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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός, άνω των ορίων, προμήθειας τροφίμων

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής, 
ανά τμήμα.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  628.988,51 € (με Φ.Π.Α.)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ:

ΤΜΗΜΑ  1Ο: Προμήθεια Ειδών Κρεοπωλείου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  
88.343,17 € (με Φ.Π.Α. 13%)

ΤΜΗΜΑ  2Ο: Προμήθεια Ειδών Πτηνοτροφείου,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης  
39.360,16 € (με Φ.Π.Α. 13%)

ΤΜΗΜΑ  3Ο: Προμήθεια Οπωροκηπευτικών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  
103.236,89 € (με Φ.Π.Α. 13%)

ΤΜΗΜΑ  4ΑΟ: Προμήθεια Τροφίμων - Ειδών Παντοπωλείου (Ελαιόλαδα), 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης  41.133,47 € (με Φ.Π.Α. 13% )

ΤΜΗΜΑ  4ΒΟ: Προμήθεια Τροφίμων - Ειδών Παντοπωλείου, προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης  161.296,77 € (με Φ.Π.Α. 13% ή 24%)

ΤΜΗΜΑ  5Ο: Προμήθεια Γαλακτοκομικών, προϋπολογιζόμενης  δαπάνης 99.066,42 
€ (με Φ.Π.Α. 13%)

ΤΜΗΜΑ  6Ο: Προμήθεια άρτου & αρτοσκευασμάτων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
96.551,63 € (με Φ.Π.Α. 13% ή 24%)
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ταχυδρομική διεύθυνση ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1

Πόλη ΛΑΡΙΣΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός 41222

Κωδικός ΝUTS EL612

Τηλέφωνο 2413-500327

Φαξ 2410-250372

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο prom@larissa-dimos.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες επί της διακήρυξης Καφατάκη Μαρία
Αρμόδιος για πληροφορίες επί των τεχνικών προδιαγραφών Παζάρα Άννα (τηλ. 2410-680224)

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.larissa.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Λαρισαίων και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

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

πρόσβαση  στην  διεύθυνση  (URL)  :  www.larissa-dimos.gr μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη διεύθυνση: www.larissa.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης1

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι   ο Δήμος Λαρισαίων. 
Η δαπάνη για την σύμβαση θα καλυφθεί με πολυετή δέσμευση βάσει της εγκεκριμένης Απόφασης ανάληψης
πολυετούς υποχρέωσης, και βαρύνει τους  Κ.Α.Ε.:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΘΑ

ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ
ΤΟΝ Π/Υ ΕΤΟΥΣ

2019

ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ

ΑΠΟ ΤΟΝ Π/Υ ΕΤΟΥΣ
2020

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

15.6481.05003
Προμήθεια ειδών

κρεοπωλείου
1,00 € 76.405.98 € Ιδίοι Πόροι

1 Άρθρο 53 παρ 2 εδάφ ζ   ν. 4412/2016
4

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




ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΘΑ

ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ
ΤΟΝ Π/Υ ΕΤΟΥΣ

2019

ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ

ΑΠΟ ΤΟΝ Π/Υ ΕΤΟΥΣ
2020

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

15.6481.05004 Προμήθεια ειδών
πτηνοτροφείου

1,00 € 31.684,20 € Ιδίοι Πόροι

15.6481.05005
Προμήθεια

οπωροκηπευτικών
1,00 € 85.858,86 € Ιδίοι Πόροι

15.6481.05006
Προμήθεια τροφίμων

(ειδών
παντοπωλείου)

1,00 € 121.060,97 € Ιδίοι Πόροι

15.6481.05007
Προμήθεια

γαλακτοκομικών
1,00 € 86.594,74 € Ιδίοι Πόροι

15.6481.05008 Προμήθεια Άρτου &
αρτοσκευασμάτων

1,00 € 83.505,63 € Ιδίοι Πόροι

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ

6,00 € 485.110,38 €

15.6481.05011
Προμήθεια τροφίμων

Συσσιτίου 1,00 € 76.897,16 € Ιδίοι Πόροι

15.6481.08002

Προμήθεια τροφίμων
(ειδών

παντοπωλείου) για
το Κοινωνικό
Παντοπωλείο

1,00 € 66.972,97 € Ιδίοι Πόροι

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 8,00 € 628.980,51 €

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι  η  προμήθεια  Τροφίμων  {Ειδών  Κρεοπωλείου,  Ειδών  Πτηνοτροφείου,
Οπωροκηπευτικών,  διάφορα  προϊόντα  διατροφής  (ειδών  παντοπωλείου),  Γαλακτοκομικών,  Άρτου  και
Αρτοσκευασμάτων}. 

Ειδικότερα  στο  αντικείμενο  της  σύμβασης  περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  τροφίμων,   για  τους  Παιδικούς
Σταθμούς, την Κοινωνική Δομή Συσσιτίου και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων,  για ένα (1)
χρόνο.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και ο προς προμήθεια εξοπλισμός κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 

15111200-1     ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ

15131620-7     ΚΙΜΑΣ ΑΠΟ ΒΟΔΙΝΟ ΚΡΕΑΣ

15115100-8      ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ

15113000-3      ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ

15112130-6      ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

03221200-8      ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

15800000-6      ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

15500000-3      ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

15810000-9      ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ
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Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, ως κάτωθι:

ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%

1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΟ 4.040 9,42 38.056,80 43.004,18

2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΟ 4.500 7,39 33.255,00 37.578,15

3 ΑΡΝΙ ΚΙΛΟ 100 5,88 588,00 664,44

4 ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΙΛΟ 1.000 4,96 4.960,00 5.604,80

5 ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΚΙΛΟ 300 4,4 1.320,00 1.491,60

ΣΥΝΟΛΑ 9.940 78.179,80 88.343,17

ΤΜΗΜΑ 2 :  Προμήθεια ειδών πτηνοτροφείου

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%

1
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (στήθος

- φιλέτο) ΚΙΛΟ 4.000 7,01 28.040,00 31.685,20

2
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
(ολόκληρο) ΚΙΛΟ 2.400 2,83 6.792,00 7.674,96

ΣΥΝΟΛΑ 6.400 34.832,00 39.360,16

ΤΜΗΜΑ 3 :  Προμήθεια  Οπωροκηπευτικών

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%

1 ΜΑΪΔΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1.550 0,43 666,50 753,15

2 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 120 0,43 51,60 58,31

3 ΣΚΟΡΔΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 196 0,38 74,48 84,16

4 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 6.500 0,47 3.055,00 3.452,15

5 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΟ 260 1,96 509,60 575,85

6 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 1.200 1,15 1.380,00 1.559,40

7 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ (ΞΕΡΑ) ΚΙΛΟ 1.860 1,03 1.915,80 2.164,85

8
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ

(ΦΡΕΣΚΑ) ΚΙΛΟ 100 1,92 192,00 216,96

9 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 5.075 1,1 5.582,50 6.308,23

10 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 1.520 1,07 1.626,40 1.837,83

11 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 15.500 0,87 13.485,00 15.238,05

12 ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΙΛΟ 5.700 1,53 8.721,00 9.854,73

13 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΙΛΟ 2.500 2,08 5.200,00 5.876,00

14 ΠΙΠΕΡΙΕΣ(ΓΕΜΙΣΤΑ) ΚΙΛΟ 1.700 2,07 3.519,00 3.976,47

15 ΝΤΟΜΑΤΕΣ (ΓΕΜΙΣΤΑ) ΚΙΛΟ 1.000 1,53 1.530,00 1.728,90

16 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 200 1,49 298,00 336,74
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ΦΛΑΣΚΕΣ

17 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 900 1,62 1.458,00 1.647,54

18 ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΙΛΟ 100 2,5 250,00 282,50

19 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 200 2,5 500,00 565,00

20 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΟ 2.900 1,13 3.277,00 3.703,01

21 ΜΑΡΟΥΛΙ (ΙΣΙΟ) ΚΙΛΟ 50 1,42 71,00 80,23

22 ΠΡΑΣΑ ΚΙΛΟ 250 1,87 467,50 528,28

23 ΜΗΛΑ (ΚΟΚΚΙΝΑ) ΚΙΛΟ 10.600 1,07 11.342,00 12.816,46

24 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 2.830 0,74 2.094,20 2.366,45

25 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 950 1,41 1.339,50 1.513,64

26 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΚΙΛΟ 4.750 1,68 7.980,00 9.017,40

27 ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 600 1,35 810,00 915,30

28 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 1.800 1,25 2.250,00 2.542,50

29 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 8.000 1,33 10.640,00 12.023,20

30 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΟ 2.100 0,26 546,00 616,98

31 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΟ 600 0,88 528,00 596,64

ΣΥΝΟΛΑ 81.611 91.360,08 103.236,89

ΤΜΗΜΑ  4ΟΑ: Προμήθεια Τροφίμων - Ειδών Παντοπωλείου (Ελαιόλαδα)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%

1

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

(συσκ. 5 ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΑ 670 23,39 15.671,30 17.708,57

2 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (συσκ.1lt) ΤΕΜΑΧΙΑ 3000 6,91 20.730,00 23.424,90

3670 36.401,30 41.133,47

ΤΜΗΜΑ 4Ο Β :  Προμήθεια   τροφίμων - Ειδών Παντοπωλείου

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
ΦΠΑ 13% ή

24%

1 ΡΥΖΙ (ΓΛΑΣΕ) (συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.000 2,63 5.260,00 5.943,80

2
ΡΥΖΙ (ΚΑΡΟΛΙΝΑ) (συσκ.

1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 4.600 2,93 13.478,00 15.230,14

3
ΡΙΖΙ(ΜΠΟΝΕΤ)(συσκ. 1/2

kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.000 2,96 5.920,00 6.689,60

4 ΑΛΕΥΡΙ (συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.560 0,95 2.432,00 2.748,16

5 ΦΑΡΙΝΑ (συσκ. ½) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.500 0,64 960,00 1.084,80

6 ΦΑΣΟΛΙΑ(συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 4.200 2,92 12.264,00 13.858,32

7 ΦΑΚΕΣ(συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 4.000 2,83 11.320,00 12.791,60

8 ΡΕΒΙΘΙΑ (συσκ. 1Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.200 4,65 5.580,00 6.305,40
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9
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ

κατεψυγμένα (συσκ. 1kg ΤΕΜΑΧΙΑ 1.500 2,96 4.440,00 5.017,20

10
ΑΡΑΚΑΣ κατεψυγμένα

(συσκ. 1kg

ΤΕΜΑΧΙΑ 1.980 2,84 5.623,20 6.354,22

11
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ

ΚΟΦΤΟ(συσκ. ½) ΤΕΜΑΧΙΑ 7.600 0,89 6.764,00 7.643,32

12
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  No 6

(συσκ. 1/2 Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.600 0,73 1.898,00 2.144,74

13 ΤΡΑΧΑΝΑΣ (συσκ. ½) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.500 1,64 2.460,00 2.779,80

14 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ (συσκ. ½) ΤΕΜΑΧΙΑ 700 1,55 1.085,00 1.226,05

15 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (συσκ. ½) ΤΕΜΑΧΙΑ 7.050 0,74 5.217,00 5.895,21

16 ΑΣΤΡΑΚΙ (συσκ. ½) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.000 0,94 940,00 1.062,20

17
ΦΙΔΕΣ ΨΙΛΟΣ (συσκ. 250

γρ) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.000 0,9 900,00 1.017,00

18 ΑΥΓΑ (6άδα) ΤΕΜΑΧΙΑ 650 1,71 1.111,50 1.256,00

19 ΜΕΛΙ (συσκ. 900 γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 850 10,21 8.678,50 9.806,71

20 ΦΡΟΥΤΟΚΡΕΜΑ (300γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.000 3,14 3.140,00 3.548,20

21 ΖΑΧΑΡΗ(συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.400 0,64 1.536,00 1.735,68

22 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ

(συσκ. 1kg)

ΤΕΜΑΧΙΑ 1.396 4,27 5.960,92 6.735,84

23 ΑΛΑΤΙ (συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.680 1,2 3.216,00 3.634,08

24
ΚΑΡΑΜΕΛΛΕΣ (συσκ.

1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 200 5,74 1.148,00 1.297,24

25 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (500γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.470 2,29 3.366,30 3.803,92

26
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ

(500γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 8.200 0,65 5.330,00 6.022,90

27 ΒΙΤΑΜ (500γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.290 1,76 2.270,40 2.565,55

28
ΜΠΙΣΚΟΤΑ (ΤΥΠΟΥ
ΜΙΡΑΝΤΑ) (250γρ.)

ΤΕΜΑΧΙΑ 1.670 1,01 1.686,70 1.905,97

29 ΚΟΡΝ-ΦΛΕΙΞ (500γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 4.000 2,42 9.680,00 10.938,40

30 ΡΙΓΑΝΗ (100 γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 60 1,42 85,20 96,28

31 ΜΠΕΙΚΕΝ (3*20γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 400 0,26 104,00 117,52

32 ΞΥΔΙ 400 ml ΤΕΜΑΧΙΑ 2.800 0,64 1.792,00 2.024,96

33
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

(160 γρ.)

ΤΕΜΑΧΙΑ 60 0,86 51,60 58,31

34 ΦΥΛΛΑ ΔΑΦΝΗΣ (20γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 85 0,84 71,40 80,68

35 ΚΑΝΕΛΛΑ (50 γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 72 0,79 56,88 64,27

36 ΠΙΠΕΡΙ (100 γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 60 1,73 103,80 117,29
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37 ΤΣΑΙ (ΒΟΥΝΟΥ) (75 γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 100 1,92 192,00 216,96

38 ΧΑΛΒΑΣ (συσκ.1 kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 650 3,5 2.275,00 2.570,75

39 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (410 ΓΡ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.600 0,88 2.288,00 2.585,44

40
ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

(συσκ. 200 gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 200 2,8 560,00 632,80

41 ΕΛΙΕΣ (συσκ.13 Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 15 35 525,00 593,25

42
ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ

(συσκ. 350 ml) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.180 0,28 610,40 689,75

43 ΒΑΝΙΛΛΙΕΣ(5*0,3γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 490 0,22 107,80 133,67

44 ΞΥΝΟ (συσκ. 50 gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 500 0,44 220,00 272,80

83.068 142.708,60 160.890,30 406,47 161.296,77

ΤΜΗΜΑ 5 :  Προμήθεια   Γαλακτοκομικών

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
13%

1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΛΙΤΡΟ 13.000 1,01 13.130,00 14.836,90

2 ΦΕΤΑ (συσκ. 2 ή 4 Kg) ΚΙΛΟ 4.790 9,84 47.133,60 53.260,97

3 ΚΑΣΕΡΙ (ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ) ΚΙΛΟ 1.703 8,6 14.645,80 16.549,75

4 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 14.500 0,88 12.760,00 14.418,80

33.993 87.669,40 99.066,42

ΤΜΗΜΑ 6 :  Προμήθεια    Άρτου και Αρτοσκευασμάτων

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

24%

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ 13% ή

24%

1 ΑΡΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΚΙΛΟ 32384 1,42 45.985,28 51.963,37

2
ΚΟΥΛΟΥΡΙ

ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 8964 0,44 3.944,16 4.456,90

3
ΚΟΥΛΟΥΡΙ
ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΙΛΟ 3900 7,26 28.314,00 35.109,36

4 ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΚΙΛΟ 450 9 4.050,00 5.022,00

45.698 82.293,44 56.420,27 40.131,36 96.551,63

Προσφορές υποβάλλονται ανά τμήμα, για ένα, για δύο ή περισσότερα, καθώς και για όλα τα τμήματα. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 628.988,51€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 % ή 24
%  {προϋπολογισμός χωρίς  ΦΠΑ  553.444,62€, συνολικό ποσό ΦΠΑ 75.543,89 (ΦΠΑ 13%: 67.697,86  € & ΦΠΑ
24%: 7.846,03€)}.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για διάστημα ενός (1) έτους.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο “Παράρτημα Ι –
Αναλυτική Περιγραφή του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης” της παρούσας διακήρυξης. 
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
τιμής,  ανά τμήμα,  υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα περιλαμβάνει  το σύνολο των αναφερομένων
ειδών ανά τμήμα.
Συγκεκριμένα:

α) Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης
λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών
της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τα είδη που προβλέπεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία {ελαιόλαδα,
οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ιχθείς (νωπά και  κατεψυγμένα)}, ήτοι: τμήμα 1ο, 2ο, 3ο     και  4ο Α.

β)με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή,   για  τα  είδη   Τροφίμων  (Ειδών  Παντοπωλείου),
Γαλακτοκομικών,  άρτου & αρτοσκευασμάτων, ήτοι: τμήμα 4ο Β, 5ο, 6ο.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

 του ν. 4609/2019 “Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής
Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις” (Α' 67

 του  ν.4608/2019  “Ελληνική  Αναπτυξιακή  Τράπεζα  και  προσέλκυση  Στρατηγικών  Επενδύσεων  και
άλλες διατάξεις” (Α' 66) 

 του ν.  4605/2019 (Α'  52) 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.

 του  ν.  4555/2018,  (Α/133)  «Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  -
Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας  -  Ενίσχυση  της  Συμμετοχής  –  Βελτίωση  της  οικονομικής  και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]…»,

 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017 (Φ.Ε.Κ. 137/Α΄/13.09.2017) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις,

 του  ν.  4497/2017  (Α/171)  Άσκηση  υπαίθριων  εμπορικών  δραστηριοτήτων,εκσυγχρονισμός  της
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

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

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

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

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

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

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,2

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

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

2 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
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 του  ν.  3852/2010  «Νέα  αρχιτεκτονική  της  αυτοδιοίκησης  και  της  αποκεντρωμένης  διοίκησης  –
Πρόγραμμα Καλλικράτης»

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

 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

 του  ν  3438/2006  «Σύσταση  Συμβουλίου  Εθνικής  Ενεργειακής  Στρατηγικής−  Ρύθμιση  θεμάτων
Υπουργείου Ανάπτυξης»

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

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

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

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

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

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

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

 της υπ’ αριθμ. 40/07-02-2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΧΣΤΩΛΞ-0ΗΛ) με την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού  της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών & Εκπαιδευτικών 
Δράσεων και την υπ’ αριθμ. 41/07-02-2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω6Ω9ΩΛΞ-ΘΑ9) 
με την οποία συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Παραλαβής των Διευθύνσεων του Δήμου Λαρισαίων,

 το υπ.  αριθμ. Πρωτ. 29443/01-07-2019 πρωτογενές αίτημα το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με
ΑΔΑΜ: 19REQ005223513, 

 τις υπ’ αριθμ.. 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233/16-07-2019 Αποφάσεις Αντιδημάρχου,
έγκρισης  πράξης  ανάληψης  πολυετούς  υποχρέωσης,   για  τον  εν  λόγω  διαγωνισμό  και  οι  οποίες
καταχωρήθηκαν ως εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  19REQ005282044

 τις  υπ’  αριθμ.  3143,  3144,  3145,  3146,  3147,  3148,  3149,  3150/11-07-2019 Αποφάσεις  Ανάληψης
Υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2019 

 την υπ’ αριθμ. 304/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση διενέργειας, καθορισμός
του  τρόπου  εκτέλεσης  και  έγκριση  των  όρων  Διακήρυξης  και  των  Παραρτημάτων  αυτής  για  την
προμήθεια «τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών  του Δήμου Λαρισαίων».

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι 29/08/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr, αναλυτικά ως εξής: 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

26/07/2019 26/07/2019
29/08/2019

και ώρα 15:00 μ.μ.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις  22/07/2019 στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 24/07/2019.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 75411.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 24/07/2019.

Προκήρυξη  (περίληψη της  παρούσας  Διακήρυξης)  δημοσιεύεται  και  στον Ελληνικό  Τύπο,  σύμφωνα με  το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

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

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε επίσης στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων,  στη διεύθυνση
(URL) : www  .  larissa  .  gov  .  gr  ,  στην διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει, τον ανάδοχο.

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, 

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.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 
 Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
 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 του ως άνω συστήματος.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στην
ιστοσελίδα  www  .  larissa  .  gov  .  gr   και στην  Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά  αιτήματα  παροχής  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά,  το  αργότερο  (10)  ημερολογιακές
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο
του  διαγωνισμού  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του  ΕΣΗΔΗΣ.  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 ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε
το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών και διευκρινήσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω ημερομηνίας είναι
εκπρόθεσμα και δεν εξετάζονται.  Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται  σε καμία περίπτωση να επικαλούνται
προφορικές απαντήσεις ή διευκρινήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  Όταν,  για  οποιονδήποτε  λόγο,  πρόσθετες  πληροφορίες,  αν  και  ζητήθηκαν  από  τον  οικονομικό  φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.

