 

 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των #6.102,00€# 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, (5.400,00+ 702,00 ΦΠΑ 13%) εκ των οποίων το ποσό των 3.051,00€ θα 

καταλογισθεί σε βάρος  του ΚΑ 6471.001 «Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων» στον Προϋπολογισμό οικονομικού 

έτους 2023 , το ποσό των  3.051,00€ θα καταλογισθεί σε βάρος  του ΚΑ 6471.001«Έξοδα Πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων» στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024  

 

 

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ                               ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

 

Δ/ΝΣΗ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                            

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ -                                                        

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

 

Ταχ. Δ/νση           : Ακαδημίας 50                                                                             

Ταχ. Κώδικας      :  10679 Αθήνα                                                                              

Πληρ.:                  :   Ε. Συμεωνίδου                                                                                         Aθήνα :         

Τηλέφωνο            :  210/5284847                                                                         

Ε-mail                  :   promithies@opanda.gr 

    

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 

 
CPV 15321000-4 (χυμοί φρούτων) 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ   ΤΑ ΕΤΗ  2024-2025 

 
Φυσικός χυμός διάφορα φρούτα (ανάμεικτος) Άρθρο 126,127 ΚΤΠ 

 

1.     Ο ΟΠΑΝΔΑ στο πλαίσιο των θερινών Camps, που πραγματοποιεί κάθε έτος, από τα μέσα Ιουνίου έως τα τέλη 

Ιουλίου, στα Αθλητικά Κέντρα: 1) ΡΟΥΦ, 2)ΓΟΥΔΗ, 3)ΓΚΡΑΒΑ, για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών ηλικίας 6 

έως 12 ετών, πρόκειται να προσφέρει χυμούς  ήτοι:  

3 περιόδους Χ 10 ημέρες/περίοδο=30 ημέρες Χ 250 παιδιά/περίοδο=7.500 τεμ./Α.Κ, 

3 Αθλητικά Κέντρα Χ 7.500τεμ.=22.500 τεμ. /έτος  

2. Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων στα Πολιτιστικά του Κέντρα , για παιδιά προσχολικής και σχολικής 

ηλικίας ο ΟΠΑΝΔΑ προτίθεται  να προσφέρει στα παιδιά που συμμετέχουν στις δράσεις  του Δια βίου Μάθησης  
2.500 τεμ. χυμούς /έτος   

Σύνολο  25.000 τεμάχια/έτος 

Σύνολο για δύο (2) έτη 50.000 τεμ. 

 

Ως χυμός φρούτων ορίζεται το ζυμώσιμο, αλλά μη ζυμωθέν, προϊόν που λαμβάνεται από υγιή και ώριμα φρούτα, 

ενός ή πολλών ειδών με μηχανικές μεθόδους λήψης, και έχει το χρώμα, το άρωμα και τη χαρακτηριστική γεύση των 

χυμών των φρούτων από τα οποία προέρχεται. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των φρούτων πρέπει να είναι 

άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. 

Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στα άρθρα 126 & 127 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές  και Υγειονομικές 

διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί 

επισήμανσης. 

Στην ετικέτα - συσκευασία του συμπυκνωμένου χυμού φρούτου πρέπει να αναγράφεται η παρουσία και η 

ποσότητα των προστιθέμενων σακχάρων καθώς επίσης η ημερομηνία λήξης. 

Διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία τετραπάκ των 250-330 ml. 

Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον Κ.Τ.Π. και 

Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, τις ισχύουσες, Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
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Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (HACCP) 

 

Η διάθεση και συσκευασία των προϊόντων θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και η μεταφορά με 

καθαρά και απολυμασμένα μέσα, στην αποθήκη του ΟΠΑΝΔΑ, Κηφισού 162,κατόπιν συνεννοήσεως με τον 

υπεύθυνο  στο τηλέφωνο: 210 5147011, σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΤΠ.  

 

Κανένα προϊόν δεν θα γίνεται αποδεκτό εάν δεν τηρούνται οι όροι των σχετικών άρθρων του ΚΤΠ (θερμοκρασία 

οχήματος, ύπαρξη καταγραφικού θερμοκρασίας, βεβαίωση απολύμανσης, βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος, 

θερμοκρασία προϊόντος, ακεραιότητα συσκευασίας, επισήμανση προϊόντος). 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 

 

Α/Α ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΟ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 
ΧΥΜΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ 250-

330 ml  
ΤΕΜ. 25.000,00 0,72 18.000,00 2.340,00 20.340,00 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025 

 

Α/Α ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΟ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 
ΧΥΜΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ 250-

330 ml  
ΤΕΜ. 25.000,00 0,72 18.000,00 2.340,00 20.340,00 

 
 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των #40.680,00€# 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, (36.000,00 + 4.680,00 ΦΠΑ 13%) εκ των οποίων 

α) το ποσό των 18.306,00€ θα καταλογισθεί σε βάρος  του ΚΑ 6472.999 «Λοιπές δαπάνες αθλητικών 

δραστηριοτήτων» στον προϋπολογισμό οικον. Έτους 2024 και το ποσό των 2.034,00€ θα καταλογισθεί σε βάρος του 

ΚΑ 6471.001 «Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων» στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 , 

 

β)το ποσό των 18.306,00€ θα καταλογισθεί σε βάρος  του ΚΑ 6472.999 «Λοιπές δαπάνες αθλητικών 

δραστηριοτήτων» στον προϋπολογισμό οικον. Έτους 2025 και το ποσό των 2.034,00€ θα καταλογισθεί σε βάρος του 

ΚΑ 6471.001 «Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων» στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2025 ,  

 

 
Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 

 
 

 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

 

Δ/ΝΣΗ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                            

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ -                                                        

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

 

Ταχ. Δ/νση           : Ακαδημίας 50                                                                             

Ταχ. Κώδικας      :  10679 Αθήνα                                                                              

Πληρ.:                  :   Ε. Συμεωνίδου                                                                                         Aθήνα :         

Τηλέφωνο            :  210/5284847                                                                         

Ε-mail                  :   promithies@opanda.gr 

    

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 

 
CPV 15321000-4 (χυμοί φρούτων) 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ   ΤΑ ΕΤΗ  2024-2025 

 
Φυσικός χυμός διάφορα φρούτα (ανάμεικτος) Άρθρο 126,127 ΚΤΠ 

 

1.     Ο ΟΠΑΝΔΑ στο πλαίσιο των θερινών Camps, που πραγματοποιεί κάθε έτος, από τα μέσα Ιουνίου έως τα τέλη 

Ιουλίου, στα Αθλητικά Κέντρα: 1) ΡΟΥΦ, 2)ΓΟΥΔΗ, 3)ΓΚΡΑΒΑ, για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών ηλικίας 6 

έως 12 ετών, πρόκειται να προσφέρει χυμούς  ήτοι:  

3 περιόδους Χ 10 ημέρες/περίοδο=30 ημέρες Χ 250 παιδιά/περίοδο=7.500 τεμ./Α.Κ, 

3 Αθλητικά Κέντρα Χ 7.500τεμ.=22.500 τεμ. /έτος  

2. Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων στα Πολιτιστικά του Κέντρα , για παιδιά προσχολικής και σχολικής 

ηλικίας ο ΟΠΑΝΔΑ προτίθεται  να προσφέρει στα παιδιά που συμμετέχουν στις δράσεις  του Δια βίου Μάθησης  
2.500 τεμ. χυμούς /έτος   

 

Σύνολο  25.000 τεμάχια/έτος 

Σύνολο για δύο (2) έτη 50.000 τεμ. 

 

Ως χυμός φρούτων ορίζεται το ζυμώσιμο, αλλά μη ζυμωθέν, προϊόν που λαμβάνεται από υγιή και ώριμα φρούτα, 

ενός ή πολλών ειδών με μηχανικές μεθόδους λήψης, και έχει το χρώμα, το άρωμα και τη χαρακτηριστική γεύση των 

χυμών των φρούτων από τα οποία προέρχεται. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των φρούτων πρέπει να είναι 

άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. 

Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στα άρθρα 126 & 127 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές  και Υγειονομικές 

διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί 

επισήμανσης. 
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Στην ετικέτα - συσκευασία του συμπυκνωμένου χυμού φρούτου πρέπει να αναγράφεται η παρουσία και η 

ποσότητα των προστιθέμενων σακχάρων καθώς επίσης η ημερομηνία λήξης. 

Διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία τετραπάκ των 250-330 ml. 

Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον Κ.Τ.Π. και 

Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, τις ισχύουσες, Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (HACCP) 

 

Η διάθεση και συσκευασία των προϊόντων θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και η μεταφορά με 

καθαρά και απολυμασμένα μέσα, στην αποθήκη του ΟΠΑΝΔΑ, Κηφισού 162,κατόπιν συνεννοήσεως με τον 

υπεύθυνο  στο τηλέφωνο: 210 5147011, σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΤΠ.  

 

Κανένα προϊόν δεν θα γίνεται αποδεκτό εάν δεν τηρούνται οι όροι των σχετικών άρθρων του ΚΤΠ (θερμοκρασία 

οχήματος, ύπαρξη καταγραφικού θερμοκρασίας, βεβαίωση απολύμανσης, βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος, 

θερμοκρασία προϊόντος, ακεραιότητα συσκευασίας, επισήμανση προϊόντος). 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 

 

Α/Α ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΟ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 
ΧΥΜΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ 250-

330 ml  
ΤΕΜ. 25.000,00 0,72 18.000,00 2.340,00 20.340,00 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025 

 

Α/Α ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΟ   
ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 
ΧΥΜΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ 250-

330 ml  
ΤΕΜ. 25.000,00 0,72 18.000,00 2.340,00 20.340,00 

 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των #40.680,00€# 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, (36.000,00 + 4.680,00 ΦΠΑ 13%) εκ των οποίων 

α) το ποσό των 18.306,00€ θα καταλογισθεί σε βάρος  του ΚΑ 6472.999 «Λοιπές δαπάνες αθλητικών 

δραστηριοτήτων» στον προϋπολογισμό οικον. Έτους 2024 και το ποσό των 2.034,00€ θα καταλογισθεί σε βάρος του 

ΚΑ 6471.001 «Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων» στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 , 

β)το ποσό των 18.306,00€ θα καταλογισθεί σε βάρος  του ΚΑ 6472.999 «Λοιπές δαπάνες αθλητικών 

δραστηριοτήτων» στον προϋπολογισμό οικον. Έτους 2025 και το ποσό των 2.034,00€ θα καταλογισθεί σε βάρος του 

ΚΑ 6471.001 «Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων» στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2025 ,  

 

 
Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 
 
 

 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & 

ΝΕΟΛΑΙΑΣ            

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

   

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ&ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

       

Πληρ: Ε. Συμεωνίδου 

Τηλ: 210-5284847   

 
 
 

 
Αθήνα  
 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑΝΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2023 -2024 – 2025. 

 
 

 
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων, (ατομικά τσουρέκια, λαγάνες, 

ελιές, χαλβά, ανάμεικτοι φυσικοί χυμοί, εμφιαλωμένα νερά, σάντουιτς), για την κάλυψη των αναγκών εκδηλώσεων του 

ΟΠΑΝΔΑ προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2023 - 2024 -2025.  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων 

Φ.Π.Α., ανέρχεται στο ποσό των #199.128,60#€,  εκατόν ενενήντα εννιά  χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και εξήντα 

λεπτών και θα βαρύνουν τους  Κ.Α. 6471.001 Φ15 Δ16 «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» και Κ.Α. 6472.999 Φ15 Δ18 
<Λοιπές δαπάνες αθλητικών δραστηριοτήτων>προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2023 - 2024 - 2025 και αναλυτικά: 

-το ποσό των  # 22.215,80#€, θα βαρύνει τον Φ.15 - Δ.16 Κ.Α. 6471.001 «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτητων», 

στονπροϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023, 

 

-το ποσό των  # 25.831,80 #€,  θα βαρύνει τον ανωτέρωΦ.15 - Δ.16 Κ.Α. 6471.001 «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτητων», 

στονπροϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024, 

 

το ποσό των  # 3.616,00 #€,  θα βαρύνει τον ανωτέρωΦ.15 - Δ.16 Κ.Α. 6471.001 «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτητων», 

στονπροϋπολογισμό οικονομικού έτους 2025 και 

 

-το ποσό των  #48.307,50#€,  θα βαρύνει τον Φ.15 - Δ.18 Κ.Α. 6472.999 «Λοιπές δαπάνες αθλητικών δραστηριοτήτων», 

στονπροϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023. 

 

-το ποσό των  #73.732,50#€, θα βαρύνει τον Φ.15 - Δ.18 Κ.Α. 6472.999 «Λοιπές δαπάνες αθλητικών δραστηριοτήτων», 

στονπροϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 

 

 

 

το ποσό των  #25.425,00#€, θα βαρύνει τον Φ.15 - Δ.18 Κ.Α. 6472.999 «Λοιπές δαπάνες αθλητικών δραστηριοτήτων», 

στονπροϋπολογισμό οικονομικού έτους 2025 

 

 

 

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

1. Διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
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(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

2. Ισχύουσες διατάξεις των άρθρων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

3. Άρθρο 4 παρ. 1 της από 12.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 240 τεύχος Α΄) η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18 τεύχος Α΄) «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών, για προμήθειες α. 