Όταν  οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν  έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή  δεν  έχουν  σημασία  για  την  προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται  από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
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δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) 3.
Ειδικά,  τα  αλλοδαπά ιδιωτικά  έγγραφα πρέπει  υποχρεωτικά  να  συνοδεύονται  από  μετάφρασή τους  στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης
της  5.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το  ν.  1497/1984  (Α΄188).Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα  να
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί
το έγγραφο.4 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και
έχουν,  σύμφωνα με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  το  δικαίωμα αυτό.  Μπορούν,  επίσης,  να  εκδίδονται  από  το
Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να  παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με
παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο
παρακατάθεσης  χρεογράφων στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών και  Δανείων,  τα  τοκομερίδια  ή  μερίσματα  που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες
της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της
ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι)
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην
περίπτωση  των  εγγυήσεων  καλής  εκτέλεσης  και  προκαταβολής,  τον  αριθμό  και  τον  τίτλο  της  σχετικής
σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

3 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.

4 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171), και με
το άρθρο 43  περ. 7α. αβ. του ν. 4605/2019 (Α' 52).
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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.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

4. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας
έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στην
παρούσα Διακήρυξη.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς  (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  το ποσό της οποίας
αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  2%  της  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  των  τμημάτων  που  προσφέρει,  μη
συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων παράτασης της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α. 

Συγκεκριμένα, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανά τμήμα διαμορφώνεται ως εξής:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1:  Προμήθεια Ειδών Κρεοπωλείου 1.563,60 €

ΤΜΗΜΑ 2 :  Προμήθεια ειδών πτηνοτροφείου 696,64 €

ΤΜΗΜΑ 3 :  Προμήθεια  Οπωροκηπευτικών 1.827,20 €

  ΤΜΗΜΑ 4Α : Προμήθεια Τροφίμων - Ειδών Παντοπωλείου (Ελαιόλαδα) 728,03 €

ΤΜΗΜΑ 4Β :  Προμήθεια   Τροφίμων - ειδών παντοπωλείου 2.854,17€

ΤΜΗΜΑ 5 :  Προμήθεια   Γαλακτοκομικών 1.753,39 €

ΤΜΗΜΑ 6 :  Προμήθεια    Άρτου και Αρτοσκευασμάτων 1.645,87 €

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της  προσφοράς  του άρθρου  2.4.5  της  παρούσας,  άλλως  η  προσφορά απορρίπτεται.  Η  αναθέτουσα  αρχή
μπορεί,  πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,  πριν τη λήξη τους,  τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 72 του ν. 4412/20165.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος  αυτής,  παρέχει  ψευδή στοιχεία  ή  πληροφορίες  που αναφέρονται  στα  άρθρα 2.2.3  έως  2.2.6,  δεν
προσκομίσει  εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά  ή  δεν προσέλθει  εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης.

5 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α'
171) και με το άρθρο 43  περ. 5 του ν. 4605/2019 (Α' 52)
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  (διαγωνισμό)  προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από
τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1)  και  στην  παράγραφο 1  του  άρθρου 2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του Συμβουλίου  της  22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ  L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ  C 316 της  27.11.1995,  σ.  48),  η οποία κυρώθηκε με το  ν.
2803/2000 (Α΄ 48), 

δ)  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ  L 164 της 22.6.2002,  σ.  3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ)  παιδική  εργασία  και  άλλες  μορφές  εμπορίας  ανθρώπων,  όπως  ορίζονται  στο  άρθρο  2  της  Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την  καταπολέμηση της  εμπορίας ανθρώπων και  για  την  προστασία  των θυμάτων της,  καθώς και  για  την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνο-
ντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις  ως άνω περιπτώσεις (α)  έως (στ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει  καθοριστεί  με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 6

2.2.3.2. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και παραβάσεις
εργατικής νομοθεσίας

6 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. 
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Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός
φορέας, αν η αναθέτουσα αρχή:   

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

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

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους7. 

ή/και

γ) γνωρίζει  ή μπορεί  να αποδείξει  με  τα κατάλληλα μέσα ότι  έχουν επιβληθεί  σε  βάρος του οικονομικού
φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς:  αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος
Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα με  την
υπουργική  απόφαση  2063/Δ1632/2011  (Β΄  266),  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις
της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ. 8

2.2.3.3. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β)  εάν τελεί  υπό πτώχευση ή έχει  υπαχθεί  σε διαδικασία  εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί  υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  μην  αποκλείει  έναν  οικονομικό  φορέα  ο  οποίος  βρίσκεται  σε  μία  εκ  των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για
τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί
να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά  την  προετοιμασία  της  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  48  του  ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα την  πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης  σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
7 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα

περιλαμβάνεται  στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) του
άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

8 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
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(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού ή  την  πλήρωση των  κριτηρίων  επιλογής,  έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.8.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,
να  αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

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

Εάν στις  ως άνω περιπτώσεις (α)  έως (θ)   η  περίοδος αποκλεισμού δεν έχει  καθοριστεί  με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 9

2.2.3.4. Αποκλεισμός σε οποιαδήποτε στιγμή της διαδικασίας

Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, αποκλείει προσφέροντα, σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν απο-
δεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις
ως άνω περιπτώσεις 2.2.3.1 , 2.2.3.2 και 2.2.3.3.

2.2.3.5. Απόδειξη αξιοπιστίας παρά το λόγο αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε
μια  από  τις  καταστάσεις  που αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.3.1,  2.2.3.2. γ)10 και  2.2.3.3,  μπορεί  να
προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι  τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την
αξιοπιστία  του,  παρότι  συντρέχει  ο  σχετικός  λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση).  Εάν τα στοιχεία κριθούν
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται  στον  οικονομικό  φορέα  το  σκεπτικό  της  απόφασης  αυτής.  Οικονομικός  φορέας  που  έχει
αποκλειστεί,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από  τη
συμμετοχή σε  διαδικασίες  σύναψης σύμβασης ή  ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί  να κάνει  χρήση της
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

Η απόφαση για την  διαπίστωση της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων κατά  την προηγούμενη
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

2.2.3.6. Γενικός αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις

Οικονομικός φορέας,  στον οποίο έχει επιβληθεί,  με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί  φορείς  που συμμετέχουν στη διαδικασία  σύναψης της  παρούσας σύμβασης απαιτείται  να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Ειδικότερα, οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτος  εγκατάστασής  τους  ή  να
ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο  Παράρτημα  XI  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.
4412/2016.  Στην  περίπτωση  οικονομικών  φορέων  εγκατεστημένων  σε  κράτος  μέλους  του  Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

9 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. 
10 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική και  χρηματοοικονομική επάρκεια για την διαδικασία  σύναψης της  παρούσας
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς:

 απαιτείται να  διαθέτουν, κατά την προηγούμενη της δημοσιεύσεως της παρούσης τριετία (2016, 2017,
2018) Γενικό μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, ίσο ή ανώτερο του 50%  της εκτιμώμενης αξίας  της σύμβασης

 ειδικό  μέσο  ετήσιο  κύκλο  εργασιών  στον  τομέα  δραστηριοτήτων  που  αποτελεί  το  αντικείμενο  της
σύμβασης κατά την προηγούμενη της δημοσιεύσεως της παρούσης τριετία (2016, 2017, 2018) ,   ίσο ή
ανώτερο του 30% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος ασκεί οικονομική δραστηριότητα για μικρότερο χρονικό διάστημα,
η εν λόγω προϋπόθεση θα εξετάζεται για το αντίστοιχο διάστημα που λειτουργεί.
Σε περίπτωση ενώσεων η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας αρκεί
να ικανοποιείται αθροιστικά από όλα τα μέλη, υπό την επιφύλαξη της 2.2.8 της παρούσας.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2016, 2017, 2018)
συναφούς αντικειμένου συμβάσεις (παράδοση όμοιων ειδών), συνολικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 50%
του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας.

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια   καθώς και  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα,  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα
έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην
ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει εάν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων,
πληρούν  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  και  εάν  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού  κατά  τα  οριζόμενα  στην
παρούσα  Διακήρυξη.  Προσφέρων  που  συμμετέχει  μόνος  του,  αλλά  στηρίζεται  στις  ικανότητες  ενός  ή
περισσότερων άλλων φορέων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί
με χωριστό ΕΕΕΣ όπου παρατίθενται  οι απαιτούμενες πληροφορίες για κάθε έναν από τους φορείς  στους
οποίους στηρίζεται.

Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού.

Όταν  ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων  όσον  αφορά  στα  κριτήρια  που
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς
στους οποίους στηρίζεται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό  τους  ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  μπορούν  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5,  2.2.6   της  παρούσης,  προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους  ως  δικαιολογητικό
συμμετοχής, 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ,  το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις
συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις
οδηγίες  του Παραρτήματος ΙV.
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
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αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό,  υποβάλλεται ένα  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),  το οποίο
υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας
για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό  ή  το  πρακτικό  εκπροσώπησής  του  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς  ή  το  αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες  σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών κατακύρωσης της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην  περίπτωση  που  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  ή  ένωση  αυτών  στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων
φορέων, σύμφωνα με  την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται  στην  υποβολή  των  δικαιολογητικών  που  αποδεικνύουν  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι
αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  της  παρούσας  και  ότι  πληρούν  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 ). 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους τμήμα ή τμήματα της σύμβασης οποιουδήποτε ποσοστού επί της συνολικής αξίας, ο υπεργολάβος
υποχρεούται στην υποβολή δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι  λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου  2.2.3  της  παρούσας  και,  σε  περίπτωση  που  ο  προσφέρων  στηρίζεται  στις  ικανότητες  του
υπεργολάβου, ο τελευταίος υποχρεούται επιπλέον στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι
πληροί τα κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση  (παράγραφοι 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 ).

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
της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, εάν και
στο  μέτρο  που  η  αναθέτουσα  αρχή  έχει  τη  δυνατότητα  να  λαμβάνει  τα  πιστοποιητικά  ή  τις  συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσα σε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος -μέλος της
Ένωσης,  η  οποία  διατίθενται  δωρεάν,  όπως  εθνικό  μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,
ηλεκτρονικό  σύστημα αποθήκευσης  εγγράφων ή  σύστημα προεπιλογής.  Η  δήλωση  για  την  πρόσβαση  σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Β. Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την αναθέτουσα αρχή υποβάλει
τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 της παρούσης.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά11:
11 Σχετικά  με  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή  επικυρωμένων  αντιγράφων  εγγράφων  σε

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των  ακριβών  αντιγράφων  των
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου
1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα
(λ.χ.  πληρεξούσια,  ένορκες  βεβαιώσεις  κ.ο.κ.),  για  τα  οποία  συνεχίζει  να  υφίσταται  η  υποχρέωση  υποβολής
κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013).
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

Το απόσπασμα του σχετικού μητρώου ή το ισοδύναμο έγγραφο πρέπει 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 2.2.3.212 της παρούσας: 

 Αποδεικτικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας  από  τους  αρμόδιους  ασφαλιστικούς  φορείς  του  οικείου
κράτους  -  μέλους  ή  χώρας  και  επιπλέον  υπεύθυνη  δήλωση  αναφορικά  με  τους  οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές. 

 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας

 Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος
του  οικονομικού  φορέα  σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης  της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρου πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση
γ’ της παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, αυτό αντικαθίσταται από ψηφιακά υπογεγραμμένη
υπεύθυνη  δήλωση  του  προσωρινού  αναδόχου,  χωρίς  να  απαιτείται  επίσημη  δήλωση  του  ΣΕΠΕ
σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 της παρούσης:

 Για τις περιπτώσεις α’, γ΄, δ’, ε΄, στ’, ζ’, η΄ και θ της παραγράφου 2.2.3.3 της παρούσας, υπεύθυνη
δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι οριζόμενοι
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών.

 Για την περίπτωση β’ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
οικείου κράτους – μέλους ή χώρας. Ειδικά για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι
στην  Ελλάδα,  τα  πιστοποιητικά  ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  υπό
αναγκαστική  διαχείριση  ή  ότι  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης,  εκδίδονται  από  το
αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο

Σημειώνεται  ότι  δεν  θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με
συγκεκριμένη  επισημείωση (APOSTILLE),  οι  οποίες  απορρέουν  από διεθνείς  συμβάσεις  της  χώρας (Σύμβαση της
Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  ιδιωτικών  εγγράφων  τα  οποία  έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013),
καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες
και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Ειδικά τα ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά τους. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή
των δικαιολογητικών. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  

12 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και
ασφαλιστικής  ενημερότητας  που  εκδίδονται  από  τους  ημεδαπούς  φορείς,  οι  οικονομικοί  φορείς  μεριμνούν  να
αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα
ειδικότερα  οριζόμενα  στο  άρθρο  104  του  ν.  4412/2016,  προκειμένου  να  τα  υποβάλουν,  εφόσον  αναδειχθούν
προσωρινοί ανάδοχοι.
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δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας
του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.

Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

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

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην
Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  αποδεικνύεται  μέσω  της  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  της  Ανεξάρτητης  Αρχής
Δημοσίων Εσόδων13.

Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται ως άνω, από α΄ έως γ΄, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο,
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται  ως άνω, από α΄
έως γ.

δ) για την παράγραφο 2.2.3.6 της παρούσης, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή
των δικαιολογητικών.

B.2. Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4.  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν 

α) πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι
οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου
το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι  δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και  ότι  ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  βεβαίωση  εγγραφής  στο  Βιοτεχνικό  ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό
επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή του. 

Τα ως άνω αποδεικτικά μέσα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή
τους.

Β.3. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.5 (απόδειξη οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας) προσκομίζουν: 

οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών
χρήσεων (2018, 2017, 2016) σε περίπτωση που η δημοσίευση αυτών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα ή δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις
τελευταίες τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις (2018, 2017, 2016), σε περίπτωση μη υποχρέωσης δημοσίευσης
οικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να
προσκομιστούν αντίγραφα Ε3 των αντίστοιχων ετών από όπου να προκύπτει ο ετήσιος κύκλος εργασιών του
προσφέροντος.
Σε περίπτωση οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται για μικρότερο χρονικό διάστημα, υποβάλλουν
αποσπάσματα   οικονομικών  καταστάσεων  ή  δήλωση,  σύμφωνα  με  τα  προαναφερθέντα,  για  το  εν  λόγω
χρονικό διάστημα.

13 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, έως τρεις (3)
μήνες πριν  από την υποβολή της.
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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  αρχή  κρίνει  κατάλληλο  (π.χ.  Ισοζύγια  Πωλήσεων,  Περιοδικές  Δηλώσεις  Φ.Π.Α,
υπογεγραμμένες από το λογιστή και τον νόμιμο εκπρόσωπο,  κ.λ.π.)

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

Κατάλογο  παραδόσεων,  σε  Υπηρεσίες  του  Δημοσίου (ημεδαπής ή  αλλοδαπής),  αλλά  και  σε  ιδιώτες   που
πραγματοποιήθηκαν  την τελευταία τριετία (2016, 2017, 2018) ιδίων με το αντικείμενο της σύμβασης.
Στον κατάλογο αυτό θα αναφέρονται οι ποσότητες της κάθε παράδοσης, η αντίστοιχη προσφερθείσα τιμή και
η ημερομηνία παράδοσης. 

Η παράδοση ομοειδών ειδών αποδεικνύεται με την κατάθεση:

 εάν μεν, ο αποδέκτης είναι Δημόσια Αρχή, με αντίγραφα συμβάσεων και πρωτόκολλα  παραλαβής
από την αρμόδια αρχή.

 εάν δε, ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός Φορέας, είτε με αντίγραφα από επίσημα παραστατικά πώλησης
(Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο) είτε με βεβαίωση του αγοραστή. 

Αν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, ο οικονομικός φορέας θα υποβάλλει ανάλογα τα
ανωτέρω δικαιολογητικά για όσο χρόνο λειτουργεί.

Β.5. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου

 Για την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης και  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο  οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
και  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,
συγκρότηση  Δ.Σ.  σε  σώμα,  σε  περίπτωση  Α.Ε.,  κλπ.,  ανάλογα  με  τη  νομική  μορφή  του
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής
κλπ.),  τυχόν  τρίτοι,  στους  οποίους  έχει  χορηγηθεί  εξουσία  εκπροσώπησης,  καθώς  και  η  θητεία
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Τα αποδεικτικά ισχύουσας
εκπροσώπησης  σε  περίπτωση  νομικών  προσώπων  πρέπει  να  έχουν  εκδοθεί  έως  τριάντα  (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

 Παραστατικό  εκπροσώπησης  προς  εκείνον  που  υποβάλλει  την  προσφορά,  εφόσον  ο  προσφέρων
συμμετέχει στο Διαγωνισμό με αντιπρόσωπο που δεν είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του.

Το παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, εφόσον ο προσφέρων
συμμετέχει στο Διαγωνισμό με αντιπρόσωπο που δεν είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του, θα πρέπει να
είναι:

◦ Φυσικά  πρόσωπα:  πληρεξούσιο  προς  εκείνον  που  υποβάλλει  την  προσφορά,  είτε  απλή
εξουσιοδότηση,

◦ Α.Ε.: απόφαση Δ.Σ. εκπροσώπησης για τον εν λόγω Διαγωνισμό καθώς και πληρεξούσιο έγγραφο
ή εξουσιοδότηση από τον προσφέροντα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.

◦ Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο
εκπροσώπησης,

◦ Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας: α) σε περίπτωση που η κοινή προσφορά υποβάλλεται από
έναν κοινό εκπρόσωπο, συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο με  το οποίο ορίζεται κοινός νόμιμος
εκπρόσωπος των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας, ο οποίος θα υπογράφει εκ μέρους της την
προσφορά  και  κάθε  άλλο  απαιτούμενο  έγγραφο  και  εν  γένει  θα  την  εκπροσωπεί  στη
διαγωνιστική διαδικασία και β) σε περίπτωση που η κοινή προσφορά υποβάλλεται από όλους
τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, πληρεξούσιο έγγραφο ή εξουσιοδότηση
από το νόμιμο εκπρόσωπο κάθε φορέα.

 Οι προσφέροντες - Νομικά Πρόσωπα (Ν.Π.) οφείλουν να καταθέσουν έγκριση του αρμόδιου οργάνου
του Ν.Π., στην οποία ειδικότερα:
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i) Εγκρίνεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης φορέων πρέπει να εγκρίνεται η
συμμετοχή του φορέα στο Διαγωνισμό, η σύμπραξη με τους λοιπούς φορείς - μέλη της ένωσης και το
ποσοστό συμμετοχής του καθενός.

ii)  Παρέχεται  σε  συγκεκριμένο  άτομο  ή  άτομα  η  εξουσιοδότηση  να  υπογράψει/ουν  όλα  τα
απαιτούμενα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  και  την  προσφορά,  καθώς  και  να  καταθέσει/ουν  την
προσφορά και να παραστεί/ούν στην αποςφράγιση της σε όλα τα στάδια της.

iii)  Εγκρίνεται,  σε  περίπτωση  ένωσης,  ένας  φορέας  ως  συντονιστής  (leader)  της  Ένωσης  και
εξουσιοδοτημένος αρμόδιος εκπρόσωπος αυτού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη
διοίκηση όλων των μελών της ένωσης.

Τα πιστοποιητικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων πρέπει να έχουν εκδοθεί έως
και τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους (Ν. 4605/2019, άρθρο 43, παρ. 12).

Β.6. Ενώσεις οικονομικών φορέων

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 οριζόμενα
στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016

Β.7. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από οργανισμούς δημόσιου
και ιδιωτικού δικαίου

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε
ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά  αυτά αναφέρονται  τα δικαιολογητικά  βάσει  των οποίων έγινε  η  εγγραφή των εν  λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το
πιστοποιητικό,  που  εκδίδεται  από  τον  οργανισμό  πιστοποίησης,  συνιστά  τεκμήριο  καταλληλότητας  όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Επισημαίνεται ότι το Γ.Ε.ΜΗ. δεν συνιστά εθνικό επίσημο κατάλογο κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.
4412/2016 και συνεπώς δεν συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς  στο εν λόγω πεδίο του ΕΕΕΣ.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ανά τμήμα,  χωρίς περιορισμό των τμημάτων  που μπορεί να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα.

Συγκεκριμένα:

α)  είναι  η  μεγαλύτερη  έκπτωση  επί  της  εκατό  (%),  στη  νόμιμα  διαμορφούμενη  κάθε  φορά μέση  τιμή
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης,  όπως αυτή προκύπτει  από το εκάστοτε εκδιδόμενο
δελτίο πιστοποίησης τιμών της  υπηρεσίας εμπορίου (Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε  Λάρισας),  για  τα είδη που
προβλέπονται  στις  διατάξεις  του  άρθρου  13  του  Ν.  3438/2006  (ελαιόλαδα,  οπωροκηπευτικά,  κρέατα,
πουλερικά), ήτοι: τμήμα 1ο, 2ο, 3ο     και  4ο Α.

β)με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή,   για  τα  είδη   Τροφίμων  (Ειδών  Παντοπωλείου),
Γαλακτοκομικών,  άρτου & αρτοσκευασμάτων, ήτοι: τμήμα 4ο Β, 5ο, 6ο.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  με  βάση  τις  απαιτήσεις  που  ορίζονται  στην  παρούσα  Διακήρυξη  και  στα
Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
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Προσφορές  που τυχόν υποβληθούν  ή  περιέλθουν  στην Υπηρεσία  αποκλειστικά  σε  έντυπη μορφή (για  τις
οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και
επιστρέφονται στους αποστολείς τους.

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

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. 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον δεν έχουν προσβάλλει νομίμως και εμπροθέσμως τη Διακήρυξη,
θεωρείται  ότι  αποδέχονται  πλήρως και  ανεπιφύλακτα  όλους  τους  όρους  αυτής  και  δεν  δύνανται,  με  την
προσφορά τους ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσουν, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Με
την υποβολή προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς έχουν λάβει γνώση των όρων της
Διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 ,
ιδίως  άρθρα  36  και  37,  την  Υπουργική  Απόφαση  56902/2-06-2017  (Β’  1924)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο
πιστοποιητικό  το  οποίο  χορηγήθηκε  από  έναν  εγκεκριμένο  πάροχο  υπηρεσιών  πιστοποίησης,  ο  οποίος
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β
1924/02.06.2017)  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακή  πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά της προσφο -
ράς και των αιτήσεων συμμετοχής με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθε-
ντικοποιούν με οποιοδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσης τους δεν είναι υποχρεωτι-
κή  η  χρήση προηγμένης ψηφιακής  υπογραφής σε  διαδικασίες  σύναψης δημοσίων συμβάσεων.  Στις  περι-
πτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευ-
σης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υπο-
χρεωτική η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα
ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –Τεχνική  Προσφορά» στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
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Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 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  μονάδας,  τις  προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην  συνέχεια  το  σύστημα παράγει  τα  σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού
αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές  φόρμες  του  Συστήματος,  ο  οικονομικός  φορέας  επισυνάπτει  ψηφιακά  υπογεγραμμένα  τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης (ιδίως Τεχνική και Οικονομική
Προσφορά).

2.4.2.5. Ο χρήστης -  οικονομικός φορέας υποβάλλει  τους ανωτέρω (υπο)φακέλους  μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια  αποστέλλεται  στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη
μορφή  και  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  τα  στοιχεία  της  ηλεκτρονικής   προσφοράς  τα  οποία  απαιτείται  να
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι
ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς
φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης
(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν εγκεκριμένη
προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  με  χρήση  εγκεκριμένων
πιστοποιητικών, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Τα προαναφερόμενα στοιχεία και  δικαιολογητικά κατατίθενται  ή αποστέλλονται  ταχυδρομικά (συστημένα)
στον  Δήμο  Λαρισαίων,  Ίωνος  Δραγούμη  1,  Τ.Κ.  41222,  Λάρισα,  1ος  Όροφος,  Τμήμα  Υποστήριξης  και
Πρωτοκόλλου, και ώρες 07:00π.μ. –15:00μ.μ., με τη μορφή ενός σφραγισμένου κυρίως φακέλου με την ένδειξη
«να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο».

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της  διαδικασίας,  να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε  εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική  διαδικασία
περιλαμβάνουν: 

α)  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.),  όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016. 
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Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου
XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της διακήρυξης  (Παράρτημα ΙV).

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΕΕΕΣ  για  κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

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

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές
προκειμένου  να  διαπιστώσει  την  εγκυρότητά  τους.  Προς  διευκόλυνση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  ο
προσφέρων θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως τα στοιχεία επικοινωνίας (υποκατάστημα, τηλέφωνο, φαξ ή e-
mail) του φορέα που έχει εκδώσει τις εγγυήσεις. Η απουσία της συγκεκριμένης δήλωσης για τα στοιχεία του
φορέα έκδοσης της εγγυητικής δεν επιφέρει τον αποκλεισμό της προσφοράς.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι - "Αναλυτική Περιγραφή
Φυσικού και  Οικονομικού  Αντικειμένου της  Σύμβασης" της  παρούσας Διακήρυξης,  περιγράφοντας  πώς  οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά,
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων, με βάση το κριτήριο ανάθεσης.

Οι προσφέροντες απαραιτήτως επί ποινή αποκλεισμού, θα συμπληρώνουν το σχετικό Φύλλο Συμμόρφωσης,
ψηφιακά υπογεγραμμένο, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και συγκεκριμένα τις
στήλες «Απάντηση» και «Παραπομπή». Στη στήλη παραπομπή θα πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια (π.χ.
αριθμός ενότητας ή σελίδας ή συνημμένα αρχεία) το σημείο στο κυρίως κείμενο της τεχνικής προσφοράς που
περιγράφονται λεπτομερώς και επαρκώς οι απαντήσεις της εταιρίας.

Συγκεκριμένα, η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο και σύμφωνα με το παράρτημα Ι
“Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης”¨, τα ακόλουθα:

1. αναλυτική  τεχνική  προσφορά, σε  ηλεκτρονική  μορφή,  ψηφιακά  υπογεγραμμένα  και  εντύπως,  η
οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις  απαιτήσεις και  τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι  της παρούσης,  περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει
των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών.

2. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος
HACCP  (αρ.  487/21-9-2000  Κ.Υ.Α.)  για  τους  χώρους  παραγωγής,  επεξεργασίας  και  εμπορίας  των
χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ή άλλο
ισοδύναμο.   Σε  περίπτωση  που  ο  προμηθευτής  δεν  είναι  παραγωγός,  πρέπει  να  προσκομίσει
πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο
φορέα  πιστοποίησης  (να  κατατεθούν  τα   πιστοποιητικά)  ή  άλλο  ισοδύναμο.   Να  κατατεθούν  τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

3. Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να δηλώσουν την  προέλευση των προϊόντων, να
ορίζουν  την  επεξεργασία,  τυποποίηση,  συσκευασία  των  ειδών  που  προσφέρουν  και  τον  τόπο
εγκατάστασής τους. 

Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώσει στην προσφορά
του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και
τον  τόπο  εγκατάστασής  της.  Προσφορά  στην  οποία  δεν  θα  υπάρχει  η  ανωτέρω  δήλωση,  θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Όταν οι προσφέροντες δεν κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική
μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί
το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.
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Επίσης,  στην  προσφορά  τους  πρέπει  να  επισυνάψουν  και  υπεύθυνη  δήλωσή τους  προς  την
Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία
ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι
ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί
τους  την εκτέλεση της  συγκεκριμένης προμήθειας,  σε  περίπτωση κατακύρωσης  στον προμηθευτή
υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα οχήματα  για τη μεταφορά των ειδών. Να
κατατεθεί αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας οχήματος μεταφοράς και αντίγραφο της βεβαίωσης
καταλληλότητας του οχήματος.  

5. Στην τεχνική προσφορά, οι προσφέροντες δηλώνουν το χρόνο ισχύος της προσφοράς τους.

Σε  περίπτωση  που  χαρακτηρίζουν  πληροφορίες  ως  εμπιστευτικές,  λόγω  ύπαρξης  τεχνικού  ή  εμπορικού
απορρήτου,  οφείλουν  να  αναφέρουν  ρητά  όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 21
του Ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου.

Στα  περιεχόμενα  της  τεχνικής  προσφοράς  δεν  πρέπει  σε  καμία  περίπτωση  να  εμφανίζονται  στοιχειά  της
οικονομικής  προσφοράς.  Τυχόν  εμφάνιση  οικονομικών  στοιχείων  (συμπεριλαμβανομένων  λέξεων  όπως
«δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Οι  οικονομικοί  φορείς  αναφέρουν  το  τμήμα  της  σύμβασης  που  προτίθενται  να  αναθέσουν  υπό  μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

Στις  περιπτώσεις  ενώσεων,  πρέπει  απαραιτήτως  να  αναφέρεται  η  έκταση  και  το  είδος  συμμετοχής,
συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής, καθενός εκ των μελών της ένωσης, χωρίς να αποκαλύπτονται
στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» /  Τρόπος σύνταξης  και  υποβολής οικονομικών
προσφορών
Στον (υπο)φάκελο*  με  την  ένδειξη «Οικονομική  Προσφορά» περιλαμβάνεται  η  οικονομική  προσφορά του
οικονομικού φορέα.

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

Η  οικονομική  προσφορά,  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του
συστήματος.  Στην  συνέχεια,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  ηλεκτρονικό  αρχείο,  σε  μορφή  pdf,  το  οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα οικονομικής  προσφοράς  του  ΕΣΗΔΗΣ  δεν  μπορεί  να  αποτυπωθεί
ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το Σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα
οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που
προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την αναγραφόμενη τιμή
αναφοράς. 

Πέραν  από  την  υποβολή  του  αρχείου  της  οικονομικής  προσφοράς  της  ειδικής  ηλεκτρονικής  φόρμας  του
συστήματος,  ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  να  υποβάλλει  την  οικονομική  του
προσφορά, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη με αναλυτική αναφορά ανά είδος της προσφερόμενης τιμής και του
προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης (πίνακες του Παραρτήματος ΙΙΙ). 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού  δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
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Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα
από το σύστημα.

Για τα είδη  των τμημάτων 1, 2, 3 και 4Α, οι τιμές θα διαμορφώνονται με βάσει την  πιστοποιούμενη μέση
λιανική  τιμή  πώλησης  του  κάθε  είδους  την  ημέρα  παράδοσης,  όπως  αυτή  προκύπτει  από  το  εκάστοτε
εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, αφαιρώντας το ποσοστό έκπτωσης.

Για τα είδη των τμημάτων 4Β, 5 και 6  (είδη  Τροφίμων - Ειδών Παντοπωλείου,  Γαλακτοκομικών,  άρτου &
αρτοσκευασμάτων),  οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  σταθερές  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν
αναπροσαρμόζονται

Η τιμή θα αναγράφεται  αριθμητικώς και ολογράφως επί ποινή αποκλεισμού ανά τεμάχιο, αλλά και για το
σύνολο της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται χωριστά. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται στο Τεύχος του Προϋπολογισμού του Παραρτήματος της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  για  διάστημα  εννέα  (9)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν  από  τη  λήξη  της,  με  αντίστοιχη  παράταση  της  εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο
για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια {εννέα (9) μήνες}.

Σε  περίπτωση  αιτήματος  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.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα
της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα,
ότι  η  συνέχιση  της  διαδικασίας  εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι  οικονομικοί  φορείς  που
συμμετέχουν  στη διαδικασία  μπορούν  να επιλέξουν είτε  να παρατείνουν  την  προσφορά και  την  εγγύηση
συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω  ανώτατου  ορίου  παράτασης  της
προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία  συνεχίζεται  με  όσους  παρέτειναν  τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε  περίπτωση  που  λήξει  ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  και  δεν  ζητηθεί  παράταση  της  προσφοράς,  η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το
δημόσιο  συμφέρον,  να  ζητήσει  εκ  των  υστέρων  από  τους  οικονομικούς  φορείς  που  συμμετέχουν  στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει,
σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα  στις  παραγράφους  2.4.1  (Γενικοί  όροι  υποβολής  προσφορών),  2.4.2.  (Χρόνος  και  τρόπος
υποβολής  προσφορών),  2.4.3.  (Περιεχόμενο  φακέλων  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  τεχνικής  προσφοράς),
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών)  ,  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  προσφορών),  3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση
και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της
παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

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

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

Σύμφωνα με  τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 3  του Ν. 4412/2016,  μη κανονικές  προσφορές θεωρούνται
συγκεκριμένα:

(α) όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης,

(β) όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,

(γ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς και

(δ) όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές.

Ενώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, απαράδεκτες  προσφορές θεωρούνται
συγκεκριμένα:

(α) όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και

(β) όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίστηκε και τεκμηριώθηκε
πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών & Εκπαιδευτικών Δράσεων), προβαίνει στην
έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν.
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
την Τετάρτη 04/09/2019  και ώρα 10:00 π.μ.

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

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της
παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβληθεί,  ή  να  διευκρινίσουν  το  περιεχόμενο  της  τεχνικής  ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του
οργάνου.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν
πληρούν  τους  όρους  και  τις  απαιτήσεις  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  την  αποδοχή  όσων  τεχνικών
προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»,
μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του
(υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.

δ)  Το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  των
προσφερόντων,  των  οποίων  τις  τεχνικές  προσφορές  και  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  έκρινε  πλήρη  και
σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  απαιτήσεις  της  παρούσας  και  συντάσσει  πρακτικό  στο  οποίο  εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού
αναδόχου.  Το  εν  λόγω  πρακτικό  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  που  προτείνουν  στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται
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ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν
μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά
την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής,
κατά τη  διαδικασία έγκρισης  του  πρακτικού της  Επιτροπής Διαγωνισμού.  Σε  κάθε  περίπτωση η κρίση  της
αναθέτουσας  αρχής  σχετικά  με  τις  ασυνήθιστα  χαμηλές  προσφορές  και  την  αποδοχή  ή  όχι  των  σχετικών
εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.

Στην περίπτωση ισότιμων  προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει  τον  ανάδοχο με  κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών  φορέων που υπέβαλαν  ισότιμες  προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της  Επιτροπής  του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Επισημαίνεται ότι
τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.

Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  μια  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνονται  τα
αποτελέσματα   όλων  των  ανωτέρω  σταδίων  («Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»,  «Τεχνική  Προσφορά»  και
«Οικονομική  Προσφορά»), η  οποία  κοινοποιείται  με  επιμέλεια  αυτής  στους  προσφέροντες  μέσω  της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

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

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω
του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με
τις  διατάξεις  του  άρθρου 1  του ν.  4250/2014 (Α΄  74)  όλων  των δικαιολογητικών  που προβλέπονται  στην
παράγραφο 2.2.8.2 Β της παρούσας Διακήρυξης,  ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 της παρούσης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 – 2.2.6 της παρούσης. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω
του  συστήματος  Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.,  σε  μορφή  αρχείων  pdf και  ειδικότερα  στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη
«Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου». Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή
και  σε  σφραγισμένο  φάκελο  εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την  ημερομηνία  υποβολής  τους.  Ο
σφραγισμένος φάκελος παραδίδεται στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο
προσωρινός  ανάδοχος  υποβάλλει  εντός  της  προθεσμίας  των  δέκα  (10)  ημερών από  την  κοινοποίηση  της
πρόσκλησης  για  υποβολή  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  αίτημα προς  την  Επιτροπή Διαγωνισμού για  την
παράταση  της  προθεσμίας  υποβολής,  το  οποίο  συνοδεύεται  με  αποδεικτικά  έγγραφα  από  τα  οποία  να
αποδεικνύεται  ότι  έχει  αιτηθεί  τη  χορήγηση δικαιολογητικών.  Στην  περίπτωση αυτή,  η  αναθέτουσα αρχή
παρατείνει  την  προθεσμία  υποβολής  των  δικαιολογητικών  για  όσο  χρονικό  διάστημα  απαιτηθεί  για  τη
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.  

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής  του  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως επόμενη  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΕΕΕΣ,
είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 
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Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΕΕΕΣ, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για
τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση
των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές),  δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  υποβάλλει  αληθή  ή  ακριβή  δήλωση  ή  δεν  προσκομίσει  ένα  ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή
Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγηση της, μπορεί να προτείνει την
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως
εξής: Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό πενήντα
τοις εκατό (50%) στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή  κοινοποιεί  την  απόφαση κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο όλων  των  πρακτικών  της
διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε  προσφέροντα  που  δεν  έχει  αποκλειστεί
οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματος.  

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την
επόμενη παράγραφο 3.4. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον
συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:

α)  άπρακτη πάροδος  των προθεσμιών άσκησης των  προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4.  της  παρούσας
βοηθημάτων και  μέσων στο στάδιο της  προδικαστικής  και  δικαστικής  προστασίας και  από τις  αποφάσεις
αναστολών επί αυτών, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 του ν.
4129/2013

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην
περίπτωση που απαιτείται,  έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται  κατά τα
οριζόμενα στο  άρθρο 79Α,  στην οποία θα δηλώνεται  ότι,  δεν  έχουν επέλθει  στο πρόσωπό του οψιγενείς
μεταβολές κατά την έννοια του  άρθρου 104     και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.  Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από
την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες14 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Το συμφωνητικό έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

14 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε
υποστεί  ή  ενδέχεται  να  υποστεί  ζημία  από  εκτελεστή  πράξη  ή  παράλειψη  της  αναθέτουσας  αρχής  κατά
παράβαση της  νομοθεσίας  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  της  εσωτερικής  νομοθεσίας,  δικαιούται  να  ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 

Σε  περίπτωση  προσφυγής  κατά  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής  η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της
προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α)  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ)  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  πλήρη,  πραγματική  ή  τεκμαιρόμενη,  γνώση  της  πράξης  που  βλάπτει  τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την
άσκηση της  προδικαστικής  προσφυγής είναι  δεκαπέντε  (15)  ημέρες από την επομένη της  συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το
οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο
άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του
ή σε  περίπτωση που,  πριν  την  έκδοση της απόφασης της  ΑΕΠΠ επί  της  προσφυγής,  η  αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  και  η  άσκησή  της  κωλύουν  τη  σύναψη  της
σύμβασης επί  ποινή ακυρότητας,  κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν.  4412/2016.  Κατά τα λοιπά,  η
άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  δεν  κωλύει  την  πρόοδο  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας,  εκτός  αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

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

•  κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

•  διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β  του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα
(10)  ημέρες πριν τη συζήτηση της προσφυγής και  κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, Υπομνήματα επί των
απόψεων και της Συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ έως και πέντε (5) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής.

Η  ΑΕΠΠ  αποφαίνεται  αιτιολογημένα  επί  της  βασιμότητας  των  προβαλλόμενων πραγματικών  και  νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της,
η  οποία  εκδίδεται  μέσα  σε  αποκλειστική  προθεσμία  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  ημέρα  εξέτασης  της
προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
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Η  άσκηση  της  ως  άνω  προδικαστικής  προσφυγής  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  των  ένδικων
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται  στο αρμόδιο δικαστήριο  μέσα σε προθεσμία δέκα (10)  ημερών από την
κοινοποίηση  ή  την  πλήρη  γνώση  της  απόφασης  επί  της  προδικαστικής  προσφυγής.  Για  την  άσκηση  της
αιτήσεως  αναστολής  κατατίθεται  παράβολο,  κατά  τα  ειδικότερα  οριζόμενα  στο  άρθρο  372  παρ.  4  του  ν.
4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρ -
μόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Ο Δήμος  Λαρισαίων  ματαιώνει  ή  δύναται  να  ματαιώσει  εν  όλω ή  εν  μέρει  αιτιολογημένα  τη  διαδικασία
ανάθεσης,  για  τους  λόγους και  υπό τους όρους του  άρθρου 106 του ν.  4412/2016,  μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία  ή να αναμορφώσει  ανάλογα το  αποτέλεσμά της ή  να αποφασίσει  την  επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνει  αποδεκτή,  πρέπει  να  περιλαμβάνει  κατ'  ελάχιστον  τα
αναφερόμενα  στην  παράγραφο  2.1.5.  στοιχεία  της  παρούσας  και  επιπλέον  τον  αριθμό  και  τον  τίτλο  της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  σύμβασης  κατά  την  παράγραφο  4.5,  η  οποία  συνεπάγεται  αύξηση  της
συμβατικής αξίας,  ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  σε  περίπτωση  παράβασης  των  όρων  της  σύμβασης,  όπως  αυτή
ειδικότερα ορίζει. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  στο  σύνολό  της  μετά την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική
παραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  ν.  4412/2016,  οι  όροι  της  παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

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΄ του Ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή
το  όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους  νόμιμους  εκπροσώπους  των  υπεργολάβων  του,  οι  οποίοι
συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.  Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια
της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος
ανάδοχος  χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,  προσκομίζοντας  τα  σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.  Σε  περίπτωση  διακοπής  της  συνεργασίας  του  Αναδόχου  με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής
στην Αναθέτουσα Αρχή,  οφείλει  δε να διασφαλίσει  την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή
κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί  περιγράφονται  στην  παράγραφο  2.2.3  και  με  τα  αποδεικτικά  μέσα  της  παραγράφου  2.2.8.2  της
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παρούσας, ανεξάρτητα του ποσοστού της συνολικής αξίας που αντιστοιχεί στο(α) τμήματα της σύμβασης το(α)
οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθενται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους.