τροφίμων, … για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους Προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής 

από τους οικείους Δήμους …», σύμφωνα με το οποίο γίνεται πλέον Ενιαία διαγωνιστική διαδικασία για την εν λόγω 

προμήθεια από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων για όλους τους φορείς του. 

4. Διατάξεις τουΝ. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/08.06.2006), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

5. Διατάξεις τουΝ. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

6. Διατάξεις του Ν. 4605/2019 (Φ.Ε.Κ. 52/Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της 

τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη 

απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

7. Την αριθμ. 403/4.10.2021 Απόφαση Δημάρχου   Αθηναίων περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του 

Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.  

8. Διατάξεις του Ν. 4700/2020 (Φ.Ε.Κ. 127/Α΄/29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».  

9. Διατάξεις του Ν. 4782/2021 (Φ.Ε.Κ. 36/Α΄/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και 

άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 
 
 

10. Αριθμ. πρωτ. 123028/12.05.2021 (η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 5263/12.05.2021 Δ.Β.Α.) εγκύκλιος,της Διεύθυνσης 

Προμηθειών και  Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων. 

11. Aριθμ. πρωτ. 2040/13.04.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) εγκύκλιο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με 

θέμα «Διευκρινήσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής 

κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID 19». 

12. Διατάξεις του Ν. 4965/2022 (Φ.Ε.Κ. 162/Α΄/02.09.2022), άρθρο 7 ΄΄Ρήτρα αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες 

συμβάσεις προμηθειών Τροποποίηση άρθρου 53 του ν. 4412/2016΄΄. 

13. Αριθμ. πρωτ. 95213/05.10.2022 (ΑΔΑ: 6Μ8Ο46ΜΤΛΡ-ΔΛΓ)εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με 

θέμα: ΄΄Εγκύκλιος περί εφαρμογής των παρ. 9 έως 10α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 περί εφαρμογής της ρήτρας 

αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών΄΄. 

14. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ημερομηνία 14.12.2022) του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών , όπου μας 

γνωστοποιεί για την αλλαγή του κριτηρίου ανάθεσης της ενιαίας διαδικασίας για την ανάδειξη χορηγητών προμηθευτών 

τροφίμων, για το Δήμο Αθηναίων και τα εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα, σύμφωνα με την από 17/11/2022 

ηλεκτρονική αλληλογραφίατης Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων 

 

15. Αριθμ. πρωτ.  16854 /23-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011893139)  αίτημα του Τμήματος Προμηθειών Υλικών – Εξοπλισμού & 

Υπηρεσιών του ΟΠΑΝΔΑ 

16. Αριθμ. Πρωτ.   16860/23-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011894084)  αίτημα του Τμήματος Προμηθειών Υλικών – Εξοπλισμού & 

Υπηρεσιών του ΟΠΑΝΔΑ 

17. Αριθμ. Πρωτ.16894/23.12.2022(ΑΔΑ:ΨΗ8ΑΟΞΩΡ-ΤΦΞ– ΑΔΑΜ 22REQ011897118) Απόφαση Δέσμευσης Πολυετούς 
Δαπάνης 

18. Αριθμ. Πρωτ.    16901/23.12.2022(ΑΔΑ: 9Η2ΨΟΞΩΡ-ΟΛΟ – ΑΔΑΜ 22REQ011897197) Απόφαση Δέσμευσης Πολυετούς 
Δαπάνης 

19. Αριθμ. Πρωτ.   16974/28.12.2022 (ΑΔΑ: 62ΦΣΟΞΩΡ-4ΤΚ) Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης. 

20. Αριθμ. Πρωτ. 16975/28.12 .2022 (ΑΔΑ: 6ΖΘΗΟΞΩΡ-57Υ  )Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 2
ο 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΜΗ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσης διαδικασίας σύναψης σύμβασης αποτελεί η προμήθεια τροφίμων για τον Δήμο Αθηναίων και τα 

εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα.  
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Η αναθέτουσα αρχή επιλέγει να αναθέσει ενιαία την προμήθεια τροφίμων για τον Δήμο Αθηναίων και τα εποπτευόμενα από 

αυτόν Νομικά Πρόσωπα, καθώς η σύναψη ενιαίας σύμβασης, χωρίς την υποδιαίρεση αυτής σε τμήματα, θα συμβάλει 

σημαντικά στην εξυπηρέτηση των δομών κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου, και κρίνεται σκόπιμη διότι θα επιτρέπει την 

εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και κεντρικά συντονισμένου προγράμματος διαχείρισης διανομών-τροφοδοσίας των υπό 

προμήθεια ειδών, το οποίο θα επιτρέπει - μεταξύ άλλων - την αποτελεσματική και ταυτόχρονη εξυπηρέτησή τους, τον 

καλύτερο συντονισμό μέσω ενιαίων  παραδόσεων, την αυστηρή τήρηση των επιβεβλημένων χρονοδιαγραμμάτων και τη 

δυνατότητα άμεσης προσαρμογής του προγραμματισμού της Αναθέτουσας Αρχής στην αντιμετώπιση ειδικών συνθηκών. 

Λόγω του ιδιαίτερου κοινωνικού χαρακτήρα της εν λόγω προμήθειας, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει για την εν λόγω 

διαδικασία ανάθεσης, την ενιαία σύμβαση χωρίς την υποδιαίρεση αυτής σε τμήματα διότι έχει ως στόχο όχι απλώς την 

προμήθεια των τροφίμων, αλλά την παροχή μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας που ενοποιεί τις ενδιάμεσες/προσωρινές 

αποθηκεύσεις, τις πιθανές διαφοροποιήσεις και ανασυσκευασίες, τις ομαδοποιήσεις (picking) των ειδών, τη μεταφορά, τη 

διανομή τους σε πολλαπλά σημεία φορέων υλοποίησης της υπό ανάθεσης σύμβασης, καθώς και την αναδιανομή τυχόν 

αδιάθετων προϊόντων μεταξύ των φορέων-δομών, πάντα κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής και όπου αυτό απαιτείται, 

διατηρώντας το δικαίωμα της αναδιοργάνωσης του συνόλου της προμήθειας και της εσωτερικής αναδιανομής των 

προϊόντων, προς αποφυγή λιμνάζοντων πλεονασμάτων, ιδίως σε νωπά ευαλλοίωτα τρόφιμα καθώς και σε λοιπά, με 

περιορισμένη ημερομηνία ανάλωσης. 

Οι παραδόσεις των διαφόρων ειδών τροφίμων δύναται να λαμβάνουν χώρα ομού και ενιαία σε κοινές ημέρες, με 

απαιτήσεις κοινής και ενιαίας επίβλεψης, εποπτείας, διαχείρισης και ανάγκης συγχρονισμένων επιμέρους μεταφορών, 

ενέργειες που θα διευκολύνουν την αξιολόγηση και παραλαβή των τροφίμων από  τα αρμόδια όργανα-επιτροπές 

παρακολούθησης  και παραλαβής, καθώς και τη λογιστική-οικονομική διαχείρισή τους.  

Η υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων απαιτεί έντονη και διαρκή συνεργασία με τους διάφορους εποπτευόμενους φορείς υπό 

την κεντρική επιστασία εποπτεία του Δήμου Αθηναίων ως επικεφαλής φορέα, με αποτέλεσμα η όλη υλοποίηση της 

εκτέλεσης της προμήθειας να απαιτεί κεντρικά ελεγχόμενη, συντονισμένη, ενιαία υλοποίηση και προγραμματισμό, 

λαμβανομένου υπόψη και της πληθώρας των σημείων που θα πρέπει να διανεμηθούν τα προϊόντα. 

Η ενιαία σύμβαση για την προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων για όλους τους φορείς του Δήμου Αθηναίων, διασφαλίζει 

την ορθή παρακολούθηση και επίβλεψη της στο πλαίσιο κεντρικοποιημένου δικτύου, υπό κοινή και ενιαία καθοδήγηση, θα 

επιτρέπει και θα διασφαλίζει: 

 το συντονισμό των επιμέρους διανομών, τη λειτουργία κοινής κεντρικής δικτυωμένης εφοδιαστικής δομής, το διαρκή 

αναπρογραμματισμό μεταξύ των διανομών σε συσχετισμό με τις δομές, στα πολλαπλά σημεία των φορέων του  Δήμου, 

 την ορθή επίβλεψη και έλεγχο ως προς τη διασφάλιση της αλυσίδας ποιότητας, 

 τη δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης έκτακτων παραγγελιών που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση της προκείμενης 

σύμβασης (υποστήριξη συσσιτίων κλπ), με τρόπο που τελικά αυξάνει το κοινωνικό αποτύπωμα της όλης δράσης και 

βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των διατιθέμενων πόρων, μειώνοντας παράλληλα το κόστος χρηματοδότησης κοινωνικής 

πολιτικής για το Δήμο Αθηναίων και 

 τον έλεγχο σε κεντρικό επίπεδο με πλήρη αποτύπωση της συνολικής προμήθειας, τις παραγγελίες, τις απορροφήσεις, τις 

παραδόσεις των οικείων ποσοτήτων και τις αξίες τους.  

Οι ανωτέρω παράγοντες καθιστούν αναγκαία την ενοποιημένη ανάθεση και εκτέλεση του συνόλου του συμβατικού 

αντικειμένου  και τούτο διότι η υποδιαίρεση της σύμβασης, συνεπάγεται τεχνικές δυσκολίες στην εκτέλεση αυτής, αδυναμία 

συντονισμού των διαφορετικών αναδόχων καθώς και πιθανή αύξηση του κόστους εκτέλεσης. Γενικά είναι αποδεκτό ότι η 

σύναψη ενιαίας σύμβασης, χωρίς την υποδιαίρεσή αυτής σε περισσότερα τμήματα, μπορεί να οδηγήσει σε οικονομίες 

κλίμακας, καθιστώντας ταυτόχρονα ευκολότερη τη διαχείρισή της από την αναθέτουσα αρχή. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, μοναδική λύση για την ορθή και επωφελή εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθίσταται η 

σύναψη ενιαίας σύμβασης, χωρίς υποδιαίρεση αυτής σε τμήματα,  προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος κάποιο μέρος 

αυτής να αποβεί άγονο, γεγονός που θέτει σε άμεσο κίνδυνο το αντικείμενο της απαίτησης σύνδεσης διαφορετικών ομάδων 

ειδών από διαφορετικούς αναδόχους για την προετοιμασία ολοκληρωμένης απόδοσης γευμάτων καθημερινώς και 

περαιτέρω, λαμβανομένου υπόψη ότι ο συντονισμός πολλών αναδόχων στο πλαίσιο του ίδιου συνολικού επιδιωκόμενου 

αποτελέσματος καθιστά δυσχερέστερη την διαχείριση της σύμβασης, ιδίως όταν αυτό πραγματοποιείται σε πολλαπλά 

σημεία και σε συγκεκριμένα ωράρια με πολλά μέσα μεταφοράς ανά σημείο παραλαβής καθημερινώς. Η ενιαία εκτέλεση της 

εν λόγω σύμβασης με τις ιδιαιτερότητες που τη διακρίνουν, καθίσταται επιβεβλημένη διότι μεταξύ άλλων αφορά φορείς με 

τεράστιο κοινωνικό έργο και απήχηση. 

 
ΑΡΘΡΟ 3

ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάση τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών και των δύο τμημάτων και οι προσφορές θα υποβληθούν: 

 

● Για τα είδη του τμήματος 1, είδη που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, με ποσοστό έκπτωσης 

επί τοις επί τοις εκατό (%) ανά είδος, με βάση τις τιμές αναφοράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 





 

266 

● Για τα είδη του τμήματος 2, τιμή ανά είδος. 

Συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά κρίνεται αυτή που θα παρουσιάσει το χαμηλότερο συνολικό τίμημα προ 

Φ.Π.Α. 

● Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης για τα είδη του τμήματος 1 είναι σταθερά καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης.  

● Οι προσφερόμενες τιμές για τα είδη του τμήματος 2 υπόκεινται σε αναπροσαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 21 της 

παρούσας. 

● Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο 
των ποσοτήτων των ειδών των τμημάτων 1 και 2 και συνακόλουθα η κατακύρωση θα γίνει σε έναν ανάδοχο για το σύνολο 

των ειδών.  

● Προσφορά, η οποία θα δίδεται για μόνο ένα είδος ή για μέρος αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη.  

 
ΑΡΘΡΟ 4

ο
 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) 

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της 
εκτιμώμενης αξίας, άνευ Φ.Π.Α., για το σύνολο των ποσοτήτων των τμημάτων 1 και 2. 

α) Εάν η Εγγύηση Συμμετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού, η προσφορά δε γίνεται δεκτή. 

β) Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

γ) Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του 

οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στα έγγραφα 

της σύμβασης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

δ) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας παραλείψει να υποβάλλει την απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής, η προσφορά 

του απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η απόφαση απόρριψης της 

προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την 

αξιολόγηση των προσφορών της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

 

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του 

συμφωνητικού (άρθρο 72 παρ. 1 περ. β. του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του Ν. 

4782/2021 και ισχύει).  

 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το συμβατικό χρόνο 

εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά εξήντα (60) ημέρες. 

 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει 

να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική 

εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%)επί του ποσού της αύξησης της 

αξίας της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας αρχής σε περίπτωση παραβίασης από τον ανάδοχο των όρων 

της σύμβασης. 

 

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. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
5.1 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.), 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από 

τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

5.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν υποχρεούται να λάβει 

συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλει προσφορά. Υποχρεούται όμως, να λάβει συγκεκριμένη νομική 

μορφή εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 

σύμβασης (άρθρο 19 παρ. 3 Ν.4412/2016).  

5.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 19 παρ. 4 Ν.4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
6.1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική 

ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας.  

 Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα.  

 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.  

 Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε 

τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι  στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της παρούσας. 

 

Για την απόδειξη τηςκαταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναδειχθεί 

προσωρινός ανάδοχος, θα προσκομίσει το σχετικό δικαιολογητικό εγγραφής του στο οικείο επιμελητήριο, μετά την 

αποστολή της σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση πρέπει να καλύπτεται  από όλα τα μέλη 

της ένωσης. 

 

 

6.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ  
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού,να διαθέτουν:  

Α. Γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (έτη 2019, 2020, 2021) τουλάχιστον 
διπλάσιο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης, χωρίς το Φ.Π.Α. 

Για την πιστοποίηση της ανωτέρω απαίτησης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν κατά το στάδιο υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης: 

Α1.  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ο μέσος γενικός κύκλος εργασιών για τις οικονομικές χρήσεις 2019, 2020 και 

2021. 

Α2. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, για τις τρεις (3) οικονομικές χρήσεις (2019, 2020, 2021), στην περίπτωση 

που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας, ενώ όταν ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει 

υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία (δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). 

Α3. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο, αντιστοίχως δηλώσεις φόρου εισοδήματος και 

εκκαθαριστικά σημειώματα των ετών 2019, 2020 και 2021. 

Α4. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο που δεν τηρεί ισολογισμούς, αντιστοίχως τα αντίγραφα 

Ε3 και Ε5 των ετών 2019, 2020 και 2021, από τα οποία προκύπτει ο κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα. 





 

268 

Α5. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της αναφερόμενης τριετίας, θα πρέπει να διαθέτει μέσο γενικό 

κύκλο εργασιών - για τα έτη που λειτουργεί -, ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού της παρούσης και να 

υποβάλλει για τα ανωτέρω υποστοιχεία Α1 και Α2, δικαιολογητικά για όσο χρόνο λειτουργεί. 

Β. «Ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (έτη 2019, 2020, 2021), τουλάχιστον ίσο ή 

ανώτερο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης, χωρίς το Φ.Π.Α. Ως ειδικός κύκλος εργασιών, λαμβάνεται υπ’ 

όψιν αυτός που προέρχεται από πωλήσεις τροφίμων και ειδικότερα αυτός που εμπεριέχει πωλήσεις ίδιων ή συναφών ειδών 

τουλάχιστον κατά 50% με αυτά που αναφέρονται στον πίνακα προϋπολογισμού της παρούσης. 

Για την πιστοποίηση της ανωτέρω απαίτησης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν κατά το στάδιο υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης: 

Β1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ο «ειδικός» κύκλος εργασιών για την οικονομική χρήση των ετών 2019, 2020, 

2021.  

Β2. Οικονομικές καταστάσεις με αναλυτικά στοιχεία εσόδων που τεκμηριώνουν τον ειδικό κύκλο εργασιών με σφραγίδα και 

υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, και με συνημμένα τα απαιτούμενα κατά την κρίση του 

οικονομικού φορέα στοιχεία τεκμηρίωσης, από όπου να προκύπτει με σαφήνεια η απαίτηση περί του ειδικού κύκλου 

εργασιών της εν λόγω παραγράφου.  

Β3. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, τότε: θα πρέπει να διαθέτει ειδικό κύκλο 

εργασιών κατά την οικονομική χρήση του έτους 2021 ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού της παρούσας, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., λογιστικές καρτέλες υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο, στις οποίες να είναι 

εμφανή τα είδη και οι ποσότητες ανά είδος.  

Διευκρινίζεται πως η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ζήτησης προσκόμισης παραστατικών (δελτίων 

αποστολής/τιμολογίων), εκ των οποίων θα αποσαφηνίζεται πλήρως η εξακρίβωση της ανωτέρω απαίτησης. 

Γ. Επιστολή βεβαίωσης πιστοληπτικής ικανότητας από τραπεζικό οργανισμό δραστηριοποιούμενο κατά το νόμο εκτός των 

άλλων και στην παροχή πιστώσεων, αξίας τουλάχιστον ίσης με το 50% της προϋπολογισθείσας δαπάνης της παρούσης, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκειμένου να διασφαλισθεί η φερεγγυότητα του οικονομικού φορέα για την 

αντιμετώπιση ανάγκης τυχόν εκ των προτέρων κάλυψης του κόστους κτήσης των αναφερομένων στην παρούσα ειδών, 

καθώς και κάθε περαιτέρω κόστους, με σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους και έγκαιρης εκτέλεσης υλοποίησης της εν λόγω 

προμήθειας. 

Δ. Αριθμοδείκτη απεικόνισης απόδοσης σε σύγκριση με τα συνολικά του έσοδα (καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 

φόρων/σύνολο εσόδων) ίσο ή μεγαλύτερο του 5% και αριθμοδείκτη απεικόνισης του ποσοστιαίου μεγέθους του μικτού του 

κέρδους επί των πωλήσεων, του (μικτά αποτελέσματα/πωλήσεις), ίσο ή μεγαλύτερος του 15%, αμφότερους κατά την 

τελαυταία τριετία, 2019 - 2020 - 2021.  

Για τη διασφάλιση της ανωτέρω απαίτησης, θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου του 

συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, με αναφορές των αριθμοδεικτών ανά οικονομική χρήση, καθώς και οι επισυναπτόμενοι 

επίσημοι ισολογισμοί με υπογράμμιση των σημείων από τα οποία προκύπτουν οι συγκεκριμένοι αριθμοδείκτες.  

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας  δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών 

χρήσεων προ του έτους δημοσίευσης της παρούσης, τότε οι ανωτέρω αριθμοδείκτες θα υποβάλλονται για όσες 

διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται. 

 

Για την κάλυψη των ανωτέρω προϋποθέσεων χρηματοοικονομικής ικανότητας και επάρκειας, ο ενδιαφερόμενος 

οικονομικός φορέας μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας και αυτοί στους οποίους στηρίζεται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από 

όλα τα μέλη της ένωσης. 

6.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί 

φορείς, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται:  

Α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2019-2020-2021) να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις 

συναφείς με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, συνολικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 50% της εκτιμώμενης 

αξίας της διακήρυξης, χωρίς το Φ.Π.Α. 

Προς απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης, ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, θα προσκομίσει: 

 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία περιλαμβάνεται κατάλογος ειδών με στοιχεία του αποδέκτη, των ειδών, των ποσοτήτων 

ανά είδος και της προ Φ.Π.Α. αξίας αυτών. 

 Αντίγραφα των συμβάσεων. 

 Βεβαίωση του αποδέκτη, όπου εάν αυτός είναι Δημόσια Αρχή, βεβαίωση εκδοθείσα και θεωρηθείσα από αυτόν, η οποία 

αναφέρει το ποσοστό παράδοσης των ειδών καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς και σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της σύμβασης, ενώ εάν πρόκειται για ιδιωτικό φορέα, βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο 

αυτού, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό παράδοσης των ειδών καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς 

και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από παραστατικά (δελτίο αποστολής και 
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τιμολόγια). Επισημαίνεται ότι η υποβολή όλων των παραστατικών (δελτίων αποστολής και τιμολογίων) τα οποία θα 

τεκμηριώνουν τις εκ των συμβάσεων μεταξύ ιδιωτικών φορέων ποσότητες, είναι υποχρεωτική. Τα οικονομικά στοιχεία - 

αφού ζητούμενο αποτελούν τα ποσοτικά - δύναται να είναι καλυμμένα, πλην της τελικής προ Φ.Π.Α. αξίας. 

 Σε περίπτωση δραστηριοποίησης του φορέα για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών, ισχύει αναλόγως το 

ανωτέρω. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από 

όλα τα μέλη της ένωσης. 

Β) Να διαθέτουν τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα (οχήματα) για τη μεταφορά των υπό προμήθεια ειδών,τα οποία κατ’ 
ελάχιστο θα πρέπει να είναι έξι (6) καιειδικότερα, τρία (3) για τη μεταφορά ξηρού φορτίου, δύο (2) ψυγεία συντήρησης 
και ένα (1) ψυγείο κατάψυξης.  
Για την απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης, ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, θα 

προσκομίσει (Σχετ.: Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 13/2021 σκέψη 7 και 679/2022 σκέψη 6): 
● Βεβαίωση καταλληλόλητας των οχημάτων μεταφοράς τροφίμων και ποτών, σύμφωνα με την 

αριθμ.πρωτ.Δ1γ/ΓΠ/46890/26/7/2021 εγκύκλιο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &Υγιεινής περιβάλλοντος του Υπουργείου 

Υγείας και την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή  Νομοθεσία, 

ή 
● Βεβαίωση /άδεια καταλληλότητας των οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 11, 

παρ.6 του Π.Δ.40/1977 (ΦΕΚ 18 Α΄), και την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή Νομοθεσία. 

 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από 

όλα τα μέλη της ένωσης.. 

 
Γ)Να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και επαγγελματικής ευθύνης, με ασφαλιστική 

κάλυψη τουλάχιστον του 50% της προϋπολογισθείσας δαπάνης της παρούσης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),με 

αντικείμενο και πεδίο κάλυψης αντίστοιχο με αυτό του αντικειμένου της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί.  

Για την κάλυψη της ανωτέρω απαίτησης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφα του ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου εν ισχύ. 

• Σε περίπτωση δραστηριοποίησης του φορέα για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών, ισχύει αναλόγως το 

ανωτέρω. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από 

όλα τα μέλη της ένωσης. 

Δ) Να διαθέτουν τρεις (3) τουλάχιστον συμβάσεις προμηθειών πλήρως ολοκληρωμένες, που η κάθε μία εξ αυτών θα 

συμπεριλαμβάνει την προμήθεια τουλάχιστον δύο (2) ειδών νωπού κρέατος ή νωπών πουλερικών, τουλάχιστον δύο (2) 
ειδών νωπών τυροκομικών και τουλάχιστον δύο (2) ειδών νωπών φρούτων ή λαχανικών. 

Προς απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης,ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, θα 
προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

• Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία περιλαμβάνεται κατάλογος ειδών με στοιχεία του αποδέκτη, των ειδών, των ποσοτήτων 

ανά είδος και της προ Φ.Π.Α. αξίας αυτών. 

• Αντίγραφα των συμβάσεων. 

• Βεβαίωση του αποδέκτη, όπου εάν αυτός είναι Δημόσια Αρχή, βεβαίωση εκδοθείσα και θεωρηθείσα από αυτόν, η οποία 

αναφέρει το ποσοστό παράδοσης των ειδών καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς και σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της σύμβασης, ενώ εάν πρόκειται για ιδιωτικό φορέα, βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο 

αυτού, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό παράδοσης των ειδών καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς 

και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από παραστατικά (δελτίο αποστολής και 

τιμολόγιοα). Επισημαίνεται ότι η υποβολή όλων των παραστατικών (δελτίων αποστολής και τιμολογίων) τα οποία θα 

τεκμηριώνουν τις εκ των συμβάσεων μεταξύ ιδιωτικών φορέων ποσότητες, είναι υποχρεωτική. Τα οικονομικά στοιχεία - 

αφού ζητούμενο αποτελούν τα ποσοτικά – δύναται να είναι καλυμμένα, πλην της τελικής προ Φ.Π.Α. αξίας. 

• Σε περίπτωση δραστηριοποίησης του φορέα για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών, ισχύει αναλόγως το 

ανωτέρω. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από 

όλα τα μέλη της ένωσης. 