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. 

4.5 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 του αρμοδίου οργάνου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος
είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  πριν  την  τροποποίηση,  συμπληρωματική  εγγυητική  επιστολής  καλής
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α.

4.6 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.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και
στην  περίπτωση  τμηματικών  παραδόσεων  μετά  την  εκάστοτε  παραλαβή τμήματος  της  προμήθειας  και
εξόφληση 100% του τμήματος της προμήθειας που παρελήφθη οριστικά.

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.

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και  κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, 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  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201615

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος
αξίας  4% επί του καθαρού ποσού.

(Σε περίπτωση πιθανών τροποποιήσεων ή αλλαγών των κρατήσεων, ισχύουν οι εκάστοτε νόμιμες κείμενες  δια-
τάξεις).

Τέλος, ο προμηθευτής επιβαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον
δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο πα -
ράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαι-
νόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδο-
χο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

15 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα
για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
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β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από πο-
σόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προ-
καταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο
μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο
όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η
χορήγηση προκαταβολής].

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του ανα-
δόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λή-
ξης  του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,  σύμφωνα με  το  άρθρο 206 του Ν.4412/16,  επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθη-
καν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για
το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλο-
γίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης
του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο
του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση
προκαταβολής].

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρω-
μής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης κα-
λής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη
της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να υποβάλει προσφυγή για
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το
αρμόδιο  αποφαινόμενο  όργανο,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  προβλεπόμενου  στην  περίπτωση  δ’  της
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν 4412/2016 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια τροφίμων που αφορούν τους παιδικούς σταθμούς και το
συσσίτιο, θα γίνεται ως κάτωθι:

α. Για τα είδη Κρεοπωλείου, δύο (2) φορές την εβδομάδα, ημέρες Τρίτη και Πέμπτη

β. Για τα είδη Πτηνοτροφείου μία φορά (1) την εβδομάδα, ημέρα Δευτέρα

γ. Για τα οπωροκηπευτικά, μία (1) φορά την εβδομάδα, ημέρα Δευτέρα

δ. Για τα τρόφιμα (είδη παντοπωλείου), μία (1) φορά την εβδομάδα, ημέρα Δευτέρα

ε. Για τα Γαλακτοκομικά, μία (1) φορά την εβδομάδα, ημέρα Δευτέρα

στ. Για τον άρτο & αρτοσκευάσματα καθημερινά

Οι παραγγελίες για το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα δίνονται από στη Δ/νση Πρόνοιας. Ο τόπος παραλαβής των
ειδών είναι το Κοινωνικό Παντοπωλείο Μανωλάκη 9-11.  Η συχνότητα παραλαβής των συγκεκριμένων ειδών
είναι μία (1) φορά το μήνα  κατά τις εργάσιμες ώρες 1:00 μ.μ – 3:00 μ.μ.

Τα  έξοδα  μεταφοράς  των  ειδών  μέχρι  τους  χώρους  παράδοσης  θα  επιβαρύνουν  τον  προμηθευτή,  θα
καταμετρούνται και θα παραλαμβάνονται ενώπιον του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν ενήλικου
εγγράμματου προσώπου.

Η  ενημέρωση  στον  προμηθευτή  για  τον  τόπο  και  τον  χρόνο  παράδοσης  των  ειδών  θα  γίνεται  με  Fax  ή
ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  (email)  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  της  Διεύθυνσης  Παιδικών  Σταθμών  και
Εκπαιδευτικών  Δράσεων,  για  τους  παιδικούς  σταθμούς  και  το  συσσίτιο και  της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής
Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, θα γίνεται με δαπάνη και ευθύνη του προμηθευτή.

Ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  των  υλικών  μπορεί  να  παρατείνεται,  πριν  από  τη  λήξη  του  αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας
βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

6.1.2.  Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο 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 υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην  υπηρεσία  αποδεικτικό,  θεωρημένο  από  τον  υπεύθυνο  της  αποθήκης,  στο  οποίο  αναφέρεται  η
ημερομηνία  προσκόμισης,  το  υλικό,  η  ποσότητα  και  ο  αριθμός  της  σύμβασης  σε  εκτέλεση  της  οποίας
προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H  παραλαβή των  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και  δευτεροβάθμιες,  που συγκροτούνται
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του
ως άνω νόμου). 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα ενεργείται από την τριμελή επιτροπή που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.
41/07-02-2019  Απόφαση  Δημοτικού  συμβουλίου  περί  «Συγκρότησης  επιτροπών  παρακολούθησης  και
παραλαβής  προμηθειών  και  γενικών  υπηρεσιών  σύμφωνα  με  το  Ν.  4412/16  Διευθύνσεων  του  Δήμου
Λαρισαίων»  (Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων και από τη Διεύθυνση Κοινωνικής
Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων).

Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί
να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται μακροσκοπικά και πρακτική δοκιμασία. 
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Το κόστος της διενέργειας όλων των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει  πρωτόκολλα  (μακροσκοπικό  –
οριστικό-  παραλαβής του υλικού με  παρατηρήσεις  –απόρριψης  των υλικών)  σύμφωνα με  την παρ.3  του
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  (πρωτοβάθμιες  –  δευτεροβάθμιες)  κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά  που  απορρίφθηκαν  ή  κρίθηκαν  παραληπτέα  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  τιμής,  με  βάση  τους
ελέγχους  που  πραγματοποίησε  η  πρωτοβάθμια  επιτροπή  παραλαβής,  μπορούν  να  παραπέμπονται  για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση
των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε
αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου
208 του Ν.4412/16.

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

Ο  ανάδοχος  δεν  μπορεί  να  ζητήσει  παραπομπή  σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παραλαβής  μετά  τα
αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η  παραλαβή  και  η  έκδοση  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  παραλαβής  πραγματοποιείται  μέσα  στον
καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.

Αν η παραλαβή και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής
μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε
επιφύλαξη  των  δικαιωμάτων  του  Δημοσίου  και  εκδίδεται  προς  τούτο  σχετική  απόφαση  του  αρμοδίου
αποφαινομένου  οργάνου,  με  βάση  μόνο  το  θεωρημένο  από  την  υπηρεσία  που  παραλαμβάνει  τα  υλικά
αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
αναδόχου.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω
επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που  προβλέπονται  από  την  ως  άνω
παράγραφο 1  και  το  άρθρο  208  του  ν.  4412/2016  και  συντάσσει  τα  σχετικά  πρωτόκολλα.  Οι  εγγυητικές
επιστολές  προκαταβολής  και  καλής  εκτέλεσης  δεν  επιστρέφονται  πριν  από  την  ολοκλήρωση  όλων  των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας, 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.

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν
αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο
συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.3.3. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
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6.4 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Δείγματα θα κατατεθούν, αν ζητηθούν από το γνωμοδοτικό όργανο και μετά από έγγραφη ειδοποίηση της
αναθέτουσας αρχής.

6.5  Αναπροσαρμογή τιμής

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

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΛΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1  η   ΟΜΑΔΑ -   ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  
ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ

Το  μοσχαρίσιο  κρέας  να  είναι  κατά  προτίμηση  ελληνικής  παραγωγής,  να  προέρχεται  από  εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος, σύμφωνα με την συντομογραφία και
τις  απαιτήσεις  του Καν.  853/04.  Σε  περίπτωση εισαγωγής  από Τρίτη  χώρα θα  πρέπει  να προέρχεται  από
εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων από Τρίτες χώρες, οι οποίες
έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ. Ο προμηθευτής θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να
επιδεικνύει τα σχετικά πιστοποιητικά που να επιβεβαιώνουν την προέλευση. 

Να προέρχεται από σφάγια ζώων που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί καλά και είναι ηλικίας από 12 έως 24
μηνών. 

Το μοσχαρίσιο κρέας θα πρέπει να είναι αποστεωμένο, να παραδίδεται σε μερίδες και να προέρχεται από τα
εξής τμήματα του σφαγίου: «μπούτι», «κιλότο», «στρογγυλό», «τρανς» ή «νουά».

Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσής του στον φορέα, πρέπει να είναι νωπό και διατηρημένο σε θερμοκρασία
ψύξης (όχι κατάψυξης) 7°C το ανώτερο σε όλα τα σημεία του κρέατος. Να έχει οξύτητα (PH) μεγαλύτερη του
6,1 & μικρότερη του 5,6 & να έχει χρώμα κόκκινο και οσμή χαρακτηριστική του είδους, να είναι καθαρό και να
μην αναδίδει δυσάρεστες οσμές, να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης

Να προέρχεται από ζώα τα οποία έχουν υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση πριν τη σφαγή και κρίθηκαν
κατάλληλα για σφαγή. Να έχει υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση (κρεοσκοπικό έλεγχο) μετά την σφαγή
και να έχει κριθεί κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Να προέρχεται από τεμαχιστήριο που έχει κωδικό
αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης Α από την αρμόδια Υπηρεσία. 

ΚΙΜΑΣ ΝΩΠΟΣ
Να προέρχεται από νωπό κρέας μόσχου, κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής, ή προέλευσης Ε.Ε., σπάλα ή
μπούτι Α’ ποιότητος, να είναι καθαρισμένο εντελώς από λίπος, όπως ακριβώς το μεριδοποιημένο κρέας, το
οποίο θα αλέθεται στην κρεατομηχανή. Το κρέας το οποίο προορίζεται για κοπή κιμά, να έχει ακριβώς τις ίδιες
τεχνικές προδιαγραφές με αυτές του μεριδοποιημένου νωπού κρέατος μόσχου.

Αποκλείεται από την παρασκευή κιμά το ποντίκι και τα τραυματισμένα μέρη.

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ

Το  χοιρινό  κρέας  να  είναι  κατά  προτίμηση  ελληνικής  παραγωγής,  να  προέρχεται  από  εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος, σύμφωνα με την συντομογραφία και
τις  απαιτήσεις  του  Καν.  853/04.  Σε  περίπτωση εισαγωγής  από  Τρίτη  χώρα θα  πρέπει  να  προέρχεται  από
εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων από Τρίτες χώρες, οι  οποίες
έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ. 
Το  χοιρινό  κρέας  θα  πρέπει  να  έχει  παραχθεί  σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία  περί  υγιεινής  τροφίμων  (Καν.
852/2004 & Καν.853/2004), όπως έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν. Να προέρχεται από ζώα
που  έχουν  διατραφεί  και  αναπτυχθεί  καλά,  είτε  αρσενικά  που  δεν  έφθασαν  στο  στάδιο  γεννητικής
ωριμότητας, είτε θηλυκά που δεν χρησιμοποιήθηκαν για αναπαραγωγή.

Τα σφάγια από τα οποία προέρχεται το κρέας να είναι ογκώδη στην εμφάνιση και να έχουν ανεπτυγμένες
μυϊκές μάζες, κυρίως στους μηρούς και ωμοπλάτες.

Η κατάσταση παχύνσεως των σφαγιών πρέπει να είναι τέτοια ώστε το λίπος να είναι κατανεμημένο, λευκωπό,
όχι μαλακό και ελαιώδες. Να έχει γίνει πλήρης αφαίρεση του εσωτερικού λίπους και αφαίρεση του εξωτερικού
λίπους, ώστε το πάχος που απομένει να είναι μικρότερο από 5 χιλιοστόμετρα. Η μέτρηση μπορεί να γίνει σε
κάθε σημείο του σφαγίου. 

Να είναι κατηγορίας «Α», σύμφωνα με την κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης (Κανονισμός (ΕΚ) 1234/2007) με
βάση την περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας το χοιρινό κρέας να ταξινομείται στις διαβαθμίσεις Ε, U, R.
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Να είναι αποστεωμένο και να προέρχεται από τα εξής τμήματα του σφαγίου: «σπάλα» ή «μπούτι». Να είναι
νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξης) 7°C το ανώτερο σε όλα τα σημεία του κρέατος.

Να προέρχεται από ζώα τα οποία έχουν υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση πριν τη σφαγή και κρίθηκαν
κατάλληλα για σφαγή. Να έχει υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση (κρεοσκοπικό έλεγχο) μετά την σφαγή
και να έχει κριθεί κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά
Το χοιρινό κρέας πρέπει να έχει χρώμα και οσμή χαρακτηριστική του είδους.

Να είναι καθαρό και να μην αναδίδει δυσάρεστες οσμές.

Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης.

Να είναι χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, χωρίς αλλοιώσεις από κτυπήματα καθώς και ίχνη προηγούμενης
κατάψυξης.

Δεν είναι αποδεκτή η ύπαρξη:

Πρόσθετου λίπους, εκτός του ενδομυϊκού συνδεόμενου φυσικώς με το κρέας.

Μικρών τεμαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσμάτων οστών.

Να μην έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, όπως επίσης και αλλοιώσεις που
μπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή του και να το καταστήσουν ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά

Το  κρέας  πρέπει  να  συμμορφώνεται  με  τις  διατάξεις  της  Ενωσιακής  Νομοθεσίας  περί  καταλοίπων
κτηνιατρικών  φαρμάκων  &  αντιμικροβιακών  παραγόντων  (Καν.  37/2010)  καθώς  και  επιμολυντών  (βαρέα
μέταλλα, διοξίνες και παρόμοια με τις διοξίνες PCBs- Καν. 1881/2006).

ΚΡΕΑΣ ΑΡΝΙΟΥ

Το  αρνίσιο  κρέας  να  είναι  κατά  προτίμηση  ελληνικής  παραγωγής,  να  προέρχεται  από  εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις  και  να  φέρει  σήμανση  αναγνώρισης  σχήματος,  σύμφωνα  με  την  συντομογραφία  και  τις
απαιτήσεις  του  Καν.  853/04.  Σε  περίπτωση  εισαγωγής  από  Τρίτη  χώρα  θα  πρέπει  να  προέρχεται  από
εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων από Τρίτες χώρες, οι οποίες
έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ.

Το κρέας αρνιού θα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Κανονισμός
852/2004 και Κανονισμός 853/2004), όπως έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν.

Να προέρχεται  από ζώα που έχουν διατραφεί  και  αναπτυχθεί  καλά,  είτε  αρσενικά που δεν έφθασαν στο
στάδιο γεννητικής ωριμότητας, είτε θηλυκά που δεν χρησιμοποιήθηκαν για αναπαραγωγή. 

Να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξης) 7°C το ανώτερο σε όλα τα σημεία του
κρέατος. Να μην έχει υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία που να αποσκοπεί στην εξασφάλιση της συντήρησής
τους. 

Να προέρχεται από ζώα τα οποία έχουν υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση πριν τη σφαγή και κρίθηκαν
κατάλληλα για σφαγή. Να έχει υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση (κρεοσκοπικό έλεγχο) μετά την σφαγή
και να έχει κριθεί κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Να προέρχεται από τεμαχιστήριο που έχει κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης Α από την αρμόδια Υπηρεσία.
Το αρνίσιο κρέας πρέπει να έχει χρώμα και οσμή χαρακτηριστική του είδους. Να είναι καθαρό και να μην
αναδίδει δυσάρεστες οσμές. Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης. 

2  η   ΟΜΑΔΑ - ΕΙΔΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ  
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ

Κοτόπουλο - ολόκληρο

Να είναι νωπά, διατηρημένα σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξης), να είναι ταξινομημένα ως ποιότητας «Α»
σύμφωνα με τους (ΕΚ) 543/2008 και ΕΚ 1308/2013, όπως έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν,
τρυφερά, εύσαρκα, με δέρμα μαλακό - λείο και να παράγονται κατά προτίμηση στην Ελλάδα ή σε χώρες της
Ε.Ε. 
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Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη χώρα θα πρέπει να προέρχονται από εγκαταστάσεις που ανήκουν στον
κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων από Τρίτες χώρες οι οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα
προϊόντα τους στην ΕΕ.

Το καθαρό βάρος του κοτόπουλου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 1.500 και 2.000 γραμμαρίων και να είναι όσο
το  δυνατόν  ισομεγέθη.  Να  έχουν  υποστεί  αφαίμαξη,  να  είναι  απαλλαγμένα  από  όργανα  του  πεπτικού
συστήματος, να είναι πλήρως αποπτερωμένα χωρίς κεφάλι και τα πόδια να είναι κομμένα 1cm πάνω από τους
ταρσούς. 

Σε  περίπτωση  οποιασδήποτε  ένδειξης  σαλμονέλας  έστω  και  σε  ένα  κοτόπουλο  ο  προμηθευτής  είναι
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα.

Να υπάρχει ένα λεπτό στρώμα λίπους στο στήθος και στην πλάτη (ΕΟΚ 1538/91, άρθρο 6).Να προέρχονται από
πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν
σφραγίδα κτηνιατρικού ελέγχου. 

Το κοτόπουλο να έχει υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση (κρεοσκοπικό έλεγχο) μετά την σφαγή και να
έχει κριθεί κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Η συντήρηση και η διακίνηση των ειδών κρεοπωλείου να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ203/98 και τις οδηγίες του
ΕΦΕΤ  περί  μεταφοράς  τροφίμων.  Η  μεταφορά  τους  θα  γίνεται  με  αυτοκίνητα  ψυγεία  καθαρά  και
απολυμασμένα και θα πληροί όλους τους όρους υγιεινής.

Κοτόπουλο στήθος   – φιλέτο:    Το τεμάχιο  στήθος –  φιλέτο του νωπού κοτόπουλου να προέρχεται από νωπά
ολόκληρα κοτόπουλα τύπου Α 65% αερόψυκτα, βάρους των 1.500 gr – 2.000 gr και βάρους τεμαχίου 600-700
gr. Οι συσκευασίες θα είναι κατάλληλες για τρόφιμα και θα φέρουν ετικέτα που θα αναγράφεται ο κωδικός
αριθμός  έγκρισης  Ε.Ε.  του  σφαγείου  ή  του  τυποποιητηρίου,  η  θερμοκρασία  συντήρησης,  η  ημερομηνία
σφαγής, η ημερομηνία λήξης και το βάρος. 

Το  κοτόπουλο στήθος – φιλέτο προορίζεται για τη σίτιση των παιδιών που φιλοξενούνται στους Παιδικούς
Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων.

3  η   ΟΜΑΔΑ -   ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  
ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Τα  Οπωρολαχανικά  θα  πρέπει  να  είναι  Κατηγορίας  Ι,  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στις  Ειδικές
Προδιαγραφές Εμπορίας (Παράρτημα Ι, Μέρος Β) του Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011  και να ανταποκρίνονται στις
ποιοτικές προδιαγραφές αυτής. Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων ελαττωματικών. Τα χορηγούμενα είδη θα
πρέπει  να είναι  υγιή  – αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις  που τα
καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση, ακέραια, πρόσφατης συλλογής (φρέσκα) αναπτυγμένα κανονικά, με
οσμή – γεύση χαρακτηριστική του είδους και βαθμού ωριμότητας για άμεση κατανάλωση. Να είναι καθαρά,
ουσιαστικά  απαλλαγμένα  xωμάτων, λάσπης, κάθε άλλης ρύπανσης, και κάθε άλλης ανόργανης ή οργανικής
ύλης και ορατής ξένης ύλης, να είναι απαλλαγμένα από μώλωπες, από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία,
προσβολές από έντομα, παράσιτα ή ελαττώματα από μηχανικά αίτια.

Τα  χορηγούμενα  είδη  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνα  με  τους  Κοινοτικούς  Κανονισμούς  και  τις  εκάστοτε
ισχύουσες  εγκυκλίους  και  αποφάσεις  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων.  Τα  είδη
οπωρολαχανοπωλείου  θα  παραδίδονται  συσκευασμένα  σε  καθαρά  και  ακέραια  μέσα  (κιβώτια)  χάρτινα  ή
ξύλινα μιας χρήσεως ή από πλαστική ύλη κατάλληλη για τρόφιμα και με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζεται η
μεταφορά  και  διακίνησή  τους  σε  ικανοποιητική  κατάσταση.  Το  περιεχόμενο  κάθε  συσκευασίας  στις
περιπτώσεις αποστολής χύμα ,πρέπει να είναι ομοιογενές της ίδιας ποικιλίας, ποιοτικής κατάταξης ,μεγέθους
και βαθμού ωριμότητας και τα λαχανικά φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια & χωρίς μαραμένα φύλλα.

Στο  δελτίο  αποστολής  ή  στο  τιμολόγιο  τα  προϊόντα  θα  χαρακτηρίζονται  ευκρινώς  με  την  περιγραφή,  την
ποικιλία, την κατηγορία ποιότητας και τον τόπο προέλευσής τους. Ο προμηθευτής θα προσκομίζει οποιοδήποτε
έγγραφο  αγοράς  του  ζητηθεί  προκειμένου  να  διασταυρώνεται  η  αληθής  αναγραφή  των  ποιο  πάνω
χαρακτηριστικών.

4  η   ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  
ΜΕΛΙ 

Η ονομασία μέλι ή πευκόμελο ή ανθόμελο πρέπει να είναι ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη πάνω στη
συσκευασία. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 67 του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης
και τις  ισχύουσες Κοινοτικές,  Υγειονομικές και Κτηνιατρικές  διατάξεις.  Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής
παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο
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άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Το βάρος της συσκευασίας του να είναι από 900 γρ. έως 1.000 γρ. Να
διατίθεται σε γυάλινο ή μεταλλικό κυτίο με εύκολο άνοιγμα (easy open).

ΑΥΓΑ

Τα παραδιδόμενα αυγά να είναι νωπά, Α΄ κατηγορίας, βάρους 53gr – 63  gr (MEDIUM),  με τις  απαραίτητες
σημάνσεις βάσει των κειμένων διατάξεων.
Να είναι  ωοσκοπημένα και  ποιοτικά  καταταγμένα από νόμιμα λειτουργούντα ωοσκοπικά  κέντρα τα οποία
διαθέτουν κωδικό αριθμό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Να είναι συσκευασμένα σε εξάδες, σε συσκευασία
με ατομικά χωρίσματα. Στη συσκευασία τους να υπάρχουν ενδείξεις κατηγορίας, ποιότητας και βάρους. Να
υπάρχει  ημερομηνία  συσκευασίας  ή  ωοσκόπησης,  ο  κωδικός  αριθμός  του  ωοσκοπικού  κέντρου  και  η
ημερομηνία λήξης. 

ΑΛΕΥΡΙ 
Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου
από κάθε ανόργανη και οργανική ουσία. Αλεύρι που να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει
καμιά  μυρωδιά.  Να  είναι  κατά  προτίμηση  ελληνικής  παραγωγής  ή  προέλευσης  Ε.Ε.  και  να  παραδίδεται
συσκευασμένο σε αεροστεγείς χάρτινες συσκευασίες καθαρού βάρους 1.000  gr.  Το προϊόν να πληροί τους
όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
διατάξεις.

Αλεύρι τύπου φαρίνα

Να διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία πεντακοσίων (500) γραμμαρίων, από αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη
συσκευασία  της  ημερομηνίας  παραγωγής  και  λήξης  κατανάλωσης.  Το  προϊόν  να  πληροί  τους  όρους  που
αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
Τα Ζυμαρικά μπορεί να είναι μακαρόνια - σπαγγέτι (Νο 6), πάστες (κριθαράκι, κοφτό μακαρονάκι, αστράκι,
κ.λ.π.)  και χυλοπίτες. Τα ζυμαρικά πρέπει να διατίθενται σε συσκευασίες καθαρού βάρους 500  gr±10%, οι
οποίες θα είναι διαφανείς, ανακυκλώσιμες πλαστικές, σφραγισμένες και ακέραιες, όχι φθαρμένες, σχισμένες ή
με τρύπες και να μην εμφανίζουν διαρροές.

Να είναι  παρασκευασμένα  από  σιμιγδάλι  πλούσιο  σε  γλουτένη  και  νερό,  χωρίς  ζύμη,  ξηραινόμενα  εντός
ειδικών ξηραντήρων θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα, χωρίς ψήσιμο (Άρθρο 115, ΚΤΠ). Δεν πρέπει
να  εμφανίζουν  συμπτώματα  διάβρωσης  από  έντομα,  ενώ  οι  οργανοληπτικοί  χαρακτήρες  των  βρασμένων
ζυμαρικών πρέπει να είναι άμεμπτοι, χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς
επεξεργασίας αυτών.

ΟΣΠΡΙΑ
Όσπρια (φασόλια, φακές, ρεβύθια κ.λ.π.) σε συσκευασία 1.000 gr, αναλλοίωτη, με αναγραφόμενη ημερομηνία
τυποποίησης και λήξης του προϊόντος, Α' ποιότητας. Το προϊόν να είναι τυποποιημένο, παραγωγής τρέχοντος
έτους,  απαλλαγμένο  από  ξένα  σώματα,  με  καρπούς  υγιείς,  ξηρούς,  ομοιογενείς,  στιλπνούς  και  μη
συρρικνωμένους, υψηλής βραστερότητας και γεύσης, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες
για τον άνθρωπο και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

ΡΥΖΙ
Ρύζι (καρολίνα, γλασέ, κίτρινο για πιλάφι - bonnet), τυποποιημένο, σε συσκευασία 1.000 gr για το καρολίνα και
γλασέ και 500 gr για το κίτρινο για πιλάφι -  bonnet. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (να μην είναι
ανοιγμένη,  φθαρμένη,  σχισμένη  ή  με  τρύπες).  Στη  συσκευασία  ρυζιού  πρέπει  απαραίτητα  να  γράφεται  η
ποιότητα του ρυζιού, η ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης.

Τα  τρία  είδη  ρυζιού,  θα  είναι  Α'  ποιότητας,  βραστερότητας  και  γεύσης,  φετινής  σοδιάς,  φυσιολογικού
χρώματος,  με  ομοιόμορφη  εμφάνιση,  απαλλαγμένα  από  ξένα  σώματα,  και  απεντομωμένα  με  φυσικές
οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο,

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ SOFT

Η  μαργαρίνη, θα  πρέπει  να  είναι  100%  φυτικό  προϊόν  από  εκλεκτά  έλαια και  επί  της  συσκευασίας  να
αναγράφεται η ένδειξη μαργαρίνη 3/4 τύπου 60%. Να είναι εμπλουτισμένο με βιταμίνες Α και D, κατάλληλο
για άλειμμα και για την παρασκευή γλυκών και φαγητών. Να πληροί τους όρους του άρθρου 78 του Κ.Τ.Π. και
Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση
ελληνικής  παραγωγής  ή  προέλευσης  Ε.Ε.  Επίσης  να  αναφέρουν  στα  ελληνικά  ενδείξεις  όπως  αυτές
αναφέρονται  στο  άρθρο  11  Κ.Τ.Π.  περί  επισήμανσης.  Να  διατίθεται  υπό  ψύξη  σε  συσκευασία  500  γρ.,
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εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, με ένδειξη στη συσκευασία  της  ημερομηνίας παραγωγής και  λήξης
κατανάλωσης  και  του  συστήματος  διασφάλισης  ποιότητας  και  διαχείρισης  τροφίμων,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ (ΕΛΑΦΡΩΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ)
Με  τον  όρο  τοματοχυμός  εννοείται  το  προϊόν  που  παρασκευάζεται  από  xυμό  τoμάτας  πoυ  έxει  υπoστεί
ελαφρά συμπύκνωση, ώστε τα στερεά συστατικά πoυ πρoέρxoνται από τo xυμό να είναι τoυλάxιστoν 6%.
( Άρθρο 124, ΚΤΠ). 

Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.

Ο τοματοχυμός θα πρέπει να έχει παραχθεί και συσκευαστεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την
κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Για την παρασκευή του θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί νωποί καρποί τομάτας, οι οποίοι πρέπει να είναι
απολύτως υγιείς, ώριμοι, με κανονικούς μακροσκοπικούς και οργανοληπτικούς χαρακτήρες και να πληρούν
όλους  τους  όρους  του  άρθρου  119  του  Κ.Τ.Π.  Ο  τοματοχυμός  θα  πρέπει  να  έχει  χρόνο  ελάχιστης
διατηρησιμότητας 24 μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του.

Ο τοματοχυμός  θα  πρέπει  να  είναι  συσκευασμένος  σε  χάρτινη  συσκευασία  ή  σε  λευκοσιδηρά  δοχεία  με
καθαρό βάρος περιεχομένου 500 γραμμαρίων με  σύστημα εύκολου ανοίγματος ή και  πλαστικό  καπάκι  Η
συσκευασία θα πρέπει να είναι κλειστή, ακέραια, χωρίς χτυπήματα ή / και παραμορφώσεις και δε θα πρέπει
να παρουσιάζει διαρροές.

Μακροσκοπικά - Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά

Δεν θα πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή
δράση μικροοργανισμών.

Πρέπει να είναι απαλλαγμένος από εμφανείς ξένες ύλες, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο φλοιός, οι σπόροι
και άλλα τραχιά μέρη της τομάτας, σκώληκες, έντομα, προνύμφες κ.λπ.

Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του τοματοχυμού πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για
ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών.

Ο τοματοχυμός πρέπει να είναι απαλλαγμένος από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν. Γενικά ο τοματοπολτός
πρέπει να έχει καλή γεύση, χαρακτηριστική ενός κατάλληλα μεταποιημένου προϊόντος και πρέπει να είναι
απαλλαγμένος από παθογόνους μικροοργανισμούς.

ΞΥΔΙ – APTYMA ΛEMONΙ

Να πληροί τους όρους του άρθρου 39 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Το
ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει αλκοόλη). Το βάρος του
να  είναι  400  gr.  Η  συσκευασία  να  είναι  πλαστική.  Να  έχει  πρόσφατη  ημερομηνία  παραγωγής  και  μακρά
ημερομηνία  λήξης.  Να  παράγεται  και  να  συσκευάζεται  κατά  προτίμηση  στην  Ελλάδα  ή  την  Ε.Ε.  Να
αναγράφονται στη συσκευασία όλες οι αναλογίες των υλικών.

Επί  της  συσκευασίας  του  χυμού  λεμονιού,  εκτός  των  άλλων  πρoβλεπoμένων  ενδείξεων,  όπως  αυτές
αναφέρονται  στο  άρθρο  11  του  Κ.Τ.Π.  περί  επισήμανσης,  πρέπει  να  αναγράφεται  με  ευκρινή  κεφαλαία
γράμματα η φράση «APTYMA ΛEMONI» και το βάρος να είναι 380 γρ. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής
παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. 

ΑΛΑΤΙ 
Το  αλάτι θα πρέπει  να είναι  ψιλό,  κατά  προτίμηση ελληνικής  παραγωγής  ή  προέλευσης Ε.Ε., θαλασσινό,
ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, με περιεκτικότητα σε  NaCL τουλάχιστον 97%.Να μην  περιέχει ξένες ύλες, να μην
εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες.  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 Θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία πλαστικής ουσίας εγκεκριμένης
για τρόφιμα, καθ. βάρους 1000 gr, με ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

Άνθος  Αραβοσίτου  (με  άρωμα  βανίλια)  με  συστατικά:  άμυλο  αραβοσίτου,  χρωστικές:  ριβοφλαβίνη,  β-
καροτένιο, Αρωματική ύλη : βανιλίνη. σε συσκευασία χάρτινη των 160 gr. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής
παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. και να αναγράφεται επί της συσκευασίας. Να πληροί τους όρους των άρθρων
του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Επίσης να
αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.
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ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ - ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΞ 
Αρίστης ποιότητος αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, από τραγανές νιφάδες καλαμποκιού, εμπλουτισμένα
με βιταμίνες, σίδηρο κλπ. Τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία να είναι των 500 gr.
Να  έχει  πρόσφατη  ημερομηνία  παραγωγής  και  εγγυημένη  ημερομηνία  λήξης  τουλάχιστον  6  μηνών  εκτός
ψυγείου. Να παράγεται και να συσκευάζεται κατά προτίμηση στην Ελλάδα ή την Ε.Ε. Να αναγράφονται στη
συσκευασία όλες οι αναλογίες των υλικών.

ΜΠΙΣΚΟΤΑ (ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ)
Μπισκότα τύπου Μιράντα ή Πτι-μπερ. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 142 του
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθενται σε συσκευασία των 225 -275 γρ.
Επί της συσκευασίας να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις:  α) ημερομηνία λήξης β) σύνθεση του προϊόντος.
Επίσης  να  αναφέρει  στα  ελληνικά  ενδείξεις,  όπως  αυτές  αναφέρονται  στο  άρθρο  11  του  Κ.Τ.Π.  περί
επισήμανσης.

ΖΑΧΑΡΗ 

Να διατίθεται τυποποιημένη, σε κατάλληλη χάρτινη συσκευασία του ενός (1) κιλού Α' ποιότητας, λευκή, ψιλή,
κρυσταλλικής μορφής, απαλλαγμένη από ξένες ύλες, με αναγραφόμενη προέλευση. Να είναι κατά προτίμηση
ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 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.

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (φρούτου) 

Να είναι  σύμφωνα με  τον  Κ.Τ.Π.  και  Αντικειμένων Κοινής Χρήσης  (άρθρο 131 και  132)  και  τις  ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.

Η μαρμελάδα να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Να είναι παρασκευασμένη με
γεύση  και  οσμή  χαρακτηριστική  του  χρησιμοποιηθέντος  είδους,  χωρίς  συντηρητικά,  απαλλαγμένη  από
χρωστικές ουσίες και να περιέχει τουλάχιστον 50 gr. φρούτων ανά 100 gr. τελικού προϊόντος. Η επιλογή των
φρούτων της εκάστοτε προμηθευόμενης μαρμελάδας θα προσδιορίζεται από τους παιδικούς σταθμούς.

Η συσκευασία να είναι πλαστική ή γυάλινη των 370gr. έως 500 gr., εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων και
να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Επίσης να
αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 

ΧΑΛΒΑΣ

Παρασκευασμένος από πολτό σουσαμιού (ταχινιού) με φυσικές ζαχαρούχες γλυκαντικές ύλες χωρίς προσθήκη
ξηρών καρπών, κακάο, σοκολάτας και αυτό πρέπει να δηλώνεται στη συσκευασία. Να είναι κατά προτίμηση
ελληνικής παραγωγής και σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής
χρήσεως και με τις ισχύουσες Κοινοτικές & Υγειονομικές Διατάξεις.

ΕΛΙΕΣ

Ελιές τύπου Καλαμών,  κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής,  υψηλής διατροφικής αξίας χωρίς συντηρητικά
σε συσκευασία με ελαιόλαδο, νερό, αλάτι & ξύδι. Θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως και με τις ισχύουσες Κοινοτικές & Υγειονομικές Διατάξεις.

ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ – ΒΑΝΙΛΙΕΣ – ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 
Να είναι σε πλαστικό ή και χάρτινο σακουλάκι.  Να παράγεται κατά προτίμηση στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. Να
αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να είναι σε καλή κατάσταση με
φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα.

ΑΡΤΥΜΑΤΑ (ΠΙΠΕΡΙ, ΡΙΓΑΝΗ, ΦΥΛΛΑ ΔΑΦΝΗΣ, ΚΑΝΕΛΑ)

Συσκευασμένα σε αεροστεγή σακουλάκια, να πληρούν τους όρους των άρθρων 42 και 43 του Κ.Τ.Π., και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις και να είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες και οσμές. Επίσης
στη συσκευασία να υπάρχουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί
επισήμανσης.

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ

Να πληροί τους όρους του άρθρου 139 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να
μην περιέχουν ζελατίνη ή άλλες ζωικές ύλες. Να φτιάχνονται από πηκτίνη και να περιέχουν φυσικά συστατικά
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και χυμούς φρούτων. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του
Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Η συσκευασία να είναι του ενός (1) κιλού.

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ, ΑΡΑΚΑ, Κ.Α.)
Τα φασολάκια να είναι στρογγυλά χωρίς κοτσάνια, άνευρα, με ανοιχτό χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα. Να
είναι  κατεψυγμένα,  Α’  ποιότητας,  καλά  διατηρημένα  καθαρισμένα,  απαλλαγμένα  από  ξένα  σώματα  ή
υπολείμματα εντόμων, με απουσία φυτοφαρμάκων, να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα. Το
μέγεθος να είναι μεγαλύτερο των τεσσάρων εκατοστών ,κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής.

Ο αρακάς να είναι μέτριος, με ανοιχτό χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα. Να είναι κατεψυγμένος, Α’ ποιότητας,
καλά  διατηρημένος  καθαρισμένος,  απαλλαγμένος  από  ξένα  σώματα ή  υπολείμματα  εντόμων,  με  απουσία
φυτοφαρμάκων, να μην έχει αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα, με σταθερή διάμετρο, με ποσοστό
άμορφων σπόρων χαμηλότερο του 15%. 

Όλα  τα  κατεψυγμένα  να  είναι  σε  αεροστεγή  ,άρτια,  χωρίς  διακοπή  στη  ραφή  συσκευασία  έως  1000  gr,
κατάλληλη για τρόφιμα με τις απαραίτητες αναγραφόμενες ενδείξεις (είδος ,ημερομηνία παραγωγής και λήξης,
χώρα προέλευσης,  στοιχεία  παραγωγής,  στοιχεία  διακινητή  κλπ)  στην  ελληνική  γλώσσα.  Η  μεταφορά των
προϊόντων θα γίνεται με μεταφορικά μέσα καθαρά και απολυμασμένα. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να
βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης.

Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού τους βάρους. Τα προϊόντα και η διακίνησή
τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, και τις ισχύουσες υγειονομικές και
κοινοτικές διατάξεις.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, να παράγεται απευθείας από ελιές μόνο με
μηχανικές μεθόδους και να έχει οξύτητα 0 - 1%. 

Θα πρέπει να έχει παραχθεί και συσκευαστεί κατά προτίμηση στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ε.Ε σε εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Να διατίθεται σε μεταλλική, λευκοσιδηρά ή γυάλινη σκούρου χρώματος συσκευασία χωρητικότητας των πέντε
(5) ή ενός (1) λίτρου. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια, χωρίς χτυπήματα και παραμορφώσεις και να
είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Όλα τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες
υγειονομικές, αγορανομικές διατάξεις και τις οδηγίες της Ε.Ε. Θα είναι πρώτης ποιότητας, συσκευασμένα σε
άθικτα - καθαρά μέσα με όλες τις απαραίτητες ενδείξεις και τη σύστασή τους στην ελληνική γλώσσα και θα
διατίθενται σε συσκευασία που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Η συντήρηση και η διακίνηση των ειδών παντοπωλείου να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 203/98, τις οδηγίες του
ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής
λειτουργίας συστήματος  HACCP (αρ. 487/21-9-2000 Κ.Υ.Α.)  για τους χώρους παραγωγής,  επεξεργασίας και
εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και
ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Ο τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια τροφίμων θα καθορίζεται από τη Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών και
Εκπαιδευτικών Δράσεων και από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων.

5  η   ΟΜΑΔΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ   
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ

Το προμηθευόμενο γιαούρτι θα πρέπει να είναι στραγγιστό από αγελαδινό γάλα, ανθόγαλα και πρόβειο γάλα
και να περιέxει λίπος σε ποσοστό τουλάχιστον 5%. Nα είναι συμπαγές, όχι πορώδες και η επιφάνεια της μάζας
τoυ, εκτός από τoν υμένα, να εμφανίζει την όψη αλάβαστρου χωρίς διαχωρισμό και συσσώρευση υγρασίας
κάτω από το κάλυμμα. Η οσμή και η γεύση του θα είναι αρωματική, ευχάριστη και ελαφρά όξινη, το δε χρώμα
λευκό όπως του γάλακτος. Θα πρέπει να 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.  Να  διασφαλίζεται  ότι  η  παραγωγή  του  γάλακτος  δεν  έχει  προέλθει  από  ζώα  ή
ζωοτροφές  που  χρησιμοποιούν  γενετικώς  μεταλλαγμένα  προϊόντα.  Το  προϊόν  να  πληροί  τους  όρους  που
αναφέρονται στο άρθρο 82 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές, Αγορανομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις.
Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. 
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Η συσκευασία  να είναι  των διακοσίων  (200)  γραμμαρίων.  Να προμηθεύεται  σε  πλαστική συσκευασία.  Να
αναγράφεται  στη  συσκευασία  η  ημερομηνία  λήξης  του  προϊόντος  και  οι  εκατοστιαίες  περιεκτικότητες
θρεπτικών συστατικών του προϊόντος.

Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών,
τις  σχετικές  οδηγίες  του ΕΦΕΤ και  της  ΕΕ.  ότι  εφαρμόζεται  το  σύστημα  HACCP (ΦΕΚ.1129 Β΄/4.10.2000  &
Ευρωπαϊκή Ένωση, Δελτίο ΕΕ4/2003/1-4-52).