Ε) Να διαθέτουν εγκατάσταση «κέντρο αποθήκευσης και διανομής» (ΚΑΔ) ή logistics, με τις κατά νόμο άδειες λειτουργίας, 

κατ’ ελάχιστο 1000 τμ, για την αποθήκευση τροφίμων ξηρού και ψυχρού φορτίου και κατεψυγμλενου φορτίου, η οποία να 

έχει έγκριση ψυκτικής εγκατάστασης (ΚΩΔΙΚΟΣ F) από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΕΤ και θα βρίσκεται στην περιοχή της 

χωρικής έκτασης της Περιφέρειας Αττικής, αποτελώντας τον κεντρικό κόμβο του δικτύου διανομών. 
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Προς απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, 
επί ποινή αποκλεισμού: 
i.έγγραφα ιδιοκτησιακού καθεστώτος του αποθηκευτικού χώρου ή συμφωνητικό μίσθωσης με διάρκεια τουλάχιστον μέχρι 

την λήξη της παρούσας σύμβασης, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή, εφόσον απαιτείται και άδεια λειτουργίας του 

αποθηκευτικού χώρου που κατά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις επιτρέπει την άσκηση αποθηκευτικών δραστηριοτήτων, 

δραστηριοτήτων εφοδιαστικής αλυσίδας και δραστηριοτήτων χονδρικού εμπορίου των αναφερόμενων στη διακήρυξη 

ειδών, ήτοι τροφίμων, τριών ζωνών θερμοκρασίας. 

ii. μελέτη μεθοδολογίας και οργάνωσης της εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές αυτού και τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση με τους χρόνους αντικατάστασης των ειδών, σε περίπτωση που 

απαιτηθεί. Στη μελέτη θα πρέπει να καταγράφονται οι φάσεις του έργου, τα εργαλεία διασφάλισης ποιότητας των 

εργασιών, το διάγραμμα ροής των εργασιών, η αναγνώριση των κινδύνων του έργου και η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση 

τους. Για την αποδοχή της προσφοράς απαιτείται ως ελάχιστο ζητούμενο, μια πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της 

διακήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας, μελέτη και μεθοδολογία. 

ΣΤ) Να διαθέτει ομάδα έργου για την ικανοποίηση του σχεδιασμού, συντονισμού, παρακολούθησης και εκτέλεσης των 

διανομών, η οποία θα πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθμό έμπειρων στελεχών, κατάλληλων για την εξασφάλιση της 

επιτυχούς οργάνωσης, φόρτωσης, μεταφοράς, διανομής και παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. Ειδικότερα, η ομάδα 
έργου θα πρέπει να προσδιοριστεί από τον οικονομικό φορέα στο στάδιο υποβολής της προσφοράς του και επι ποινή 
αποκλεισμού και να διαθέτει: 

 Υπεύθυνο έργου για τη συνολική οργάνωση του έργου και τη συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, τουλάχιστον με 10ετή 

επαγγελματική εμπειρία 

 Αναπληρωτή υπεύθυνο έργου-συντονιστή δικτύου διανομών για τη συνολική οργάνωση και συντονισμό του δικτύου 

διανομών σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Τουλάχιστον επτά (7) στελέχη με αρμοδιότητα την υλοποίηση των προμηθειών του Δήμου Αθηναίων και των 

εποπτευόμενων φορέων του.  

 Υπεύθυνοελέγχουποιότητας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους εμπλεκομένου στην εκτέλεση της 

σύμβασης που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, ο δε 

Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί άμεσα στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Στο ΕΕΕΣ τα παραπάνω μέλη κατονομάζονται μαζί τα προσόντα επαγγελματικής εμπειρίας τους. 

Με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποχρεούται να προσκομίσει βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από εργοδότη και 
ασφαλιστικές εισφορές. 

 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, ο οικονομικός φορέας πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του, επί ποινή 
αποκλεισμού: 

 εάν είναι έμπορος τη νόμιμη άδεια λειτουργίας «κέντρου αποθήκευσης και διανομής» της επιχείρησής του από την 

αρμόδια υπηρεσία για την αποθήκευση και διακίνηση τροφίμων και ευπαθών προϊόντων η οποία περιλαμβάνει τα είδη για 

τα οποία λαμβάνει μέρος ο οικονομικός φορέας. 

 εάν είναι παρασκευαστής ή παραγωγός την άδεια λειτουργίας της επιχείρησής του η οποία περιλαμβάνει τα είδη για τα 

οποία λαμβάνει μέρος ο οικονομικός φορέας. 

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά του από τον οικονομικό φορέα: 

 Κωδικός αριθμός έγκρισης και καταχώρησης εμπόρου για την προμήθεια  προϊόντων ζωικής προέλευσης. 

 Άδεια λειτουργίας ψυκτικών αποθηκών για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 

 Κωδικός αριθμός έγκρισης εμπόρου για τα νωπά οπωροκηπευτικά είδη και 

 Αριθμός εγγραφής στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο. 

 Για τα νωπά κρέατα άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας κρέατος, τον Κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης από 

τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καθώς και την εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων της μονάδας επεξεργασίας 

κρέατος που θα συμπεριλαμβάνει τα είδη στα οποία θα λάβει μέρος ο οικονομικός φορέας. 

 Για τα τυροκομικά προϊόντα άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής των τυροκομικών προϊόντων, τον Κωδικό αριθμό 

κτηνιατρικής έγκρισης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καθώς και την εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων της 

εταιρείας η οποία περιλαμβάνει τα είδη για τα οποία λαμβάνει μέρος ο οικονομικός φορέας. 

 Για τα νωπά οπωρολαχανικά, εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών 

(Ε.Μ.Ε.Α.Π.Ε.Ε.) με βάση τον Ν.3955/2011 (ΦΕΚ 89 Α΄/20.04.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν.4235/2014 – ΦΕΚ 32 

Α΄/11.02.2014, ν.4441/2016 – ΦΕΚ 227 Α΄/06.12.2016), για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως έμποροι αγροτικών 

προϊόντων ή/και εφοδίων και εισροών του άρθρο 1 του Ν.3955/2011. 
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Για την κάλυψη της ανωτέρω προϋπόθεσης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας 

μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από 

όλα τα μέλη της ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Οι οικονομικοί φορείς καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι πιστοποιητικά, τα 

οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο 

φορέα διαπίστευσης του εξωτερικού, εν ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς (και θα παραμένουν σε ισχύ καθ’ όλη τη 
διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης): 

 

 Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δε παράγει ο ίδιος τα υπό προμήθεια είδη, προσκομίζεται το Πιστοποιητικό ISO 
22000:2005 ή ισοδύναμο ή νεότερο αυτού για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων, διαπιστευμένο από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, από την επιχείρηση που παράγει τα διακινούμενα είδη. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 ή και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά 
ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2015 ή και νεότερο αυτού όπως 
κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης.  

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας κατά το πρότυπο ISO 45001:2018 
ή και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών κατά το πρότυπο ISO 27001:2013 ή και νεότερο 
αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς κατά το πρότυπο ISO 37001:2017 ή και 
νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας  κατά το πρότυπο ISO 39001:2012 ή και νεότερο 
αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά το πρότυπο ISO 22301:2019 ή και νεότερο αυτού 
όπως κάθε φορά ισχύει,ή ισοδύναμο, συναφές ως προς το αντικείμενο της παρούσης. 

 Πιστοποιητικό ΕΜΠΑ 
 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα συμπεριλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο ΄΄Τενική Προσφορά΄΄. 
 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριακοσίων εξήντα πέντε 
(365) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο 

ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική. 

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 του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν.4782/2021 και ισχύει, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο 

με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
9.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Χρόνος έναρξης ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη 

συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 

76928/13-07-2021 ΥΑ [Φ.Ε.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]). 
Χρόνος έναρξης εκτέλεσης και διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των αγαθών: 

 

 Για τα άρθρα 49, 51, 94, 95, 113 του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ορίζεται σε είκοσι 

τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης . 

 Για τα άρθρα 67, 68 του τμήματος 2 του Ενιαίου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις 

(24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης , αρχομένης όχι νωρίτερα από 8/6/2023. 

9.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής 

της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και υπό τον όρο περί αναπροσαρμογής της 

τιμής του άρθρου 21 της παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 10

ο
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, που θα 

απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν.4782/2021, και, ως εκ 

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

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις 

Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 

διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
11.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

Τρόπος τιμολόγησης των ειδών του τμήματος 2του ενιαίου ενδεικτικού προϋπολογισμού:Η τιμολόγηση θα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την κατακυρωθείσα τιμή έκαστου είδους. 
Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας του  εκάστοτε παραστατικού, μετά από 

κάθε παραλαβή των ειδών, αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής και 

αφού αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 

4782/2021 και ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Στην παρούσα σύμβαση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 105 του Ν. 4782/2021 και ισχύει, περί παραλαβής ειδών. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του είδους στην αποθήκη του φορέα. 

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή. 

δ) Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας  και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

 
11.2 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (όπως ισχύουν κάθε φορά), ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των συμβατικών ειδών στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από τον 

ΟΠΑΝΔΑ στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 

του Ν. 4412/2016. 

β) Κράτηση ύψους 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 350 παρ.3 του Ν. 4412/2016 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4912/2022 και ισχύει). 

γ) Έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα προσκομίζεται από τον ανάδοχο το 

αποδεικτικό πληρωμής του κόστους εξόδων δημοσίευσης. 

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά 

υπέρ ΟΓΑ 20%. 

ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% 

επί του καθαρού ποσού. 
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ΑΡΘΡΟ 12
ο
 

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 

12.1 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

12.1.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα 

που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου: 

α) εάν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, με την 

επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, τότε κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 ΄΄Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών΄΄ του 

Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4782/2021 και ισχύει),για τον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

β) εάν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές 

γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου 

χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης. 

γ) εφόσον δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δε συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που θα καθοριστεί κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της παρ. 2 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4782/2021 και 

ισχύει). 

12.1.2 Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ), η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4782/2021 και ισχύει και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. (Η τασσόμενη 

προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των 15 ημερών). Αν η 

ως άνω προθεσμία παρέλθει χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

12.1.3 Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος  για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης 

ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α)ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου 

από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016 κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021 και ισχύει,περί 

αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

β) καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, 

που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της 

σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που έχει λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της 

παρούσας σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό 

φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32. Ο 

τρόπος υπολογισμού, καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταλογισμού του διαφέροντος  στον έκπτωτο οικονομικό 

φορέα περιγράφεται αναλυτικά στο αντίστοιχο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 103 του 

Ν. 4782/2021 και ισχύει. 

 

12.2 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
Η κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου γνωστοποιείται από την αναθέτουσα αρχή, αμελλητί, στην ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία είναι 

αρμόδια για την τήρηση σχετικού μητρώου. Τα στοιχεία του μητρώου αξιοποιούνται κατά την εφαρμογή του άρθρου 74, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021 και ισχύει, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 

συμβάσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 13
ο
 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα εν λόγω είδη μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζονται στην 

παρούσα. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται υπό τις  ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από 

γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 

προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό 

χρόνο παράδοσης. 

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του 

Αναδόχου. Στην περίπτωση παράτασηςτου συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται 

στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016, περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Παραλαβής της σύμβασης προμήθειας, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης  των ειδών μπορεί να 

μετατίθεται.  

Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρω βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν 

αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού 

χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Εάν λήξει οσυμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς κατά 

τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα συμβατικά είδη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των ειδών και 

την Επιτροπής Παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση είδους στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην 

υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το 

είδος, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεσης της οποίας προσκομίστηκε. 

 

Επισημαίνεται ότι: 
Σε περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, η χρονική παράταση θα γίνει υπό τον όρο ότι δεν θα υπάρξει 

υπέρβαση των συμβατικών ποσοτήτων και της συμβατικής ανά είδος συνολικής δαπάνης (Ελ.Συν.Στ΄ Κλιμ. Πράξεις 70/2016, 

111/2016, 83/2017, 109/2017). 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Τα προς παράδοση είδη, πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, θα πρέπει να 

είναι αρίστης ποιότητας, απαλλαγμένα από κάθε νομικό ή πραγματικό (κρυφό ή φανερό) ελάττωμα, θα πρέπει δε να είναι 

έτοιμα και κατάλληλα για την χρήση για την οποία προορίζονται.  

 

 

● ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Η παράδοση της προμήθειας των ειδών τροφίμων θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.  

Επισημαίνεται ότι:  

Α) Η παράδοση των σάντουιτς  θα γίνεται αυθημερόν (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) μετά  από παραγγελία του 

Οργανισμού στα Αθλητικά Κέντρα (ΡΟΥΦ-ΓΟΥΔΗ-ΓΚΡΑΒΑ)   από τις 08:00 π.μ. έως 10:00 π.μ.,  κατόπιν συνεννοήσεως 

με τον υπεύθυνο στο τηλ. 210-5284873 

Β) Η παράδοση των χυμών, νερών και τσουρεκιών  θα γίνεται τμηματικά (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) στις 

αποθήκες του ΟΠΑΝΔΑ, Λ. Κηφισού 162 & Λ. Αθηνών, μετά από ειδοποίηση, της Υπηρεσίας, και ο προμηθευτής θα 

είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την παραγγελία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
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Γ)  Η παράδοση ατομικών μερίδων λαγάνας  θα γίνετε ξημερώματα της Καθαρά Δευτέρας στην αποθήκη του 

ΟΠΑΝΔΑ, Λ. Κηφισού 162 & Λ. Αθηνών, κατόπιν συνεννοήσεως με τον υπεύθυνο στο τηλ. 210-5147011 και ο 

προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει για την παράδοση πέντε (5) ημέρες νωρίτερα. 