Η μεταφορά θα γίνεται με αυτοκίνητα - ψυγεία που θα φέρουν τη σχετική άδεια της κατά τόπου κτηνιατρικής
υπηρεσίας. 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ

Το γάλα πρέπει να είναι φρέσκο, παστεριωμένο και ομογενοποιημένο, πλήρες με 3,5% λιπαρά, πλούσιο σε
διαθρεπτικά  στοιχεία,  όπως  ασβέστιο,  πρωτεΐνες  ,φώσφορο,  μεταλλικά  στοιχεία,  βιταμίνες  κ.λ.π  και
προέλευσης 100% ελληνικό, ασφαλές και υγιεινό προς πόση και χωρίς κανένα ελάττωμα.

Να αναγράφεται  στη συσκευασία η ημερομηνία παστερίωσης και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.  Να
αναγράφονται  εμφανώς  στη  συσκευασία  οι  εκατοστιαίες  περιεκτικότητες  θρεπτικών  συστατικών  του
προϊόντος (λίπη, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες καθώς και το ποσοστό της αποβουτυρωμένης ξηράς ουσίας και η
τυχόν προσθήκη βιταμινών). Η περιεκτικότητα του προϊόντος σε λίπος να μην υπερβαίνει το 4% κατά βάρος.

Η συσκευασία  πρέπει  να  πληροί  τους  όρους  υγιεινής,  όπως  καθορίζονται  από  τον  Κώδικα  Τροφίμων και
Ποτών, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. Κατά την παράδοση από τον προμηθευτή τα
κουτιά  του  προϊόντος  πρέπει  να  είναι  απαλλαγμένα  από  χτυπήματα.  Τυχόν  χτυπημένα  κουτιά  θα
επιστρέφονται στον προμηθευτή που θα έχει την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει με ακέραια.

Να διασφαλίζει ότι η παραγωγή του γάλατος δεν έχει προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που χρησιμοποιούν
γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα, όπως ορίζονται σύμφωνα με έγκυρους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
(π.χ. GREENPEACE). Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι ευρέως διαδομένα στην ελληνική αγορά αναγνωρισμένα
από το ευρύ καταναλωτικό κοινό. Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν
γίνει σύμφωνα με την οδηγία 02/46 ΕΕ. Θα πρέπει να είναι σε συσκευασία του ενός λίτρου κατάλληλης για
τρόφιμα, με καπάκι, για ευκολία στη χρήση. Η ημερομηνία λήξης θα είναι τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες μετά
την ημέρα παράδοσης & με διάρκεια ζωής όχι μεγαλύτερη των 7 ημερών. 

Να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες και συντηρητικά τύπου Ε.

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ
Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε.

Η συσκευασία να είναι των 410 γραμμαρίων.

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

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

Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών,
τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. και ότι εφαρμόζεται το σύστημα HACCP (ΦΕΚ.1129 Β΄/4.10.2000 &
Ευρωπαϊκή Ένωση ,Δελτίο ΕΕ4/2003/1-4-52).

Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που χρησιμοποιούν
γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. Οι εγκαταστάσεις των μονάδων πρέπει να έχουν κωδικό αριθμό έγκρισης.

Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν γίνει σύμφωνα με την οδηγία 02/46
ΕΕ.

ΤΥΡΙΑ ΚΙΤΡΙΝΑ, ΦΕΤΑ ΤΥΡΙ
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ

Τυρί  φέτα  Α  ποιότητας  από  πρόβειο  γάλα.  Στη  συσκευασία  να  αναφέρονται  υποχρεωτικά  οι  ακόλουθες
ενδείξεις: α) ΦΕΤΑ (FETA) β) Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) γ) Τυρί δ) Η επωνυμία και η έδρα
του παραγωγού - συσκευαστή ε) Το βάρος του περιεχομένου ζ) Η ημερομηνία παραγωγής στ) Στοιχεία ελέγχου
που αναλύονται ως εξής: 1) Τα δυο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης: ΦΕ 2) Ο αύξοντας αριθμός
του τύπου συσκευασίας 3) Ημερομηνία παραγωγής. Παράδειγμα: (ΦΕ – 1650 -20.12.94) ο αριθμός ή κωδικός
έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της εγκατάστασης από την οποία προέρχεται το τυρί.

Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα.
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Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα.

Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή ή γεύση.

Η συσκευασία του να είναι σε δοχεία πλαστικά ή ανοξείδωτα, κατάλληλη για τρόφιμα, σύμφωνα με τον κώδικα
τροφίμων και να περιέχει άλμη, ώστε τα κομμάτια να διατηρούνται μέσα σε αυτή και το βάρος του τυριού θα
είναι περίπου 2 ή 4 Kgr.

ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ

Ημίσκληρο  τυρί  Α΄  ποιότητας,  παρασκευασμένο  από  αγελαδινό  γάλα.  Στη συσκευασία  του,  της  οποίας  το
μέγιστο βάρος να είναι 4 κιλά, να αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις:

i. Α. «ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ»

ii. Β. Τυρί

iii. Γ. Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή.

iv. Δ. Το βάρος του περιεχομένου.

v. Ε. Η ημερομηνία παραγωγής.

vi. Το ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ τυρί να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό ή κωδικό
έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

Τα  είδη  γαλακτοκομίας  να  έχουν  υποστεί  πλήρη  και  επιτυχή  ωρίμανση,  να  είναι  απαλλαγμένα  από
ανεπιθύμητες οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος.
Όλες οι τιμές έγιναν σύμφωνα με έρευνα αγοράς από  το ελεύθερο εμπόριο

6  η   ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  
ΨΩΜΙ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 

Ο  υπό  παράδοση  άρτος  πρέπει  να  είναι  «άρτος  λευκός  τ.  70%»,  καλά  ψημένος,  διογκωμένος  κανονικά,
ομοιογενής, εύγευστος και απαλλαγμένος από κάθε δυσάρεστη μυρωδιά. Η παράδοση από τον προμηθευτή
να γίνεται με το προϊόν μέσα σε χάρτινες συσκευασίες Οι φρατζόλες να είναι ισοβαρείς σε τεμάχια του ενός ή
μισού κιλού ή 350 γραμ. λευκό παρασκευασμένες από άλευρα τ. 70%, από μαλακό σίτο και να έχουν ψηθεί την
ίδια ημέρα της διάθεσης. Ο άρτος θα πρέπει να μεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις και η
παράδοση θα γίνεται στους 26 Παιδικούς Σταθμούς καθώς και στο Κεντρικό Μαγειρείο του Δήμου Λαρισαίων.

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ:

Η παρασκευή των αρτοσκευασμάτων πρέπει να ενεργείται πάντοτε με επιτρεπόμενους τύπους αλεύρων και να
είναι Α΄ ποιότητας.

α) Κουλούρια σουσαμένια: Τα κουλούρια να είναι ισοβαρή, παρασκευασμένα από σιτάρι και να έχουν ψηθεί
την ίδια μέρα της διάθεσης.  Η παράδοση από τον προμηθευτή να γίνεται με  το  προϊόν μέσα σε  χάρτινες
σακούλες. Δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές ουσίες. Το βάρος του κουλουριού να είναι περίπου 90 γρ.

β) Τσουρέκι:  Πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά γάλα φρέσκο, βούτυρο, νωπά αυγά, φυσικές γλυκαντικές ύλες
(μόνο ζάχαρη), λιπαρές ύλες (μαργαρίνη), μαγιά και αλεύρι Α΄ ποιότητας.

γ) Κουλούρια Βουτύρου (1 κιλό)
Να είναι παρασκευασμένα το περισσότερο 2 ημέρες πριν. Η συσκευασία να είναι αεροστεγώς κλεισμένη. Να
αναγράφεται  η  ημερομηνία  παρασκευής  και  η  ημερομηνία  λήξης  του  προϊόντος.  Να  αναγράφονται  τα
συστατικά του προϊόντος καθώς και οι αναλογίες των υλικών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όλα τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, ευρείας κατανάλωσης και να πληρούν τους όρους υγιεινής και
ποιότητας, όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και
της ΕΕ.

Να είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεστεί για όφελός του
οποιαδήποτε  τυχόν  ασάφεια,  στη  συσκευασία  τους  να  φέρουν  ένδειξη  της  προέλευσης,  της  ημερομηνίας
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
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Όλα  τα  είδη  που  περιλαμβάνονται  στην  παρούσα  έκθεση  πρέπει  να  τηρούν  τα  εθνικά  και  διεθνή
πρότυπα ποιότητας. Πρέπει να κυκλοφορούν με την ανάλογη επισήμανση επί κάθε είδους συσκευασίας τους,
για αποφυγή ενδεχομένων κινδύνων κατά τη χρήση τους,  οδηγίες χρήσεως και  αποθήκευσης.  Επιβάλλεται
επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για την παραγωγή, κυκλοφορία και διακίνησή τους
στην Ελλάδα (υποχρεωτικά θα αναγράφονται επί της συσκευασίας ο Αριθμός Αδείας Χημείου και ο αριθμός
του ΓΧΚ).

Ως ενδεικτικές τιμές για τα είδη κρεοπωλείου, πτηνοτροφείου, οπωρολαχανικών και ελαιολάδου έχουν
ληφθεί αυτές που αναφέρονται  στο υπ’  αριθμ.  πρωτ.  1315/10-05-2019 απαντητικό έγγραφο του Τμήματος
Εμπορίου & Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε Λάρισας, ενώ για τα υπόλοιπα προς προμήθεια είδη
έχουν ληφθεί ως ενδεικτικές τιμές, οι τιμές από το ελεύθερο εμπόριο.

α)  Στην προσφορά τους οι  διαγωνιζόμενοι  οφείλουν να τονίζουν την προέλευση των προϊόντων,  να
ορίζουν την επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία των ειδών που προσφέρουν και τον τόπο εγκατάστασής
τους. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται.

β) Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική
νομοθεσία,  τις  σχετικές  διατάξεις,  τον  Κώδικα  Τροφίμων  και  Ποτών  και  το  παρόν  τεύχος  τεχνικών
προδιαγραφών  καθώς  και  να  προέρχονται  από  νομίμως  λειτουργούντα  εργοστάσια  και  επιχειρήσεις  στην
Ελλάδα  ή  σε  Χώρες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Σε  περίπτωση  εισαγωγής  από  Τρίτη  χώρα  θα  πρέπει  να
προέρχονται από εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων από Τρίτες
χώρες οι οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ.

γ) Ο Δήμος Λαρισαίων έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς
απόδειξη  τήρησης  των  σχετικών  ευρωπαϊκών  κανονισμών,  της  ελληνικής  νομοθεσίας  και  των  σχετικών
διατάξεων,  του  Κώδικα  Τροφίμων και  Ποτών και  των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού,
οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο.

Οι προς προμήθεια ποσότητες είναι αμετάβλητες. Τα μεταφορικά και η φορτοεκφόρτωση των προς
παράδοση ειδών θα βαρύνουν τον προμηθευτή / ές.

           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                                                                              Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

            ΠΑΖΑΡΑ ΑΝΝΑ                                                                                     ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η     Μ     Α            Β  

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ

Το μοσχαρίσιο κρέας να είναι κατά προτίμηση ελληνικής
παραγωγής,  να  προέρχεται  από  εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις  και  να  φέρει  σήμανση  αναγνώρισης
ωοειδούς σχήματος, σύμφωνα με την συντομογραφία και
τις απαιτήσεις του Καν. 853/04. Σε περίπτωση εισαγωγής
από  Τρίτη  χώρα  θα  πρέπει  να  προέρχεται  από
εγκαταστάσεις  που  ανήκουν  στον  κατάλογο  των
εγκεκριμένων  εγκαταστάσεων  από  Τρίτες  χώρες,  οι
οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους
στην ΕΕ. Ο προμηθευτής θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να
επιδεικνύει  τα  σχετικά  πιστοποιητικά  που  να
επιβεβαιώνουν την προέλευση. 

Να προέρχεται  από σφάγια ζώων που έχουν διατραφεί
και  αναπτυχθεί  καλά και  είναι  ηλικίας  από  12  έως  24
μηνών. 

Το μοσχαρίσιο κρέας θα πρέπει να είναι  αποστεωμένο,
να παραδίδεται σε μερίδες και να προέρχεται από τα εξής
τμήματα του σφαγίου: «κιλότο», «στρογγυλό», «τρανς» ή
«νουά».

Το κρέας  κατά  τον  χρόνο  παράδοσής  του  στον  φορέα,
πρέπει να είναι νωπό και διατηρημένο σε θερμοκρασία
ψύξης (όχι κατάψυξης) 7°C το ανώτερο σε όλα τα σημεία
του κρέατος. Να έχει οξύτητα (PH) μεγαλύτερη του 6,1 &
μικρότερη  του  5,6  &  να  έχει  χρώμα  κόκκινο  και  οσμή
χαρακτηριστική του είδους, να είναι καθαρό και να μην
αναδίδει  δυσάρεστες  οσμές,  να  μην  παρουσιάζει
αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης

Να προέρχεται  από ζώα τα οποία  έχουν  υποβληθεί  σε
υγειονομική  επιθεώρηση  πριν  τη  σφαγή  και  κρίθηκαν
κατάλληλα για σφαγή. Να έχει υποβληθεί σε υγειονομική
επιθεώρηση (κρεοσκοπικό έλεγχο) μετά την σφαγή και να
έχει  κριθεί  κατάλληλο για  ανθρώπινη  κατανάλωση.  Να
προέρχεται  από  τεμαχιστήριο  που  έχει  κωδικό  αριθμό
κτηνιατρικής έγκρισης Α από την αρμόδια Υπηρεσία.

ΝΑΙ

ΚΙΜΑΣ ΝΩΠΟΣ 

Να προέρχεται από νωπό κρέας μόσχου, κατά προτίμηση
ελληνικής  παραγωγής,  ή  προέλευσης  Ε.Ε.,  σπάλα  ή
μπούτι Α’ ποιότητος, να είναι καθαρισμένο εντελώς από
λίπος, όπως ακριβώς το μεριδοποιημένο κρέας, το οποίο
θα  αλέθεται  στην  κρεατομηχανή.  Το  κρέας  το  οποίο
προορίζεται  για  κοπή  κιμά,  να  έχει  ακριβώς  τις  ίδιες
τεχνικές  προδιαγραφές  με  αυτές  του  μεριδοποιημένου
νωπού κρέατος μόσχου.

Αποκλείεται από την παρασκευή κιμά το ποντίκι και τα
τραυματισμένα μέρη.

ΝΑΙ
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ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ

Το  χοιρινό  κρέας  να  είναι  κατά  προτίμηση  ελληνικής
παραγωγής,  να  προέρχεται  από  εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις  και  να  φέρει  σήμανση  αναγνώρισης
ωοειδούς σχήματος, σύμφωνα με την συντομογραφία και
τις απαιτήσεις του Καν. 853/04. Σε περίπτωση εισαγωγής
από  Τρίτη  χώρα  θα  πρέπει  να  προέρχεται  από
εγκαταστάσεις  που  ανήκουν  στον  κατάλογο  των
εγκεκριμένων  εγκαταστάσεων  από  Τρίτες  χώρες,  οι
οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους
στην ΕΕ. 

Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα
με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004
&  Καν.853/2004),  όπως  έχουν  κατά  περίπτωση
τροποποιηθεί και ισχύουν. Να προέρχεται από ζώα που
έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί καλά, είτε αρσενικά που
δεν  έφθασαν  στο  στάδιο  γεννητικής  ωριμότητας,  είτε
θηλυκά που δεν χρησιμοποιήθηκαν για αναπαραγωγή.

Τα σφάγια από τα οποία προέρχεται  το κρέας να είναι
ογκώδη στην εμφάνιση και να έχουν ανεπτυγμένες μυϊκές
μάζες, κυρίως στους μηρούς και ωμοπλάτες.

Η κατάσταση παχύνσεως των σφαγιών πρέπει  να είναι
τέτοια ώστε το λίπος να είναι  κατανεμημένο,  λευκωπό,
όχι μαλακό και ελαιώδες. Να έχει γίνει πλήρης αφαίρεση
του  εσωτερικού  λίπους  και  αφαίρεση  του  εξωτερικού
λίπους, ώστε το πάχος που απομένει να είναι μικρότερο
από 5 χιλιοστόμετρα. Η μέτρηση μπορεί να γίνει σε κάθε
σημείο του σφαγίου. 

Να  είναι  κατηγορίας  «Α»,  σύμφωνα  με  την  κοινοτική
κλίμακα  ταξινόμησης  (Κανονισμός  (ΕΚ)  1234/2007)  με
βάση  την  περιεκτικότητα  σε  άπαχο  κρέας  το  χοιρινό
κρέας να ταξινομείται στις διαβαθμίσεις Ε, U, R.

Να είναι  αποστεωμένο  και  να  προέρχεται  από τα  εξής
τμήματα  του  σφαγίου:  «σπάλα»  ή  «μπούτι».  Να  είναι
νωπό,  διατηρημένο  σε  θερμοκρασία  ψύξης  (όχι
κατάψυξης)  7°C το  ανώτερο  σε  όλα  τα  σημεία  του
κρέατος.

Να προέρχεται  από ζώα τα οποία  έχουν  υποβληθεί  σε
υγειονομική  επιθεώρηση  πριν  τη  σφαγή  και  κρίθηκαν
κατάλληλα για σφαγή. Να έχει υποβληθεί σε υγειονομική
επιθεώρηση (κρεοσκοπικό έλεγχο) μετά την σφαγή και να
έχει κριθεί κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά

Το  χοιρινό  κρέας  πρέπει  να  έχει  χρώμα  και  οσμή
χαρακτηριστική του είδους.

Να είναι καθαρό και να μην αναδίδει δυσάρεστες οσμές.

Να  μην  παρουσιάζει  αλλοιώσεις  αφυδάτωσης,  σήψης,
ευρωτίασης ή τάγγισης.

Να  είναι  χωρίς  κανένα  ορατό  ξένο  σώμα,  χωρίς
αλλοιώσεις  από  κτυπήματα  καθώς  και  ίχνη
προηγούμενης κατάψυξης.

Δεν είναι αποδεκτή η ύπαρξη:

Πρόσθετου λίπους,  εκτός  του ενδομυϊκού  συνδεόμενου
φυσικώς με το κρέας.

Μικρών  τεμαχίων  κρέατος  (TRIMMINGS)  και

NAI
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αποξεσμάτων οστών.

Να μην έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του
χαρακτηριστικών,  όπως  επίσης  και  αλλοιώσεις  που
μπορεί  να  επιδράσουν  στη  συντήρησή  του  και  να  το
καταστήσουν ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά

Το κρέας πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της
Ενωσιακής  Νομοθεσίας  περί  καταλοίπων  κτηνιατρικών
φαρμάκων  &  αντιμικροβιακών  παραγόντων  (Καν.
37/2010)  καθώς  και  επιμολυντών  (βαρέα  μέταλλα,
διοξίνες  και  παρόμοια  με  τις  διοξίνες  PCBs-  Καν.
1881/2006).

ΚΡΕΑΣ ΑΡΝΙΟΥ

Το  αρνίσιο  κρέας  να  είναι  κατά  προτίμηση  ελληνικής
παραγωγής,  να  προέρχεται  από  εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις  και  να  φέρει  σήμανση  αναγνώρισης
σχήματος,  σύμφωνα  με  την  συντομογραφία  και  τις
απαιτήσεις  του  Καν.  853/04.  Σε  περίπτωση  εισαγωγής
από  Τρίτη  χώρα  θα  πρέπει  να  προέρχεται  από
εγκαταστάσεις  που  ανήκουν  στον  κατάλογο  των
εγκεκριμένων  εγκαταστάσεων  από  Τρίτες  χώρες,  οι
οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους
στην ΕΕ.

Το κρέας αρνιού θα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με
τη  νομοθεσία  περί  υγιεινής  τροφίμων  (Κανονισμός
852/2004  και  Κανονισμός  853/2004),  όπως  έχουν  κατά
περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν.

Να  προέρχεται  από  ζώα  που  έχουν  διατραφεί  και
αναπτυχθεί  καλά,  είτε  αρσενικά  που  δεν  έφθασαν στο
στάδιο  γεννητικής  ωριμότητας,  είτε  θηλυκά  που  δεν
χρησιμοποιήθηκαν για αναπαραγωγή. 

Να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι
κατάψυξης)  7°C το  ανώτερο  σε  όλα  τα  σημεία  του
κρέατος. Να μην έχει υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία
που  να  αποσκοπεί  στην  εξασφάλιση  της  συντήρησής
τους. 