Δ) Η παράδοση ατομικών μερίδων ελιάς και χαλβά θα γίνετε το αργότερο 2 ημέρες πριν την Καθαρά Δευτέρα στην 

αποθήκη του ΟΠΑΝΔΑ Λ. Κηφισού 162 & Λ. Αθηνών, κατόπιν συνεννοήσεως με τον υπεύθυνο στο τηλ. 210-5147011 

και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει για την παράδοση πέντε (5) ημέρες νωρίτερα. 

 

 

● ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ: 
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής αδυνατεί να προμηθεύσει κάποιο από τα εν λόγω είδη, οφείλει άμεσα και εντός 24ωρου 

από την γνωστοποίηση της παραγγελίας, να αναφέρει εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή, τους λόγους ανωτέρας βίας για 

τους οποίους αδυνατεί να το προμηθεύσει και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Σε περίπτωση καθυστερήσεως παράδοσης - παραλαβής των ειδών της προμήθειας που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

ΟΠΑΝΔΑ. ή σε λόγους  ανωτέρας βίας, η προθεσμία παράδοσης θα παραταθεί για τόσο χρόνο όσο θα διαρκέσει το από 

υπαιτιότητα του ΟΠΑΝΔΑ ή η από ανωτέρω βία εμπόδιο με Απόφαση του ΟΠΑΝΔΑ
 

Ο προμηθευτής γι’ αυτήν την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως  από τον ΟΠΑΝΔΑ άλλως 

ρητώς παραιτείται από τώρα κάθε δικαιώματος ή αξιώσεώς του.   

 

Λόγοι ανωτέρας βίας θεωρούνται λοιμός, σεισμός, απεργία, απαγόρευση της κυκλοφορίας του συγκεκριμένου είδους από 

θεσμοθετημένα όργανα κ.λ.π. 

 
ΑΡΘΡΟ 15

ο 

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τα μέσα μεταφοράς πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής για την μεταφορά των τροφίμων όπως καθορίζονται στο 

παράρτημα ΙΙ Κεφ. ΙV του Ε.Κ. 852/2004 και σύμφωνα με τις αναφορές στους αντίστοιχους Οδηγούς Ορθής Υγιεινής 

Πρακτικής του Ε.Φ.Ε.Τ. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέσει τα απαιτούμενα για την προμήθεια μεταφορικά μέσα και το απαιτούμενο 

εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά εντός των χώρων που θα υποδείξει η Υπηρεσία, 

βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή και με δαπάνη του ιδίου. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη σωστή μεταφορά και παράδοση των ειδών, 

μέχρι και την ολοκλήρωση της προμήθειας και γενικά με κάθε απαιτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 

προμήθειας. 

 

Ευθύνεται δε προσωπικώς αυτός μονάχα (προμηθευτής) αποκλειομένης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του ΟΠΑΝΔΑ 

για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως ατυχήματα ή βλάβες που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως 

προσωπικό του ή σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και υποχρεούται να καταβάλει κάθε θετική και αποθετική ζημία 

που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση της προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Ο προμηθευτής ρητά συνομολογεί με την υπογραφή της σύμβασης, ότι παραιτείται από κάθε σχετικό δικαίωμα ή αξίωση 

αποζημιώσεώς του έναντι του ΟΠΑΝΔΑ, σε περίπτωση μη καθημερινής ή για μακρό χρονικό διάστημα μη εκτέλεσης της 

σύμβασης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΟΠΑΝΔΑ, ή σε ανωτέρα βία. 

2. Ο ΟΠΑΝΔΑ, διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας του ανωτέρω είδους από δωρεές ή και από αποθέματα άλλων Φορέων, 

χωρίς να γεννάται αξίωση αποζημίωσης από μέρους του προμηθευτή. 

3. Ο ΟΠΑΝΔΑ δεν είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί ολόκληρη την συμβατική ποσότητα ενώ σε ενδεχόμενο λήξης του 

συμβατικού χρόνου χωρίς την εξάντληση της ποσότητας, αυτή (σύμβαση) λύεται αυτοδίκαια και ο ανάδοχος δεν έχει 

δικαίωμα να διεκδικήσει από τον ΟΠΑΝΔΑ τυχόν οικονομικές αξιώσεις για αποζημίωση του.   

4. Επίσης δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση για την εκτέλεση της προμήθειας στο σύνολό της και διατηρεί το δικαίωμα 

για λόγους απρόβλεπτους ή εκτάκτων αναγκών, να παραγγείλει τα είδη και τις ποσότητες που θεωρεί αναγκαίες, 

προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του. Αποδεχόμενος τούτο ρητά ο προμηθευτής παραιτείται ρητά του δικαιώματος 

διάρρηξης του ως άνω συμβατικού όρου, από όποιο λόγο και αν προέρχεται. 

 
ΑΡΘΡΟ 17

ο
 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Αν το είδος φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της 

παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 

4782/2021 και ισχύει, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
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Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα 

είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των ειδών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 

που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και 

παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

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

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον 

το επιθυμεί, ο προμηθευτής.  

Ο έλεγχος, γενικά διακρίνεται σε α) Μακροσκοπικό και β) Εργαστηριακό. 

Α) Ο  Μακροσκοπικός περιλαμβάνει ό,τι παρατηρείται διά γυμνού οφθαλμού και διενεργείται από την Επιτροπή Παραλαβής. 

Β) Ο Εργαστηριακός περιλαμβάνει χημική, μικροβιολογική, παρασιτολογική εξέταση κλπ που διενεργούνται σε ειδικά 

εργαστήρια. Η λήψη δειγμάτων και η αποστολή τους σε ειδικά εργαστήρια, για τον εργαστηριακό έλεγχο, διενεργείται από 

την επιτροπή παραλαβής όποτε αυτή κρίνει σκόπιμο.  

Γ)  Σε περίπτωση που από τον Μακροσκοπικό έλεγχο η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι το προϊόν είναι ακατάλληλο για 
ανθρώπινη κατανάλωση (παραλήψεις σήμανσης, λανθασμένες ενδείξεις κ.λ.π.) ή επιβλαβές (ουσιώδεις μακροσκοπικές 

αλλοιώσεις, παρουσία εντόμων ή ξένων σωμάτων κ.τ.λ.)δύναται να μην το επιστρέψει στον προμηθευτή αλλά να καλέσει 

τον αρμόδιο Γεωπόνο, ή Κτηνίατρο ή Χημικό της Περιφέρειας Αττικής ή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, ανάλογα με το είδος του προϊόντος, προκειμένου να αποφανθεί σχετικά. 

Σε περίπτωση που, ο αρμόδιος υπάλληλος αδυνατεί να παρευρεθεί τότε, η επιτροπή  μπορεί να παραλάβει το προϊόν με 

επιφύλαξη αναγράφοντας τον λόγο, προκειμένου να εξετασθεί την επόμενη μέρα.     

Δ) H δειγματοληψία για την διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου γίνεται ή από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής ή καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου. 

Ε) Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, στα οποία δεν αναφέρεται η καταλληλότητα ή μη του προϊόντος, θα 

αποστέλλονται στις  αρμόδιες Υπηρεσίες (Ε.Φ.Ε.Τ., Κτηνιατρική Υπηρεσία  κ.λ.π.) για τον απαιτούμενο χαρακτηρισμό.    

ΣΤ) Όταν διενεργείται δειγματοληψία, κατά την παραλαβή του προϊόντος, είναι απαραίτητη η παρουσία του προμηθευτή 
ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, ο οποίος θα υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που ο 

προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνείται να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας, η Επιτροπή σημειώνει 
στο πρωτόκολλο ότι «ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνήθηκε να υπογράψει»  και διενεργεί κανονικά την 
δειγματοληψία. 
Ζ)  Γενικότερα, κατά την διενέργεια δειγματοληψίας, πρέπει να τηρούνται οι όροι που καθορίζονται στα «Περί 

δειγματοληψίας» άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Π.Τ.) ή σε περίπτωση μικροβιολογικού ή τοξικολογικού ελέγχου 

(δηλητηριάσεις κ.λ.π.) τα οριζόμενα στις ισχύουσες Υγειονομικές ή Κτηνιατρικές Διατάξεις. Σημειώνεται ότι, εάν ζητηθεί, 

παραδίδεται και στον προμηθευτή όμοιο δείγμα, επίσημα σφραγισμένο, το οποίο θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο 

δειγματοληψίας.   

Η)  Σε περίπτωση που το δείγμα χαρακτηρισθεί μη κανονικό η παραπομπή στον Εισαγγελέα θα γίνεται από την 

δειγματίζουσα Υπηρεσία. 

Θ) Ο προμηθευτής βαρύνεται για τη δαπάνη ελέγχου κάθε δειγματοληψίας ανεξαρτήτου αποτελέσματος. 

Ομειοδότης  θα πρέπει  να προσκομίζει, όταν του ζητηθεί από την επιτροπή παραλαβής ή το αρμόδιο τμήμα του ΟΠΑΝΔΑ 

φωτοαντίγραφο του Βιβλίου Αστυκτηνιατρικού Ελέγχου της εγκατάστασης, τις αντίστοιχες υπάρχουσες Αστυκτηνιατρικές 
Εκθέσεις που το συνοδεύουν καθώς και τυχόν μεταβολές αυτών που επισυνέβησαν κατά την διάρκεια της σύμβασης.   

Στα πλαίσια ανάπτυξης συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και της Υγιεινής των Τροφίμων (HACCP)  οι μειοδότες θα πρέπει 

να προσκομίζουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων των προμηθευόμενων τροφίμων τους από εγκεκριμένα 

εργαστήρια ελέγχου. 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 

19.1 Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021 και ισχύει). 

19.2 Στην περίπτωση της μακροσκοπικής εξέτασης, η επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης 

μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. 
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Όταν διενεργείται και εργαστηριακή εξέταση, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά το αποτέλεσμα του ελέγχου τούτου. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι 

προβλεπόμενοι έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής και δε μεσολαβούν εργαστηριακοί 

έλεγχοι για τη σύνταξη του ανωτέρω πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή, χωρίς να προηγηθεί σύνταξη 

πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η επιτροπή μπορεί: 

α) να παραλάβει το είδος,  

β) να παραλάβει το είδος με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το είδος. 

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

19.3 Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής παραλάβει το είδος, με παρατηρήσεις αναφέρει στο σχετικό 

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

της για το ζήτημα αν το είδος είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά 

περίπτωση υπηρεσία του φορέα, που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του είδους δεν επηρεάζουν την 

καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, η οποία 

εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του είδους με ή χωρίς έκπτωση 

επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου, το 

είδος μπορεί να απορριφθεί. 

Εάν το είδος απορρίπτεται από την επιτροπή λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η 

επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. 

19.4 Είδη που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση τους ελέγχους που 

διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση στη δευτεροβάθμια 

επιτροπή παραλαβής της περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, ύστερα από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την 

υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση 

ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις 

παρ. 19.2 και 19.3 του παρόντος άρθρου. 

 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή 

δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να υποβάλει αίτημα για επανεξέταση του είδους μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας 

επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν  

τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για 

επανεξέταση γίνεται  μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του 

αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.  

19.6 Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.  

19.7 Επίσης,παραπομπή, γιαεπανεξέταση του είδους, σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μπορεί να γίνεται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία συγκροτείται για τον σκοπό αυτό, ακόμη και στην περίπτωση 

που το είδος παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπής παραλαβής.  

19.8 Επίσης, εάν ο προμηθευτής διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν κατά 

την παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση 

κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016. Το 

αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο προμηθευτής δεν μπορεί να 

ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 20

ο
 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

20.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με 

άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 

υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
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Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει 

λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

20.2 Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και 

αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που 

απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας 

ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα 

πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία 

και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η 

προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας 

μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

20.3  Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση  του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 

εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των ειδών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την 

προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που 

απορρίφθηκε. 

ΑΡΘΡΟ 21
ο 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ 
21.1 Στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά όρος περί αναπροσαρμογής της 

τιμής, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 132 του ν.4412/16, περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. 

Για την αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται ο τύπος: 

Τ=Τ προσφοράς Χ (1+ΔΤΚ) 

Όπου: 

· ΔΤΚ: ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παράδοσης του είδους, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους κατά το 

οποίο υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων 

· Τ προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και 

· Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή. 