Να προέρχεται  από ζώα τα οποία  έχουν  υποβληθεί  σε
υγειονομική  επιθεώρηση  πριν  τη  σφαγή  και  κρίθηκαν
κατάλληλα για σφαγή. Να έχει υποβληθεί σε υγειονομική
επιθεώρηση (κρεοσκοπικό έλεγχο) μετά την σφαγή και να
έχει κριθεί κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Να προέρχεται από τεμαχιστήριο που έχει κωδικό αριθμό
κτηνιατρικής έγκρισης Α από την αρμόδια Υπηρεσία. Το
αρνίσιο  κρέας  πρέπει  να  έχει  χρώμα  και  οσμή
χαρακτηριστική του είδους. Να είναι καθαρό και να μην
αναδίδει  δυσάρεστες  οσμές.  Να  μην  παρουσιάζει
αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης.

ΝΑΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ

Να είναι νωπά, διατηρημένα σε θερμοκρασία ψύξης (όχι
κατάψυξης),  να  είναι  ταξινομημένα  ως  ποιότητας  «Α»
σύμφωνα με τους (ΕΚ) 543/2008 και ΕΚ 1308/2013, όπως
έχουν  κατά  περίπτωση  τροποποιηθεί  και  ισχύουν,
τρυφερά,  εύσαρκα,  με  δέρμα  μαλακό  -  λείο  και  να
παράγονται κατά προτίμηση στην Ελλάδα ή σε χώρες της
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Ε.Ε. 

Σε  περίπτωση εισαγωγής  από Τρίτη  χώρα θα πρέπει  να
προέρχονται  από  εγκαταστάσεις  που  ανήκουν  στον
κατάλογο  των  εγκεκριμένων  εγκαταστάσεων  από  Τρίτες
χώρες  οι  οποίες  έχουν  εγκριθεί  για  να  εξάγουν  τα
προϊόντα τους στην ΕΕ.

Το καθαρό βάρος του κοτόπουλου πρέπει να κυμαίνεται
μεταξύ 1.500 και  2.000 γραμμαρίων και να είναι  όσο το
δυνατόν ισομεγέθη. Να έχουν υποστεί αφαίμαξη, να είναι
απαλλαγμένα από όργανα του πεπτικού συστήματος,  να
είναι πλήρως αποπτερωμένα χωρίς κεφάλι και τα πόδια να
είναι κομμένα 1cm πάνω από τους ταρσούς. 

Σε  περίπτωση  οποιασδήποτε  ένδειξης  σαλμονέλας  έστω
και σε ένα κοτόπουλο ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος
να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα.

Να υπάρχει ένα λεπτό στρώμα λίπους στο στήθος και στην
πλάτη  (ΕΟΚ  1538/91,  άρθρο  6).Να  προέρχονται  από
πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό έγκρισης από
την  αρμόδια  Κτηνιατρική  Υπηρεσία  και  να  φέρουν
σφραγίδα κτηνιατρικού ελέγχου. 

Το κοτόπουλο να έχει υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρη-
ση (κρεοσκοπικό έλεγχο) μετά την σφαγή και να έχει κριθεί

κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.
Η συντήρηση και η διακίνηση των ειδών κρεοπωλείου να
τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ203/98 και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ
περί μεταφοράς τροφίμων. Η μεταφορά τους θα γίνεται με
αυτοκίνητα  ψυγεία  καθαρά  και  απολυμασμένα  και  θα
πληροί όλους τους όρους υγιεινής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Τα  Οπωρολαχανικά  θα  πρέπει  να  είναι  Κατηγορίας  Ι,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Ειδικές Προδιαγραφές
Εμπορίας  (Παράρτημα  Ι,  Μέρος  Β)  του  Καν  (ΕΕ)  αριθ.
543/2011  και  να  ανταποκρίνονται  στις  ποιοτικές
προδιαγραφές  αυτής.  Απαγορεύεται  η  παραλαβή
φρούτων ελαττωματικών. Τα χορηγούμενα είδη θα πρέπει
να  είναι  υγιή  –  αποκλείονται  τα  προϊόντα  που  έχουν
προσβληθεί  από  σήψη  ή  αλλοιώσεις  που  τα  καθιστούν
ακατάλληλα  για  κατανάλωση,  ακέραια,  πρόσφατης
συλλογής  (φρέσκα)  αναπτυγμένα  κανονικά,  με  οσμή  –
γεύση χαρακτηριστική του είδους και βαθμού ωριμότητας
για  άμεση  κατανάλωση.  Να  είναι  καθαρά,  ουσιαστικά
απαλλαγμένα  xωμάτων,  λάσπης,  κάθε  άλλης  ρύπανσης,
και κάθε άλλης ανόργανης ή οργανικής ύλης και ορατής
ξένης ύλης, να είναι απαλλαγμένα από μώλωπες, από μη
φυσιολογική εξωτερική υγρασία,  προσβολές από έντομα,
παράσιτα ή ελαττώματα από μηχανικά αίτια.

Τα χορηγούμενα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους
Κοινοτικούς  Κανονισμούς  και  τις  εκάστοτε  ισχύουσες
εγκυκλίους  και  αποφάσεις  του  Υπουργείου  Αγροτικής
Ανάπτυξης  και  Τροφίμων.  Τα  είδη οπωρολαχανοπωλείου
θα παραδίδονται  συσκευασμένα  σε καθαρά και  ακέραια
μέσα  (κιβώτια)  χάρτινα  ή  ξύλινα  μιας  χρήσεως  ή  από
πλαστική ύλη κατάλληλη για τρόφιμα και με τέτοιο τρόπο
που να εξασφαλίζεται η μεταφορά και διακίνησή τους σε
ικανοποιητική  κατάσταση.  Το  περιεχόμενο  κάθε
συσκευασίας στις περιπτώσεις αποστολής χύμα ,πρέπει να
είναι  ομοιογενές  της  ίδιας  ποικιλίας,  ποιοτικής
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κατάταξης  ,μεγέθους  και  βαθμού  ωριμότητας και  τα
λαχανικά  φρέσκα,  απαλλαγμένα  από  ζιζάνια  &  χωρίς
μαραμένα φύλλα.

Στο  δελτίο  αποστολής  ή  στο  τιμολόγιο  τα  προϊόντα  θα
χαρακτηρίζονται ευκρινώς με την περιγραφή, την ποικιλία,
την κατηγορία ποιότητας και τον τόπο προέλευσής τους. Ο
προμηθευτής  θα  προσκομίζει  οποιοδήποτε  έγγραφο
αγοράς  του  ζητηθεί  προκειμένου  να  διασταυρώνεται  η
αληθής αναγραφή των ποιο πάνω χαρακτηριστικών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΜΕΛΙ

Η  ονομασία  μέλι  ή  πευκόμελο  ή  ανθόμελο  πρέπει  να
είναι ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη πάνω στη
συσκευασία.  Να  πληροί  τους  όρους  που  αναφέρονται
στο άρθρο 67 του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης
και  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές,  Υγειονομικές  και
Κτηνιατρικές  διατάξεις.  Να  είναι  κατά  προτίμηση
ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Η συσκευασία
να  φέρει  ενδείξεις  στα  ελληνικά  όπως  αυτές
αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Το
βάρος της  συσκευασίας του να είναι  από 900 γρ.  έως
1.000 γρ. Να διατίθεται σε γυάλινο ή μεταλλικό κυτίο με
εύκολο άνοιγμα (easy open).

ΝΑΙ

ΑΥΓΑ

Τα παραδιδόμενα  αυγά να  είναι  νωπά,  Α΄  κατηγορίας,

βάρους  53gr  –  63  gr  (MEDIUM),  με  τις  απαραίτητες

σημάνσεις βάσει των κειμένων διατάξεων.

Να είναι  ωοσκοπημένα  και  ποιοτικά καταταγμένα  από
νόμιμα  λειτουργούντα  ωοσκοπικά  κέντρα  τα  οποία
διαθέτουν  κωδικό  αριθμό  έγκρισης  Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας.  Να  είναι  συσκευασμένα  σε  εξάδες,  σε
συσκευασία  με  ατομικά  χωρίσματα.  Στη  συσκευασία
τους να υπάρχουν  ενδείξεις  κατηγορίας,  ποιότητας και
βάρους.  Να  υπάρχει  ημερομηνία  συσκευασίας  ή
ωοσκόπησης,  ο  κωδικός  αριθμός  του  ωοσκοπικού
κέντρου και η ημερομηνία λήξης.

ΝΑΙ

ΑΛΕΥΡΙ

Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα πρέπει να είναι προϊόν
αλέσεως  υγιούς  σίτου  βιομηχανικά  καθαρισμένου  από
κάθε ανόργανη και οργανική ουσία. Αλεύρι που να μην
είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει καμιά
μυρωδιά.  Να  είναι  κατά  προτίμηση  ελληνικής
παραγωγής  ή  προέλευσης  Ε.Ε.  και  να  παραδίδεται
συσκευασμένο  σε  αεροστεγείς  χάρτινες  συσκευασίες
καθαρού  βάρους  1.000  γρ,  Το  προϊόν  να  πληροί  τους
όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107
του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
διατάξεις.

Αλεύρι τύπου φαρίνα
Να διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία πεντακοσίων (500)
γραμμαρίων,  από  αγνές  πρώτες  ύλες,  με  ένδειξη  στη
συσκευασία  της  ημερομηνίας  παραγωγής  και  λήξης
κατανάλωσης.  Το  προϊόν  να  πληροί  τους  όρους  που
αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις
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ΖΥΜΑΡΙΚΑ

Τα Ζυμαρικά μπορεί  να  είναι  μακαρόνια  -  σπαγγέτι
(Νο  6),  πάστες  (κριθαράκι,  κοφτό  μακαρονάκι,
αστράκι, κ.λ.π.) και χυλοπίτες. Τα ζυμαρικά πρέπει να
διατίθενται  σε  συσκευασίες  καθαρού  βάρους  500
gr±10%, οι οποίες θα είναι διαφανείς, ανακυκλώσιμες
πλαστικές,  σφραγισμένες  και  ακέραιες,  όχι
φθαρμένες,  σχισμένες  ή  με  τρύπες  και  να  μην
εμφανίζουν διαρροές.

Να είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι πλούσιο σε
γλουτένη  και  νερό,  χωρίς  ζύμη,  ξηραινόμενα  εντός
ειδικών ξηραντήρων θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή
στον  αέρα,  χωρίς  ψήσιμο  (Άρθρο  115,  ΚΤΠ).  Δεν
πρέπει  να  εμφανίζουν  συμπτώματα  διάβρωσης  από
έντομα,  ενώ  οι  οργανοληπτικοί  χαρακτήρες  των
βρασμένων  ζυμαρικών  πρέπει  να  είναι  άμεμπτοι,
χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων
υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών.

ΝΑΙ

ΟΣΠΡΙΑ

Όσπρια (φασόλια,  φακές,  ρεβύθια  κ.λ.π.)  σε
συσκευασία 1.000 gr, αναλλοίωτη, με αναγραφόμενη
ημερομηνία τυποποίησης και λήξης του προϊόντος, Α'
ποιότητας.  Το  προϊόν  να  είναι  τυποποιημένο,
παραγωγής τρέχοντος έτους, απαλλαγμένο από ξένα
σώματα,  με  καρπούς  υγιείς,  ξηρούς,  ομοιογενείς,
στιλπνούς  και  μη  συρρικνωμένους,  υψηλής
βραστερότητας  και  γεύσης, απεντομωμένα  με
φυσικές  οικολογικές  ουσίες  ακίνδυνες  για  τον
άνθρωπο και να πληροί τους όρους που αναφέρονται
στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές
και Υγειονομικές Διατάξεις.

ΝΑΙ

ΡΥΖΙ
Ρύζι  (καρολίνα,  γλασέ,  κίτρινο  για  πιλάφι  -  bonnet),
τυποποιημένο, σε συσκευασία 1.000  gr για το καρολίνα
και γλασέ και 500 gr για το κίτρινο για πιλάφι - bonnet. Η
συσκευασία θα πρέπει  να είναι  ακέραια (να  μην  είναι
ανοιγμένη,  φθαρμένη,  σχισμένη  ή  με  τρύπες).  Στη
συσκευασία  ρυζιού  πρέπει  απαραίτητα  να  γράφεται  η
ποιότητα  του  ρυζιού,  η  ημερομηνία  παραγωγής  και
λήξης κατανάλωσης.

Τα  τρία  είδη  ρυζιού,  θα  είναι  Α'  ποιότητας,
βραστερότητας  και  γεύσης,  φετινής  σοδιάς,
φυσιολογικού  χρώματος,  με  ομοιόμορφη  εμφάνιση,
απαλλαγμένα από ξένα σώματα,  και  απεντομωμένα με
φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο,

ΝΑΙ

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ SOFT

Η μαργαρίνη, θα πρέπει  να  είναι  100% φυτικό  προϊόν
από  εκλεκτά  έλαια και  επί  της  συσκευασίας  να
αναγράφεται  η ένδειξη μαργαρίνη  3/4  τύπου 60%. Να
είναι εμπλουτισμένο με βιταμίνες Α και D, κατάλληλο για
άλειμμα και για την παρασκευή γλυκών και φαγητών. Να
πληροί  τους  όρους  του  άρθρου  78  του  Κ.Τ.Π.  και
Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές
και  Υγειονομικές  διατάξεις.  Να  είναι  κατά  προτίμηση
ελληνικής  παραγωγής  ή  προέλευσης  Ε.Ε.  Επίσης  να
αναφέρουν  στα  ελληνικά  ενδείξεις  όπως  αυτές
αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να
διατίθεται υπό ψύξη σε συσκευασία 500 γρ., εγκεκριμένη

ΝΑΙ

58





για διατήρηση τροφίμων, με ένδειξη στη συσκευασία της
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του
συστήματος  διασφάλισης  ποιότητας  και  διαχείρισης
τροφίμων,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  από  τους
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ (ΕΛΑΦΡΩΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ
ΤΟΜΑΤΑΣ)

Με  τον  όρο  τοματοχυμός  εννοείται  το  προϊόν  που
παρασκευάζεται  από  xυμό  τoμάτας  πoυ  έxει  υπoστεί
ελαφρά  συμπύκνωση,  ώστε  τα  στερεά  συστατικά  πoυ
πρoέρxoνται  από  τo xυμό  να  είναι  τoυλάxιστoν  6%.
( Άρθρο 124, ΚΤΠ). 

Να  είναι  κατά  προτίμηση  ελληνικής  παραγωγής  ή
προέλευσης Ε.Ε.

Ο  τοματοχυμός  θα  πρέπει  να  έχει  παραχθεί  και
συσκευαστεί  σε  εγκεκριμένες  εγκαταστάσεις  σύμφωνα
με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Για  την  παρασκευή  του  θα  πρέπει  να  έχουν
χρησιμοποιηθεί νωποί καρποί τομάτας, οι οποίοι πρέπει
να  είναι  απολύτως  υγιείς,  ώριμοι,  με  κανονικούς
μακροσκοπικούς και οργανοληπτικούς χαρακτήρες και να
πληρούν όλους τους όρους του άρθρου 119 του Κ.Τ.Π. Ο
τοματοχυμός  θα  πρέπει  να  έχει  χρόνο  ελάχιστης
διατηρησιμότητας  24  μηνών  τουλάχιστον  από  την
ημερομηνία παραλαβής του.

Ο τοματοχυμός  θα πρέπει  να  είναι  συσκευασμένος  σε
χάρτινη συσκευασία ή σε λευκοσιδηρά δοχεία με καθαρό
βάρος  περιεχομένου  500  γραμμαρίων  με  σύστημα
εύκολου  ανοίγματος  ή  και  πλαστικό  καπάκι  Η
συσκευασία θα πρέπει να είναι κλειστή, ακέραια, χωρίς
χτυπήματα ή / και παραμορφώσεις και δε θα πρέπει να
παρουσιάζει διαρροές.

Μακροσκοπικά - Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά

Δεν θα πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη
αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή δράση
μικροοργανισμών.

Πρέπει να είναι απαλλαγμένος από εμφανείς ξένες ύλες,
στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο φλοιός, οι σπόροι και
άλλα  τραχιά  μέρη  της  τομάτας,  σκώληκες,  έντομα,
προνύμφες κ.λπ.

Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του τοματοχυμού πρέπει
να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή
επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών.

Ο τοματοχυμός πρέπει να είναι απαλλαγμένος από γεύση
ή  οσμή  ξένες  προς  το  προϊόν.  Γενικά  ο  τοματοπολτός
πρέπει  να  έχει  καλή  γεύση,  χαρακτηριστική  ενός
κατάλληλα μεταποιημένου προϊόντος και πρέπει να είναι
απαλλαγμένος από παθογόνους μικροοργανισμούς.

ΝΑΙ

ΞΥΔΙ – ΑΡΤΥΜΑ ΛΕΜΟΝΙ

Να πληροί τους όρους του άρθρου 39 του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Το ξύδι
να  προέρχεται  από  σταφύλι  και  να  μην  είναι
αναπλήρωμα  ξυδιού  (να  μην  περιέχει  αλκοόλη).  Το
βάρος  του  να  είναι  400  γρ.  Η  συσκευασία  να  είναι
πλαστική. Να έχει πρόσφατη ημερομηνία παραγωγής και
μακρά  ημερομηνία  λήξης.  Να  παράγεται  και  να
συσκευάζεται κατά προτίμηση στην Ελλάδα ή την Ε.Ε. Να
αναγράφονται  στη  συσκευασία  όλες  οι  αναλογίες  των
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υλικών.

Eπί  της  συσκευασίας  τoυ  χυμού  λεμονιού,  εκτός  των
άλλων  πρoβλεπoμένων  ενδείξεων,  όπως  αυτές
αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης,
πρέπει να αναγράφεται με ευκρινή κεφαλαία γράμματα
η φράση «APTYMA ΛEMONI» και το βάρος να είναι 380
γρ.  Να  είναι  κατά  προτίμηση  ελληνικής  παραγωγής  ή
προέλευσης Ε.Ε.

ΑΛΑΤΙ

Το  αλάτι θα  πρέπει  να  είναι  ψιλό,  κατά  προτίμηση
ελληνικής  παραγωγής  ή  προέλευσης  Ε.Ε., θαλασσινό,
ιωδιούχο,  καθαρό,  λευκό,  με  περιεκτικότητα  σε  NaCL
τουλάχιστον  97%.Να  μην  περιέχει ξένες  ύλες,  να  μην
εμφανίζει  οποιαδήποτε  οσμή  και  να  μην  περιέχει
πρόσθετες χρωστικές ουσίες. 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 Θα  πρέπει  να
διατίθεται  σε  συσκευασία  πλαστικής  ουσίας
εγκεκριμένης  για  τρόφιμα,  καθ.  βάρους  1000  gr,  με
ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.

ΝΑΙ

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

Άνθος  Αραβοσίτου  (με  άρωμα  βανίλια)  με  συστατικά:
άμυλο  αραβοσίτου,  χρωστικές:  ριβοφλαβίνη,  β-
καροτένιο,  Αρωματική  ύλη  :  βανιλίνη.  σε  συσκευασία
χάρτινη των 160  gr. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής
παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.  και  να αναγράφεται επί
της συσκευασίας. Να πληροί τους όρους των άρθρων του
Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες
Κοινοτικές  και  Υγειονομικές  διατάξεις.  Επίσης  να
αναφέρουν  στα  ελληνικά  ενδείξεις  όπως  αυτές
αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης..

ΝΑΙ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ - ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΞ 

Αρίστης  ποιότητος  αποδεδειγμένα  ευρείας
κατανάλωσης,  από  τραγανές  νιφάδες  καλαμποκιού,
εμπλουτισμένα με βιταμίνες, σίδηρο κλπ. Τυποποιημένα
σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία να είναι
των 500  gr. Να έχει πρόσφατη ημερομηνία παραγωγής
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών
εκτός ψυγείου. Να παράγεται και να συσκευάζεται κατά
προτίμηση στην Ελλάδα ή την Ε.Ε. Να αναγράφονται στη
συσκευασία όλες οι αναλογίες των υλικών.

ΝΑΙ

ΜΠΙΣΚΟΤΑ (ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ)

Μπισκότα  τύπου  Μιράντα  ή  Πτι-μπερ.  Το  προϊόν  να
πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 142 του
Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  και  Υγειονομικές
Διατάξεις. Θα διατίθενται σε συσκευασία των 225 -275
γρ.  Επί  της  συσκευασίας  να  αναγράφονται  οι  εξής
ενδείξεις:  α)  ημερομηνία  λήξης  β)  σύνθεση  του
προϊόντος.  Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις,
όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί
επισήμανσης.