Η αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοσης του είδους, συντρέχουν αθροιστικά οι εξής 

συνθήκες: 

α) έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 

β) η σύμβαση που συνάπτεται έχει διάρκεια μεγαλύτερη ων δώδεκα (12) μηνών, 

γ) ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι μικρότερος από μείον τρία τοις εκατό (-3%) και μεγαλύτερος από τρία τοις εκατό 

(3%), 

δ) η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής. 

Στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή, κατά τον χρόνο παράδοσης του είδους δε διαθέτει τις αναγκαίες πιστώσεις, 

μπορεί να εφαρμόσει αναλόγως τη ρήτρα αναπροσαρμογής με αναπροσαρμογή (αύξηση) των τιμών μονάδας και με 

παράλληλη μείωση των προς παράδοση ποσοτήτων της προμήθειας, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

�= ��ύ������ × Τ Προσφοράς/Τ 

Όπου: 

· Π: η παραλαμβανόμενη ποσότητα, 

· Π σύμβασης: η ποσότητα που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, 

· Τ προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και 

· Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή. 

Στην ανωτέρω περίπτωση η αναθέτουσα αρχή εκδίδει σχετική απόφαση τροποποίησης της σύμβασης, σύμφωνα με την περ. 

α της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

21.2  Για την ενεργοποίηση της αναπροσαρμογής, θα πρέπει κατά την παράδοση της ποσότητας των αγαθών να έχουν 

παρέλθει δώδεκα (12) πλήρεις μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Σε περιπτώσεις 

τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που προβλέπεται να παραδοθούν μετά την 

παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος 

παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή. 

ΑΡΘΡΟ 22
ο
 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και για ότι δεν προβλέφθηκε, ισχύουν οι 

εκάστοτε σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει, του Ν.3463/2006(Φ.Ε.Κ. 
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114/Α΄/08.06.2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ 
133/Α΄/19.07.2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», του Ν. 4735/2020 (Φ.Ε.Κ. 197/Α΄/12.10.2020) «Τροποποίηση του Κώδικα 

Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής 

Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 

ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες 

διατάξεις», οι συναφείς διατάξεις εν γένει, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσης, 

όπως ισχύουν σήμερα και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Αποφάσεις, Εγκύκλιοι κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω. 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
 
 
 
 

 
Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 
 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                

  
ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                          

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

1.2.1 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ                                              

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ          

  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο υπογραφόμενος………………………………………………………………………………………….. με έδρα …………………….. 

………………………………………………  Ταχ/κή Δ/νσ

email …………………………...…….,   αφού έλαβα πλήρη γνώση των όρων της υπ’ αριθμ. ………………. Διακήρυξης 

και των Παραρτημάτων αυτής, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, που αφορούν στην ηλεκτρονική 

διαδικασία σύναψης δημόσιας 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ(ΔΒΑ,ΚΥΑΔΑ, ΟΠΑΝΔΑ)
 

 

 

ΤΜΗΜΑ 1  

Α/Α 
ΑΡΘΡΟ

Υ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

 ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ  

1 

ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΪΟΥ ΝΩΠΟ 
(ΝΕΑΡΟ ΖΩΟ) ΧΩΡΙΣ 
ΟΣΤΑ (ΑΝΩ ΤΩΝ 12 

ΜΗΝΩΝ –24 ΜΗΝΩΝ)   
ΜΠΟΥΤΙ  Α΄ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 

2 

ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΪΟΥ ΝΩΠΟ  
(ΝΕΑΡΟ ΖΩΟ) ΧΩΡΙΣ 

ΟΣΤΑ (ΑΝΩ ΤΩΝ 12 
ΜΗΝΩΝ –24 ΜΗΝΩΝ)  

ΣΠΑΛΑ  Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 

3 

ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΪΟΥ ΝΩΠΟ 
(ΝΕΑΡΟ ΖΩΟ) ΧΩΡΙΣ 

ΟΣΤΑ (ΑΝΩ ΤΩΝ 12 
ΜΗΝΩΝ –24 ΜΗΝΩΝ)  

ΕΛΙΑ  Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 

4 
ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΪΟΥ ΝΩΠΟ 

(ΝΕΑΡΟ ΖΩΟ) ΧΩΡΙΣ 
ΚΙΛΟ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                 

ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                           

ΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ                                               

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 

Ο υπογραφόμενος………………………………………………………………………………………….. με έδρα …………………….. 

………………………………………………  Ταχ/κή Δ/νση ………………………….……………………… Τηλ. …….……………………,  

…………………………...…….,   αφού έλαβα πλήρη γνώση των όρων της υπ’ αριθμ. ………………. Διακήρυξης 

και των Παραρτημάτων αυτής, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, που αφορούν στην ηλεκτρονική 

 σύμβασης άνω των ορίων, για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ 

,ΚΥΑΔΑ, ΟΠΑΝΔΑ)», προσφέρω τη παρακάτω τιμή:     

   
 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΟΣΟΤΗΤΩ
Ν 2023-

2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ
Σ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
(%) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ

Σ 
ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

    

34.000 10,71   

1.000 10,71   

17.000 10,71   

5.000 8,58   

Ο υπογραφόμενος………………………………………………………………………………………….. με έδρα …………………….. 

η ………………………….……………………… Τηλ. …….……………………,  

…………………………...…….,   αφού έλαβα πλήρη γνώση των όρων της υπ’ αριθμ. ………………. Διακήρυξης 

και των Παραρτημάτων αυτής, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, που αφορούν στην ηλεκτρονική 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ – 
ΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ 

 

    

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

Φ.Π.
Α. 

13% 
ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛ

Ο ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
2022-
2023-
2024 
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ΟΣΤΑ (ΑΝΩ ΤΩΝ 12 
ΜΗΝΩΝ –24 ΜΗΝΩΝ)  
ΛΑΠΑ  Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

5 
ΚΡΕΑΣ  ΜΠΡΙΖΟΛΑ 

ΧΟΙΡΙΝΗ 250-300 ΓΡ. 
ΚΙΛO 6.000 6,19       

6 
ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ (Τ.  
ΚΑΡΡΕ ΧΚ) ΣΠΑΛΑ 

ΚΙΛO 6.000 6,14       

Α/Α 
ΑΡΘΡΟ

Υ 
ΝΩΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩ

Ν 2023-
2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ
Σ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
(%) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ

Σ 
ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

Φ.Π.
Α. 

13% 
ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛ

Ο ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
2022-
2023-
2024 

 

7 

ΝΩΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 
ΕΓΧΩΡΙΑ Η 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  Ε.Ε. 
ΤΥΠΟΥ 65%  Α΄ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 74.000 3,72    

   

8 

ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΜΠΟΥΤΙ ΕΓΧΩΡΙΟ Η 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Ε. 
Α΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (250-

300 ΓΡ.) 

ΚΙΛΟ 8.000 4,10    

   

Α/Α 
ΑΡΘΡΟ

Υ 
ΑΥΓΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩ

Ν 2023-
2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ
Σ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
(%) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ

Σ 
ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

Φ.Π.
Α. 

13% 
ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛ

Ο ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
2022-
2023-
2024 

 

9 

ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ 

ΒΑΡΟΥΣ 53-63 ΓΡ. ΚΑΤ. 
MEDIUM 

ΤΕΜ. 610.000 0,25    
   

Α/Α 
ΑΡΘΡΟ

Υ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΨΑΡΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩ

Ν 2023-
2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ
Σ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
(%) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ

Σ 
ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

Φ.Π.
Α. 

13% 
ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛ

Ο ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
2022-
2023-
2024 

 

10 

ΨΑΡΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 
ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ 

ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 

ΚΙΛΟ 3.000 8,00    
   

11 

ΨΑΡΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΑΝΕΥ 
ΟΣΤΩΝ 

ΚΙΛΟ 22.000 11,60    
   

12 

ΨΑΡΙ ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ 
ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 250-280 

ΓΡΜ 
ΚΙΛΟ 2.000 11,60    

   

 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩ

Ν 2023-
2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ
Σ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
(%) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ

Σ 
ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

Φ.Π.
Α. 

13% 
ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛ

Ο ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
2022-
2023-
2024 

 

13 

ΑΡΑΚΑΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 

ΠΑΚΕΤΟ 1 ΚΙΛΟΥ Α΄ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 10.800 3,27    
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14 

ΑΝΑΜΙΚΤΑ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΚΙΛΟ   

Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 4.200 2,95    

   

15 

ΣΠΑΝΑΚΙ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ  
ΠΑΚΕΤΟ 1  ΚΙΛΟΥ Α΄ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 11.800 3,66    

   

16 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  

ΠΑΚΕΤΟ 1  ΚΙΛΟΥ Α΄ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 6.600 3,03    

   

 

       
   

Α/Α 
ΑΡΘΡΟ

Υ 

ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩ

Ν 2023-
2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ
Σ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
(%) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ

Σ 
ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

Φ.Π.
Α. 

13% 
ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛ

Ο ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
2022-
2023-
2024 

 

17 
ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ. 41.000 0,72       

18 
ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ ΚΙΛΟ 4.000 1,88       

19 

ΑΝΙΘΟΣ (Δέμα των 
100 ΓΡ) 

ΤΕΜ. 3.000 0,70       

20 
ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 16.000 2,05       

21 
ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 9.000 2,28       

22 
ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 26.000 1,08       

23 
ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΚΙΛΟ 35.000 0,69       

24 
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΚΙΛΟ 12.000 2,08       

25 
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 31.000 0,96       

26 
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΟ 620 2,60       

27 
ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 3.000 0,72       

28 
ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΙΛΟ 100 1,15       

29 
ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 12.800 1,60       

30 

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ (Δέμα 
των 100 ΓΡ) 

ΤΕΜ. 3.200 0,70       

31 

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 
ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ 

ΚΙΛΟ 6.000 1,39       

32 
ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜ. 2.600 0,77       

33 
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΙΛΟ 1.400 2,21       

34 

ΜΗΛΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ Α΄ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 4.000 1,81       

35 

ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ Α΄ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 72.000 1,62       

36 
ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 60.000 1,55       

37 
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 15.000 1,60       

38 

ΦΡΑΟΥΛΕΣ Α΄ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΛΟ 2.000 3,00       

39 
ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΙΛΟ 4.000 3,07       
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40 
ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 131.000 1,09       

41 
ΠΕΠΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 18.000 1,45       

42 
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 1.600 1,82       

43 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 18.600 1,00       

44 
ΠΡΑΣΣΑ ΚΙΛΟ 600 1,90       

45 
ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΟ 16.000 1,60       

46 

ΡΟΚΑ (Δέμα των 100 

ΓΡ.) 
ΤΕΜ. 140 0,60       

47 
ΣΑΛΑΤΕΣ ΤΕΜ. 10.300 0,73       

48 
ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΟ 100 1,40       

49 
ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜ. 2.600 0,55       

50 
ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΚΙΛΟ 8.000 1,99       

51 

ΤΟΜΑΤΕΣ 

Α΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΙΛΟ 75.000 1,89       

 
          

Α/Α 
ΑΡΘΡΟ

Υ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩ

Ν 2023-
2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ
Σ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
(%) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ

Σ 
ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

Φ.Π.
Α. 

13% 
ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛ

Ο ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
2022-
2023-
2024 

 

52 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ (EXTRA) 

ΠΑΡΘΕΝΟ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 

(4) ΛΙΤΡΩΝ 

ΤΕΜ. 11.300 27,15    

   

53 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ (EXTRA) 

ΠΑΡΘΕΝΟ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΥΟ (2) 

ΛΙΤΡΩΝ 

ΤΕΜ. 2.900 14,21    

   

54 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΓΝΗΣΙΟ) 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΟΣ 

(1) ΛΙΤΡΟΥ 

ΤΕΜ. 108.000 6,97    
   

 
      

  

 

 
          

 
ΤΜΗΜΑ 2          

Α/Α 
ΑΡΘΡΟ

Υ 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩ

Ν 2023-
2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ
Σ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

Φ.Π.Α. 
13% 
ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
2022-2023-2024 

 

1 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ –ΠΑΣΤΕΣ 
ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 

κ.λ.π. ΠΑΚETO 500 ΓΡ. 

ΚΙΛΟ 35.200 2,25    

  

2 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ –ΠΑΣΤΕΣ 

κ.λ.π. ΠΑΚETO 500 ΓΡ. 

ΚΙΛΟ 119.000 1,70    
  

3 
ΦΙΔΕΣ 250 ΓΡΜ. ΤΕΜ. 100 0,80      





 

284 

4 

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ  
ΠΑΚ.500 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 137.000 1,63      

5 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 
ΠΑΚ.500 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 114.500 1,75      

6 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 
ΠΑΚ.500 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 4.600 4,30      

7 

ΡΕΒΙΘΙΑ 

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 
ΣΠΑΣΜΕΝΑ  ΠΑΚ. 500 

ΓΡ. 

ΤΕΜ. 400 2,10    

  

8 

ΡΕΒΙΘΙΑ 

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ  
ΠΑΚ. 500 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 400 2,10    
  

9 

ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ ΣΥΣΚ. 500 

ΓΡ. 
ΤΕΜ. 120.000 1,43      

10 

ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ ΣΥΣΚ. 500 

ΓΡ. 
ΤΕΜ. 3.000 1,49      

11 

ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ  ΣΥΣΚ.  

500 ΓΡ. 
ΤΕΜ. 134.400 1,57      

12 

ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ 

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 1 
ΚΙΛΟΥ 

ΤΕΜ. 6.900 2,59    
  

13 

ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ 
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 3 

ΚΙΛΩΝ 
ΤΕΜ. 2.700 6,90    

  

14 

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 
ΔΙΠΛΗΣ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΣΥΣΚ. 
5 ΚΙΛΩΝ 

ΤΕΜ. 2.360 14,90    

  

15 

ΕΛΑΦΡΩΣ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 
ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ  

500 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 110.000 1,08    

  

16 
ΔΑΦΝΗ ΣΥΣΚ. 40 ΓΡ. ΤΕΜ. 120 1,80      

17 

ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΚΟΝΗ. 

ΣΥΣΚ. 50 ΓΡ. 
ΤΕΜ. 40 2,26      

18 
ΚΥΜΙΝΟ ΣΥΣΚ 40 ΓΡ. ΤΕΜ. 40 1,90       

19 

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΦΑΚ. 

30 ΓΡ. 
ΤΕΜ. 40 2,10       

20 

ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 

ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΥΣΚ. 50 
ΓΡ. 

ΤΕΜ. 1.200 1,80    
   

21 
ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣΚ.  50 ΓΡ. ΤΕΜ. 40 1,80       

22 
ΔΥΟΣΜΟΣ ΞΗΡΟΣ ΚΙΛΟ 10 6,00       

23 
ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ ΚΙΛΟ 10 15,00       

24 
ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΕΝΗ ΚΙΛΟ 10 19,76       

25 
ΚΥΜΙΝΟ ΚΙΛΟ 6 10,00       

26 

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 
ΤΡΙΜΜΑ 

ΚΙΛΟ 12 38,79       

27 
ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΚΙΛΟ 40 15,00       

28 
ΡΙΓΑΝΗ ΚΙΛΟ 40 8,00       

29 

ΑΛΑΤΙ  ΨΙΛΟ ΠΛΑΣΤ. 
ΣΑΚ. 500 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 11.000 0,63       

30 
ΑΛΕΥΡΙ  ΠΑΚ. 1 ΚΙΛΟΥ. ΚΙΛΟ 108.900 1,47       

31 

ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ ΠΑΚ . 
500 ΓΡ 

ΤΕΜ. 1.200 1,10       

32 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΜΕ 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΥΣΚ. 350-

400 ΓΡ 

ΤΕΜ. 2.400 4,00    
   

33 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΤΥΠΟΥ 
ΚΟΡΝ-ΦΛΕΙΚΣ  ΣΥΣΚ. 

450 - 500 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 2.000 3,60    
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Α/Α 
ΑΡΘΡΟ

Υ 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩ

Ν 2023-
2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ
Σ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

Φ.Π.Α. 
13% 
ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
2022-2023-2024 

 

34 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ 
ΑΛΕΣΕΩΣ  ΣΥΣΚ. 450 - 

500 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 26.000 4,25    
   

35 

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 

ΣΥΣΚ.400 ΓΡ. 
ΤΕΜ. 40 1,00       

36 

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ-ΨΙΛΗ  

ΣΥΣ. 1 ΚΙΛΟΥ 
ΚΙΛΟ 112.800 1,70       

37 
ΚΑΚΑΟ  ΠΑΚ. 125 ΓΡ. ΤΕΜ. 40 1,80       

38 
ΚΑΚΑΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΙΛΟ 60 15,92       

39 

ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ ΣΥΣΚ. 

200 ΓΡ. 
ΤΕΜ. 140 1,80       

40 

ΛΕΜΟΝΙ ΑΡΤΥΜΑ ΣΕ 
ΣΥΣK. 300-330 ML. 

ΤΕΜ. 5.600 0,50       

41 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΚ. 450 

έως 500 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 108.800 3,70    
   

42 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΔΙΑΦ. 

ΦΡΟΥΤΑ ΑΤΟΜ. ΣΥΣΚ. 
20 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 40.000 0,10    
   

43 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ 
ΜΠΕΡ ΣΥΣΚ. 225 ΕΩΣ 

230 ΓΡ. 
ΤΕΜ. 2.000 1,20    

   

44 

ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ ΣΕ ΠΛΑΣΤ. 
ΣΥΣK. 350 - 400 ML ή 

350 -  400 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 21.400 0,80    
   

45 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΟΛΙΚΗΣ 

ΑΛΕΣΕΩΣ ΣΥΣΚ.250 
έως 260 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 1.200 3,00    
   

46 
ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΦΑΚ. ΤΕΜ. 40 0,15       

47 

ΠΡΑΛΙΝΑ 
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ ΑΤΟΜ. 

ΣΥΣΚ. 20 ΓΡ. 
ΤΕΜ. 20.000 0,19    

   

48 
ΤΣΑΙ ΤΥΠΟΥ ΚΕΫΛΑΝΗΣ ΚΙΛΟ 10 6,20       

49 

ΧΑΛΒΑΣ ΒΑΝΙΛΙΑ ΣΥΣΚ 
200 ΓΡΜ. 

ΤΕΜ. 4.000 3,58       

50 

ΣΤΑΦΙΔΕΣ ποιότητας 
Σουλτανίνα 50 γρμ σε 

ατομική συσκευασία 

ΤΕΜ. 8.000 0,95    
   

51 
ΕΛΙΕΣ  ΣΥΣΚ. 100 ΓΡΜ. ΤΕΜ. 4.000 1,90       

52 

ΤΑΧΙΝΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 

ΚΙΛΟΥ 
ΤΕΜ. 1.600 12,51       

53 

ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ 

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 
ΣΥΣΚ. 750 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 2.200 2,90    
   

54 
ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ ΚΙΛΟ 4.400 4,71       

55 

ΦΥΛΛΟ ΠΙΤΣΑΣ 
ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 

ΚΙΛΟ 3.400 7,16       

56 
ΦΥΛΛΟ ΠΙΤΣΑΣ ΚΙΛΟ 2.000 6,00       

57 

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 
ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 

ΚΙΛΟ 150 9,63       

58 
ΖΑΜΠΟΝ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΚΙΛΟ 300 8,41       

59 

ΨΩΜΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 
(BURGER)  ΣΙΤΟΥ ΣΥΣΚ. 

480-550 ΓΡ. ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΞΙ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
Α 

3.000 2,80    
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(6) ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

60 

ΤΣΑΙ ΚΕΫΛΑΝΗΣ 
ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ (ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ

Α 
120 7,00    

   

61 

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (ΣΕ 
ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ.) 

ΚΙΛΟ 320 13,90       

 
          

Α/Α 
ΑΡΘΡΟ

Υ 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩ

Ν 2023-
2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ
Σ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

Φ.Π.Α. 
13% 
ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
2022-2023-2024 

 

62 

ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ (ΣΕ 
ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ.) 

ΚΙΛΟ 160 41,00       

63 

ΚΑΦΕΣ ΕΣΠΡΕΣΟ ΣΕ 
ΚΟΚΚΟΥΣ (ΣΕ ΣΥΣΚ. 

1.000 ΓΡ.) 
ΚΙΛΟ 400 39,63    

   

64 

ΚΑΦΕΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ (ΣΕ 
ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ.) 

ΚΙΛΟ 320 18,50       

65 

ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 
Φ. 1,5 ΛΙΤ. 

ΤΕΜ. 2.400 0,40       

66 

ΦΥΣ. ΧΥΜΟΣ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΣΥΣΚ. 1 

ΛΙΤΡΟΥ 

ΤΕΜ. 2.000 1,48    
   

67 

ΧΥΜΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ 
250-330 ML 

ΤΕΜ. 70.000 0,72       

68 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 
500 ml 

ΤΕΜ. 175.800 0,28       

69 

ΜΕΛΙ ΚΟΥΤΙ 1000 

ΓΡ.(καθαρού βάρους) 
ΤΕΜ. 7.000 12,00       

70 

ΜΕΛΙ ΑΤΟΜ. ΣΥΣΚ. 20 

ΓΡ 
ΤΕΜ. 30.000 0,25       

71 

ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) 

ΛΙΤΡΩΝ 

ΤΕΜ. 48 19,38    
   

72 

ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΛΙΤΡΩΝ 

ΤΕΜ. 800 20,00       

73 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 
ΚΕΣΕΣ.250 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 10.000 2,27       

Α/Α 
ΑΡΘΡΟ

Υ 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩ

Ν 2023-
2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ
Σ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

Φ.Π.Α. 
13% 
ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
2022-2023-2024 

 

74 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΠΑΚΕΤΟ 
250 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 4.000 1,74       

75 
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΡΑΒΔΟΙ ΚΙΛΟ 2.000 8,00       

76 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 100.000 0,14       

Α/Α 
ΑΡΘΡΟ

Υ 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩ

Ν 2023-
2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ
Σ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

Φ.Π.Α. 
13% 
ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
2022-2023-2024 

 

77 

ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ 

ΛΙΤΡΟ 15.000 1,70       

78 

ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ  
ΗΜΙΑΠΑΧΟ 

ΛΙΤΡΟ 6.000 1,70    
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79 

ΓΑΛΑ  ΕΒΑΠΟΡΕ 
ΠΛΗΡΕΣ 410 ΓΡ 

ΤΕΜ. 278.400 1,30      

80 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 
ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚ. 1 

ΚΙΛΟΥ 
ΚΙΛΟ 30.000 4,08    

  

81 
ΓΙΑΟΥΡΤΙ 200 - 250 ΓΡ. ΤΕΜ. 7.000 1,20       

82 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΔΟΧΕΙΟ 
ΧΎΜΑ 

ΚΙΛΟ 30 5,00       

83 

ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ 
(ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ) 

ΚΙΛΟ 3.600 13,97       

84 

ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ 
ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ 

ΚΙΛΟ 2.000 12,33       

85 

ΤΥΡΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ ΕΝΤΑΜ 
ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΣΥΣΚ.  400 

ΓΡ. 

ΤΕΜ. 4.000 5,90    
   

86 
ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ ΚΙΛΟ 1.400 10,17       

87 
ΤΥΡΙ EDAM ΚΙΛΟ 15.400 9,82       

88 
ΤΥΡΙ REGATO ΚΙΛΟ 400 11,44       

89 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ 400 
ΓΡ. (Π.Ο.Π.) 

ΤΕΜ. 30.000 5,87    
   

90 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΔΟΧΕΙΟ 
(Π.Ο.Π.) 

ΚΙΛΟ 2.400 10,56       

Α/Α 
ΑΡΘΡΟ

Υ 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩ

Ν 2023-
2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ
Σ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

Φ.Π.Α. 
13% 
ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
2022-2023-2024 

 

91 
ΠΑΤΑΤΕΣ ΑΠΟΦΛ/ΝΕΣ ΚΙΛΟ 36.500 1,49    

  

Α/Α 
ΑΡΘΡΟ

Υ 

ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ

ΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩ

Ν 2023-
2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ
Σ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

Φ.Π.Α. 
13% 
ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
2022-2023-2024 

 

92 

ΦΡΕΣΚΟ 
ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ 

ΣΕ ΦΡΑΤΖΟΛΑ, 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ  ΤΩΝ 

350 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 280.800 1,58    

  

93 

ΦΡΕΣΚΟ 

ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ 
ΣΕ ΦΡΑΤΖΟΛΑ, 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ, 

ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΄Η 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ  ΤΩΝ 350 

ΓΡ. 

ΤΕΜ. 50.000 1,29    

  

94 ΛΑΓΑΝΕΣ ΣΥΣΚ. 400 ΓΡ. ΤΕΜ. 4.000 3,00      

95 

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ  ΣΕ 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

200 - 250 ΓΡ. 
ΤΕΜ. 65.000 1,90    

  

96 

ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ- 
φραντζολάκι με 

γαλοπούλα, τυρί (110-
130 γρ. ) σε ατομική 

συσκευασία 

ΤΕΜ. 13.000 1,50    

  

Α/Α 
ΑΡΘΡΟ

Υ 

ΕΙΔΗ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩ

Ν 2023-
2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ
Σ   ΣΕ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

Φ.Π.Α. 
13% 
ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
2022-2023-2024 
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 Αθήνα………………………………….2023 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 ___________________________ 

ΕΥΡΩ 2023-
2024-
2025 

2023-
2024-
2025 

97 

ΤΣΟΥΡΕΚΙ  ΜΕ 

ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗ ΥΛΗ 
ΜΕΛΙ (800 έως 1.000 

ΓΡ.) 

ΚΙΛΟ 14.000 7,10    

  

98 
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΚΙΛΟ 40 7,10      

99 
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΙΛΟ 40 7,10      

100 

ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ (Βανίλιας, 

σμυρναίικα, 
πασχαλινά κ.λ.π.) 

ΚΙΛΟ 40 7,10    
  

101 

ΚΕΙΚ ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗ 
ΥΛΗ ΜΕΛΙ  (800  έως 

1000 ΓΡ.) 
ΚΙΛΟ 2.000 7,10    

  

102 

ΧΑΛΒΑΣ ΑΠΌ 
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΜΕ ΜΕΛΙ  

(800 έως 1.000 ΓΡ.) 

ΚΙΛΟ 1.600 7,10    
  

 
         

 
         

Α/Α 
ΑΡΘΡΟ

Υ 

ΕΙΔΗ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΟΣΟΤΗΤΩ

Ν 2023-
2024-2025 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ
Σ   ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

Φ.Π.Α. 
13% 
ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
2023-
2024-
2025 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
2022-2023-2024 

 

103 

ΕΚΛΕΡ 100 ΓΡ. ΚΑΙ 
ΑΝΩ 

ΤΕΜ. 8.000 1,10      

104 

ΖΕΛΕ ΔΙΑΦ. ΦΡΟΥΤΑ 
200 ΓΡΜ. 

ΤΕΜ. 6.000 1,33      

105 

ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ-

ΣΟΚΟΛΑΤΑ 180 ΓΡΑΜ. 
ΚΑΙ ΑΝΩ 

ΤΕΜ. 6.000 0,90    
  

106 

ΚΡΟΥΑΣΑΝ 100 ΓΡ. ΚΑΙ 
ΑΝΩ 

ΤΕΜ. 20.000 0,91      

107 
ΚΩΚ 100 ΓΡ. ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΕΜ. 8.000 1,10      

108 

ΜΗΛΟΠΙΤΑ 70 ΓΡ. ΚΑΙ 
ΑΝΩ 

ΤΕΜ. 10.000 0,88      

109 

ΝΤΟΝΑΤΣ 100 ΓΡ. ΚΑΙ 
ΑΝΩ 

ΤΕΜ. 12.000 0,95      

110 

ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ 140 ΓΡ 
ΚΑΙ ΑΝΩ 

ΤΕΜ. 6.000 1,10      

111 

ΠΑΓΩΤΟ ΚΥΠΕΛΛΑΚΙ 
90 ΓΡ. ΚΑΙ ΑΝΩ 

ΤΕΜ. 16.000 1,85      

112 

ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΠΡΑΛΙΝΑ 
120 ΓΡ. ΚΑΙ ΑΝΩ 

ΤΕΜ. 2.000 1,44    
  

113 

ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ  90 

ΓΡΑΜ. ΚΑΙ ΑΝΩ 

ΤΕΜ. 5.000 1,08    
  

114 

ΤΣΟΥΡΕΚΙ  400-500 ΓΡ. 
ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΕΜ. 4.000 4,10    
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 (Σφραγίδα - Υπογραφή) 

1.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας:  ....................................................................................................  

Κατάστημα:  ..............................................................................................  
Διεύθυνση (οδός - αριθμός, Τ.Κ.)……………………………………………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης…………………………………. 

 

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………………………………………………………………... 

ΕΥΡΩ………………………………………………………………………………………………………… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως, μέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ ………………………………………………………….64 

υπέρ του  
i. (Φυσικό πρόσωπο)……………………………………., Α.Φ.Μ. ……………………….., 

Δ/νση…………………………………………………….ή 

ii. (Νομικό πρόσωπο)……………………………………, Α.Φ.Μ. ……………................, 

Δ/νση…………………………………………………….ή 

iii. (Ένωση ή Κοινοπραξία) 

Α)    (πλήρη επωνυμία) ……………………………………., Α.Φ.Μ. …………………………., 

Δ/νση …………………………………………………… 

Β)     (πλήρη επωνυμία) ……………………………………, Α.Φ.Μ. …………………………., 

Δ/νση …………………………………………………… 
Γ)     (πλήρη επωνυμία …………………………………….., Α.Φ.Μ. …………………………., 

Δ/νση …………………………………………………… 

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 της κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του στο διενεργούμενο 

Διαγωνισμό του Δήμου Αθηναίων για την «Ανάδειξη Χορηγητών – Προμηθευτών Τροφίμων του Δήμου 

Αθηναίων και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών Προσώπων(ΔΒΑ,ΚΥΑΔΑ, ΟΠΑΝΔΑ) ,», σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. ………. Διακήρυξή σας, με ΑΔΑΜ: …………………… και καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών την …/…/2023.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση, που απορρέουν από τη 

συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό, καθ' όλο τον χρόνο της ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα εγγύησή μας ισχύει αποκλειστικά και μόνο μέχρι την………………………………… , ή μέχρις ότου 

αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την 

Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

 

                                                           

64
 Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς το 

δικαίωμα προαίρεσης και τον Φ.Π.Α. 
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Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο 

οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.3.6. της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν 

από την ημερομηνία λήξη της65.  

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 εκδίδουμε66. 

 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας …………………………………………………………………………  

Κατάστημα ………………………….………………………………………………………… 

Δ/νση (οδός – αριθμός, Τ.Κ.) ……………………………………………………………..   

Ημερομηνία έκδοσης …………………………………… 
 

Προς: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.....................................................................  

ΕΥΡΩ ..................................................................................................................................... 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα  και  

ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διηζήσεως μέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ …………….……………………………………………………67 

υπέρ του  

i. (Φυσικό πρόσωπο)……………………………………., Α.Φ.Μ. ……………………….., 
Δ/νση…………………………………………………….ή 

ii. (Νομικό πρόσωπο)……………………………………, Α.Φ.Μ. ……………................, 

Δ/νση…………………………………………………….ή 

iii. (Ένωση ή Κοινοπραξία) 

Α)    (πλήρη επωνυμία) ……………………………………., Α.Φ.Μ. …………………………., 

Δ/νση …………………………………………………… 

Β)     (πλήρη επωνυμία) ……………………………………, Α.Φ.Μ. …………………………., 

Δ/νση …………………………………………………… 

Γ)     (πλήρη επωνυμία …………………………………….., Α.Φ.Μ. …………………………., 

                                                           
65

 Άρθρο 72 παρ. 1  του Ν. 4412/2016 
66

 Ο καθορισμός ανώτατου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την 

υπ’ αριθμ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β΄740) απόφαση του Υπουργού οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 

αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.  
67

 Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς τον 

Φ.Π.Α. 
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Δ/νση …………………………………………………… 

 

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 της κοινοπραξίας, για  την  καλή  εκτέλεση της/των ομάδας/ων 

ή/και του/των τμήματος/ων  της  Σύμβασης, που θα υπογράψει μαζί σας για την εκτέλεση της σύμβασης 

«Ανάδειξη Χορηγητών – Προμηθευτών Τροφίμων του Δήμου Αθηναίων και των εποπτευόμενων από 

αυτόν Νομικών Προσώπων(ΔΒΑ,ΚΥΑΔΑ, ΟΠΑΝΔΑ) ,», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ……….. πράξη 

Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:……………) και την υπ’ αριθμ. ………. Διακήρυξή σας, με ΑΔΑΜ:……………………  

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 πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα εγγύησή μας ισχύει μέχρι και την………………….,  ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις 

ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά 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  μας  επιστολών που έχουν δοθεί 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα 

να εκδίδουμε68.     

 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                           

68
 Ο καθορισμός ανώτατου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την 

υπ’ αριθμ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β΄740) απόφαση του Υπουργού οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 

αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΤΟ  Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο  Ε Ν Ι Α Ι Ο  Ε ΓΓΡ Α Φ Ο  ΣΥ Μ Β Α ΣΗ Σ (Ε Ε Ε Σ)  Ε Ι Ν Α Ι  Α Ν Α Ρ Τ Η Μ Ε Ν Ο  Ξ Ε Χ Ω Ρ Ι ΣΤ Α ,  Ω Σ  Α Ν Α Π Ο ΣΠ Α Σ Τ Ο  Μ Ε Ρ Ο Σ  

Τ Η Σ  Π Α Ρ Ο Υ ΣΑ Σ  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ,  ΣΤ Ο Ν  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο  Χ Ω Ρ Ο  Τ Ο Υ  Δ Ι Α ΓΩ Ν Ι ΣΜ Ο Υ  ΣΤ Ο  Ε ΣΗ Δ Η Σ ,  ΣΕ  Μ Ο Ρ Φ Η  Α Ρ Χ Ε Ι Ο Υ  

.pdfΚ Α Ι  ΣΕ  Μ Ο Ρ Φ Η  Α Ρ Χ Ε Ι Ο Υ  .X M L  
 
1. Μέρη και Ενότητες του ΕΕΕΣ 
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη και ενότητες:  

Μέρος I: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας και την αναθέτουσα αρχή 
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  
Ενότητα Α:  Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Ενότητα Β:  Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Ενότητα Γ:   Πληροφορίες σχετικά μετη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ενότητα Δ:  Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικον. φορέας 

Μέρος III:  Λόγοι αποκλεισμού 

Ενότητα Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες  

Ενότητα Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Ενότητα Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα  

Ενότητα Δ: Αμιγώς Εθνικοί λόγοι αποκλεισμού  

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Ενότητα Α: Καταλληλότητα.  

Ενότητα Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Ενότητα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.  

Ενότητα Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
Μέρος V:  Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων (δεν απαιτείται η 
συμπλήρωση του εν λόγω πεδίου σε ανοικτή διαδικασία) 
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
 
2. Πως υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείςστο πλαίσιο διαγωνισμών που διενεργούνται μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ 
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό 

έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε 

στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και τη διακήρυξη.  

2.1 Για τη σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 

χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από την αναθέτουσα αρχή επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να 

εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και 

αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής:  

Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα 

πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtualPDFprinter), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο 

PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς 

από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. GoogleChrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.  

2.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου .xml στον χώρο του διαγωνισμού, οι 

οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα 

τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στη διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές 

απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή .pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν 

στον σχετικό διαγωνισμό. 

2.3Ο οικονομικός φορέας, ο οποίος συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) στην παρούσα διαδικασία συμπληρώνει και 

υποβάλλει έναΕΕΕΣ.   

2.4 Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε 

μέλος της ένωσης. 
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2.5 Χωριστό ΕΕΕΣ υποβάλλεται υποχρεωτικά, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένοαπό τρίτους φορείς και 

στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας ή ένωση στηρίζεται στις ικανότητες αυτών. 

 

Οι τρίτοι φορείς συμπληρώνουν το ΕΕΕΣ ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο ως εξής: 

Α. Στο Μέρος ΙΙ «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα», συμπληρώνονται μόνο οι πληροφορίες που 

απαιτούνται στις ενότητες Α «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα» και Β «Πληροφορίες σχετικά με τους 

νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα»  

Β.   Στο Μέρος ΙΙΙ «Λόγοι αποκλεισμού» συμπληρώνονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες  

Γ. Στο Μέρος ΙV «Κριτήρια Επιλογής» συμπληρώνονται κατά περίπτωση οι πληροφορίες των κριτηρίων (των 

παραγράφων 2.2.5 – 2.2.6  της παρούσας), στον οποίο στηρίζεται ο υποψήφιος οικονομικός φορέας.  

Δ.  Η συμπλήρωση του ΕΕΕΣ ολοκληρώνεται με το Μέρος VΙ «Τελικές Δηλώσεις» όπου δηλώνεται η ακρίβεια και η 

ορθότητα των στοιχείων, όπως αναφέρεται στο εν λόγω Μέρος.    

Το/Τα ΕΕΕΣ του/των τρίτου/ωνσυνυποβάλλεται/ονται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του 

υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά». 

2.6 Χωριστό ΕΕΕΣ υποβάλλεται υποχρεωτικά, δεόντως συμπληρωμένο και ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο από τρίτους 

φορείς και στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό μορφή 

υπεργολαβίας. 

 

Ο υπεργολάβος, επίσης, συμπληρώνει το ΕΕΕΣ ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο ως εξής: 

Α. Στο Μέρος ΙΙ «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα», συμπληρώνονται μόνο οι πληροφορίες που 

απαιτούνται στις ενότητες Α «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα» και Β «Πληροφορίες σχετικά με τους 

νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα»  

Β.   Στο Μέρος ΙΙΙ «Λόγοι αποκλεισμού» συμπληρώνονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες. 

Το ΕΕΕΣ του υπεργολάβουσυνυποβάλλεται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά». 

 

3. Υπογραφή Ε.Ε.Ε.Σ. 
Α. Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. 
Β. 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, 

απαιτείται η δέσμευσή τους μέσω του ΕΕΕΣ ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι καταστάσεις αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Υποβάλλεται ένα ΕΕΕΣ, το οποίο είναι δυνατό να φέρειμόνο την ηλεκτρονική 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα για το σύνολο των φυσικών προσώπων που 

είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
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Γ. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον 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. 
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 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί να υφίσταται η 

δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 
παρ. 1 του  ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο 

που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και 

τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους 

της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 

παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος 

Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 

προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα 

ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση 

των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 

λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές 

του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 

περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς 

φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την 

κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 

εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 

Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί 

να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 

απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή 

αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε 

και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ – ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΘΑ ΑΝΕΒΕΙ ΜΕ ΜΟΡΦΗ EXCELL ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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