ΝΑΙ

ΖΑΧΑΡΗ

Να  διατίθεται  τυποποιημένη,  σε  κατάλληλη  χάρτινη
συσκευασία του ενός (1) κιλού Α' ποιότητας, λευκή, ψιλή,
κρυσταλλικής μορφής, απαλλαγμένη από ξένες ύλες, με
αναγραφόμενη  προέλευση.  Να  είναι  κατά  προτίμηση
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ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Να πληροί τους
όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 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.

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (φρούτου) 

Να είναι σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής
Χρήσης (άρθρο 131 και 132) και τις ισχύουσες Κοινοτικές
και Υγειονομικές διατάξεις.

Η  μαρμελάδα  να  είναι  κατά  προτίμηση  ελληνικής
παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Να είναι παρασκευασμένη
με  γεύση  και  οσμή  χαρακτηριστική  του
χρησιμοποιηθέντος  είδους,  χωρίς  συντηρητικά,
απαλλαγμένη  από  χρωστικές  ουσίες  και  να  περιέχει
τουλάχιστον  50  gr.  φρούτων  ανά  100  gr.  τελικού
προϊόντος.  Η  επιλογή  των  φρούτων  της  εκάστοτε
προμηθευόμενης  μαρμελάδας  θα  προσδιορίζεται  από
τους παιδικούς σταθμούς.

Η συσκευασία να είναι  πλαστική ή γυάλινη των 370gr.
έως 500 gr., εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων και να
φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται
στο  άρθρο  11  Κ.Τ.Π.  περί  επισήμανσης.  Επίσης  να
αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης.

ΝΑΙ

ΧΑΛΒΑΣ

Παρασκευασμένος  από πολτό σουσαμιού (ταχινιού)  με
φυσικές  ζαχαρούχες  γλυκαντικές  ύλες  χωρίς προσθήκη
ξηρών καρπών,  κακάο,  σοκολάτας  και  αυτό  πρέπει  να
δηλώνεται  στη  συσκευασία.  Να  είναι  κατά  προτίμηση
ελληνικής παραγωγής και σύμφωνα με τους όρους του
Κώδικα  Τροφίμων  και  Ποτών  και  Αντικειμένων  κοινής
χρήσεως και με τις ισχύουσες Κοινοτικές & Υγειονομικές
Διατάξεις.

ΝΑΙ

ΕΛΙΕΣ

Ελιές  τύπου  Καλαμών,  κατά  προτίμηση  ελληνικής
παραγωγής,  υψηλής  διατροφικής  αξίας  χωρίς
συντηρητικά σε συσκευασία με ελαιόλαδο, νερό, αλάτι &
ξύδι.  Θα  είναι  σύμφωνα  με  τους  όρους  του  Κώδικα
Τροφίμων και  Ποτών και  Αντικειμένων κοινής χρήσεως
και με τις ισχύουσες Κοινοτικές & Υγειονομικές Διατάξεις.

ΝΑΙ

ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ  –  ΒΑΝΙΛΙΕΣ  –  ΜΠΕΙΚΙΝ
ΠΑΟΥΝΤΕΡ 
Να  είναι  σε  πλαστικό  ή  και  χάρτινο  σακουλάκι.  Να
παράγεται κατά προτίμηση στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. Να
αναγράφεται  η  ημερομηνία  παραγωγής  και  η
ημερομηνία  λήξης.  Η  συσκευασία  να  είναι  σε  καλή
κατάσταση με φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα.

ΝΑΙ

ΑΡΤΥΜΑΤΑ (ΠΙΠΕΡΙ, ΡΙΓΑΝΗ, ΦΥΛΛΑ ΔΑΦΝΗΣ, ΚΑΝΕΛΑ)

Συσκευασμένα  σε  αεροστεγή  σακουλάκια,  να  πληρούν
τους  όρους  των  άρθρων  42  και  43  του  Κ.Τ.Π.,  και  τις
ισχύουσες Κοινοτικές και  Υγειονομικές διατάξεις και  να
είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες και οσμές. Επίσης στη
συσκευασία να υπάρχουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως
αυτές  αναφέρονται  στο  άρθρο  11  του  Κ.Τ.Π.  περί
επισήμανσης.

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ

Να πληροί τους όρους του άρθρου 139 του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να μην
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περιέχουν ζελατίνη ή άλλες ζωικές ύλες. Να φτιάχνονται
από  πηκτίνη  και  να  περιέχουν  φυσικά  συστατικά  και
χυμούς  φρούτων.  Επίσης  να  αναφέρει  στα  ελληνικά
ενδείξεις  όπως  αυτές  αναφέρονται  στο  άρθρο  11  του
Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Η συσκευασία να είναι του ενός
(1) κιλού.

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ, ΑΡΑΚΑ, κ. ά.)

Τα  φασολάκια να  είναι  στρογγυλά  χωρίς  κοτσάνια,
άνευρα, με ανοιχτό χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα. Να
είναι  κατεψυγμένα,  Α’  ποιότητας,  καλά  διατηρημένα
καθαρισμένα,  απαλλαγμένα  από  ξένα  σώματα  ή
υπολείμματα εντόμων,  με απουσία φυτοφαρμάκων,  να
μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα. Το
μέγεθος  να  είναι  μεγαλύτερο  των  τεσσάρων
εκατοστών ,κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής.

Ο αρακάς  να είναι μέτριος, με ανοιχτό χαρακτηριστικό
πράσινο χρώμα.  Να είναι  κατεψυγμένος,  Α’  ποιότητας,
καλά  διατηρημένος  καθαρισμένος,  απαλλαγμένος  από
ξένα  σώματα  ή  υπολείμματα  εντόμων,  με  απουσία
φυτοφαρμάκων, να μην έχει αλλοιώσεις στην όψη, οσμή
και  το  χρώμα,  με  σταθερή  διάμετρο,  με  ποσοστό
άμορφων σπόρων χαμηλότερο του 15%. 

Όλα τα κατεψυγμένα να είναι σε αεροστεγή ,άρτια, χωρίς
διακοπή στη ραφή συσκευασία έως 1000  gr, κατάλληλη
για  τρόφιμα  με  τις  απαραίτητες  αναγραφόμενες
ενδείξεις (είδος ,ημερομηνία παραγωγής και λήξης, χώρα
προέλευσης,  στοιχεία  παραγωγής,  στοιχεία  διακινητή
κλπ) στην ελληνική γλώσσα. Η μεταφορά των προϊόντων
θα  γίνεται  με  μεταφορικά  μέσα  καθαρά  και
απολυμασμένα.  Τα  προϊόντα  κατά  την  παράδοση  να
βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης.

Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του
αρχικού τους βάρους. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους
θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων
και Ποτών, και τις ισχύουσες υγειονομικές και κοινοτικές
διατάξεις.

ΝΑΙ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Το  ελαιόλαδο  θα  πρέπει  να  είναι  Εξαιρετικό  Παρθένο
Ελαιόλαδο, να παράγεται απευθείας από ελιές μόνο με
μηχανικές μεθόδους και να έχει οξύτητα 0 - 1%. 

Θα  πρέπει  να  έχει  παραχθεί  και  συσκευαστεί  κατά
προτίμηση  στην  Ελλάδα  ή  σε  χώρες  της  Ε.Ε  σε
εγκεκριμένες  εγκαταστάσεις  σύμφωνα  με  την  κείμενη
ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Να  διατίθεται  σε  μεταλλική,  λευκοσιδηρά  ή  γυάλινη
σκούρου  χρώματος  συσκευασία  χωρητικότητας  των
πέντε (5) ή ενός (1) λίτρου. Η συσκευασία θα πρέπει να
είναι ακέραια, χωρίς χτυπήματα και παραμορφώσεις και
να  είναι  εφοδιασμένη  με  σύστημα  ανοίγματος  που
καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του.

ΝΑΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Όλα  τα  προμηθευόμενα  είδη  πρέπει  να  πληρούν  τους
όρους του Κώδικα Τροφίμων και  Ποτών,  τις  ισχύουσες
υγειονομικές, αγορανομικές διατάξεις και τις οδηγίες της
Ε.Ε. Θα είναι πρώτης ποιότητας, συσκευασμένα σε άθικτα
- καθαρά μέσα με όλες τις απαραίτητες ενδείξεις και τη
σύστασή τους στην ελληνική γλώσσα και θα διατίθενται
σε  συσκευασία  που  αναγράφεται  στον  ενδεικτικό
προϋπολογισμό.
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Η συντήρηση και η διακίνηση των ειδών παντοπωλείου
να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 203/98, τις οδηγίες του
ΕΦΕΤ  περί  μεταφοράς  τροφίμων.  Ο  προμηθευτής  θα
πρέπει  να  διαθέτει  πιστοποιητικό  ύπαρξης  και  ορθής
λειτουργίας  συστήματος  HACCP (αρ.  487/21-9-2000
Κ.Υ.Α.)  για  τους  χώρους  παραγωγής,  επεξεργασίας  και
εμπορίας  των  χορηγούμενων  ειδών  (αποθήκευσης  και
διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε
περίπτωση  που  ο  προμηθευτής  δεν  είναι  παραγωγός,
πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής
λειτουργίας  συστήματος  HACCP του  παραγωγού  από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Ο τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια  τροφίμων θα
καθορίζεται  από  τη  Διεύθυνση  Παιδικών  Σταθμών  και
Εκπαιδευτικών  Δράσεων  και  από  τη  Διεύθυνση
Κοινωνικής  Πολιτικής  και  Πρόνοιας  του  Δήμου
Λαρισαίων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ

Το  προμηθευόμενο  γιαούρτι  θα  πρέπει  να  είναι
στραγγιστό  από αγελαδινό  γάλα,  ανθόγαλα  και  πρόβειο
γάλα και να περιέxει λίπος σε ποσοστό τουλάχιστον 5%.
Nα  είναι  συμπαγές,  όχι  πορώδες  και  η  επιφάνεια  της
μάζας  τoυ,  εκτός  από τoν  υμένα,  να εμφανίζει  την όψη
αλάβαστρου χωρίς διαχωρισμό και συσσώρευση υγρασίας
κάτω από το κάλυμμα. Η οσμή και η γεύση του θα είναι
αρωματική,  ευχάριστη  και  ελαφρά  όξινη,  το  δε  χρώμα
λευκό όπως του γάλακτος. Θα πρέπει να 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.  Να  διασφαλίζεται  ότι  η  παραγωγή  του
γάλακτος  δεν  έχει  προέλθει  από  ζώα ή  ζωοτροφές  που
χρησιμοποιούν  γενετικώς  μεταλλαγμένα  προϊόντα.  Το
προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο
82 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές, Αγορανομικές
και  Κτηνιατρικές  διατάξεις.  Να  είναι  κατά  προτίμηση
ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. 

Η συσκευασία να είναι των διακοσίων (200 ) γραμμαρίων.
Να  προμηθεύεται  σε  πλαστική  συσκευασία.  Να
αναγράφεται  στη  συσκευασία  η  ημερομηνία  λήξης  του
προϊόντος  και  οι  εκατοστιαίες  περιεκτικότητες  θρεπτικών
συστατικών του προϊόντος.

Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής, όπως
καθορίζονται  από  τον  κώδικα  τροφίμων  και  ποτών,  τις
σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. ότι εφαρμόζεται το
σύστημα  HACCP (ΦΕΚ.1129  Β΄/4.10.2000  &  Ευρωπαϊκή
Ένωση ,Δελτίο ΕΕ4/2003/1-4-52).

Η  μεταφορά  θα  γίνεται  με  αυτοκίνητα-ψυγεία  που  θα
φέρουν  τη  σχετική  άδεια  της  κατά  τόπου  κτηνιατρικής
υπηρεσίας. 

ΝΑΙ

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ

Το  γάλα  πρέπει  να  είναι  φρέσκο,  παστεριωμένο  και
ομογενοποιημένο,  πλήρες  με  3,5%  λιπαρά,  πλούσιο  σε
διαθρεπτικά  στοιχεία,  όπως  ασβέστιο,
πρωτεΐνες ,φώσφορο, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες κ.λ.π
και προέλευσης 100% ελληνικό, ασφαλές και υγιεινό προς
πόση και χωρίς κανένα ελάττωμα.

ΝΑΙ
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Να  αναγράφεται  στη  συσκευασία  η  ημερομηνία
παστερίωσης και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.  Να
αναγράφονται εμφανώς στη συσκευασία οι εκατοστιαίες
περιεκτικότητες  θρεπτικών  συστατικών  του  προϊόντος
(λίπη, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες καθώς και το ποσοστό της
αποβουτυρωμένης  ξηράς  ουσίας  και  η  τυχόν  προσθήκη
βιταμινών).  Η περιεκτικότητα του προϊόντος σε λίπος να
μην υπερβαίνει το 4% κατά βάρος.

Η  συσκευασία  πρέπει  να  πληροί  τους  όρους  υγιεινής,
όπως καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών,
τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. Κατά
την  παράδοση  από  τον  προμηθευτή  τα  κουτιά  του
προϊόντος πρέπει να είναι απαλλαγμένα από χτυπήματα.
Τυχόν  χτυπημένα  κουτιά  θα  επιστρέφονται  στον
προμηθευτή  που  θα  έχει  την  υποχρέωση  να  τα
αντικαταστήσει με ακέραια.

Να  διασφαλίζει  ότι  η  παραγωγή  του  γάλατος  δεν  έχει
προέλθει  από  ζώα  ή  ζωοτροφές  που  χρησιμοποιούν
γενετικώς  μεταλλαγμένα  προϊόντα,  όπως  ορίζονται
σύμφωνα με  έγκυρους  μη κερδοσκοπικούς  οργανισμούς
(π.χ.  GREENPEACE).  Τα  προϊόντα  θα  πρέπει  να  είναι
ευρέως διαδομένα στην ελληνική αγορά αναγνωρισμένα
από  το  ευρύ  καταναλωτικό  κοινό.  Όλες  οι  διεργασίες
σχετικά με την παραγωγή και  συσκευασία του να έχουν
γίνει σύμφωνα με την οδηγία 02/46 ΕΕ. Θα πρέπει να είναι
σε συσκευασία του ενός λίτρου κατάλληλης για τρόφιμα,
με καπάκι, για ευκολία στη χρήση. Η ημερομηνία λήξης θα
είναι  τουλάχιστον  τρεις  (3)  ημέρες  μετά  την  ημέρα
παράδοσης  &  με  διάρκεια  ζωής  όχι  μεγαλύτερη  των  7
ημερών. 

Να  μην  περιέχει  πρόσθετες  χρωστικές  ουσίες  και
συντηρητικά τύπου Ε.

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ
Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε.

Η συσκευασία να είναι των 410 γραμμαρίων.

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

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

Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής, όπως
καθορίζονται  από  τον  κώδικα  τροφίμων  και  ποτών,  τις
σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. και ότι εφαρμόζεται
το σύστημα  HACCP (ΦΕΚ.1129 Β΄/4.10.2000 & Ευρωπαϊκή
Ένωση ,Δελτίο ΕΕ4/2003/1-4-52).

Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει
προέλθει  από  ζώα  ή  ζωοτροφές  που  χρησιμοποιούν
γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα.  Οι  εγκαταστάσεις των
μονάδων πρέπει να έχουν κωδικό αριθμό έγκρισης.

Όλες  οι  διεργασίες  σχετικά  με  την  παραγωγή  και
συσκευασία του να έχουν γίνει  σύμφωνα με την οδηγία
02/46 ΕΕ.

ΝΑΙ

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ

Τυρί φέτα Α ποιότητας από πρόβειο γάλα. Στη συσκευασία
να αναφέρονται υποχρεωτικά οι  ακόλουθες ενδείξεις: α)
ΦΕΤΑ (FETA)  β)  Προστατευόμενη  Ονομασία  Προέλευσης

ΝΑΙ
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(ΠΟΠ) γ) Τυρί δ) Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού -
συσκευαστή  ε)  Το  βάρος  του  περιεχομένου  ζ)  Η
ημερομηνία  παραγωγής  στ)  Στοιχεία  ελέγχου  που
αναλύονται  ως  εξής:  1)Τα  δυο  πρώτα  γράμματα  της
ονομασίας  προέλευσης:  ΦΕ  2)  Ο  αύξοντας  αριθμός  του
τύπου  συσκευασίας  3)  Ημερομηνία  παραγωγής.
Παράδειγμα: (ΦΕ – 1650 -20.12.94) ο αριθμός ή κωδικός
έγκρισης Κτηνιατρικής  Υπηρεσίας της  εγκατάστασης από
την οποία προέρχεται το τυρί.

Να  διατίθεται  σε  μεγάλα  κομμάτια  και  να  μην  έχει
τρίμματα.

Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα.

Να  είναι  σκληρή,  όχι  πολύ  αλμυρή,  χωρίς  οποιαδήποτε
ξένη οσμή ή γεύση.

Η  συσκευασία  του  να  είναι  σε  δοχεία  πλαστικά  ή
ανοξείδωτα,  κατάλληλη  για  τρόφιμα,  σύμφωνα  με  τον
κώδικα τροφίμων και να περιέχει άλμη, ώστε τα κομμάτια
να διατηρούνται μέσα σε αυτή και το βάρος του τυριού θα
είναι περίπου 2 ή 4 Kgr
ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ

Ημίσκληρο  τυρί  Α΄  ποιότητας,  παρασκευασμένο  από
αγελαδινό  γάλα.  Στη  συσκευασία  του,  της  οποίας  το
μέγιστο  βάρος  να  είναι  4  κιλά,  να  αναφέρονται
υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις:

i. Α. «ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ»

ii. Β. Τυρί

iii. Γ.  Η  επωνυμία  και  η  έδρα  του  παραγωγού  –
συσκευαστή.

iv. Δ. Το βάρος του περιεχομένου.

v. Ε. Η ημερομηνία παραγωγής.

vi. Το  ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ  τυρί  να  προέρχεται  από
εγκατάσταση  που  θα  έχει  αριθμό  ή  κωδικό
έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

Τα  είδη  γαλακτοκομίας  να  έχουν  υποστεί  πλήρη  και
επιτυχή  ωρίμανση,  να  είναι  απαλλαγμένα  από
ανεπιθύμητες οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις
υφής και χρώματος.
Όλες οι τιμές έγιναν σύμφωνα με έρευνα αγοράς από το
ελεύθερο εμπόριο

ΝΑΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΨΩΜΙ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 

Ο υπό παράδοση άρτος πρέπει να είναι «άρτος λευκός τ.
70%», καλά ψημένος, διογκωμένος κανονικά, ομοιογενής,
εύγευστος  και  απαλλαγμένος  από  κάθε  δυσάρεστη
μυρωδιά. Η παράδοση από τον προμηθευτή να γίνεται με
το προϊόν μέσα σε χάρτινες συσκευασίες Οι φρατζόλες να
είναι ισοβαρείς σε τεμάχια του ενός ή μισού κιλού ή 350
γραμ. λευκό παρασκευασμένες από άλευρα τ.  70%, από
μαλακό  σίτο  και  να  έχουν  ψηθεί  την  ίδια  ημέρα  της
διάθεσης.  Ο  άρτος  θα  πρέπει  να  μεταφέρεται  όπως
προβλέπουν  οι  σχετικές  διατάξεις  και  η  παράδοση  θα
γίνεται  στους  26  Παιδικούς  Σταθμούς  καθώς  και  στο
Κεντρικό Μαγειρείο του Δήμου Λαρισαίων.

ΝΑΙ
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ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΑ

Τα  κουλούρια  να  είναι  ισοβαρή,  παρασκευασμένα  από
σιτάρι και να έχουν ψηθεί την ίδια μέρα της διάθεσης. Η
παράδοση από τον  προμηθευτή να  γίνεται  με  το προϊόν
μέσα σε χάρτινες σακούλες. Δεν επιτρέπεται να περιέχουν
χρωστικές  ουσίες.  Το  βάρος  του  κουλουριού  να  είναι
περίπου 90 γρ.

ΤΣΟΥΡΕΚΙ

Πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά γάλα φρέσκο, βούτυρο,
νωπά  αυγά,  φυσικές  γλυκαντικές  ύλες  (μόνο  ζάχαρη),
λιπαρές ύλες (μαργαρίνη), μαγιά και αλεύρι Α΄ ποιότητας.

ΝΑΙ

ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΒΟΥΤΥΡΟΥ (1 ΚΙΛΟ)

Να είναι παρασκευασμένα το περισσότερο 2 ημέρες πριν. Η
συσκευασία να είναι αεροστεγώς κλεισμένη. Να αναγράφε-
ται η ημερομηνία παρασκευής και η ημερομηνία λήξης του
προϊόντος. Να αναγράφονται τα συστατικά του προϊόντος
καθώς και οι αναλογίες των υλικών.

ΝΑΙ

           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                                                                              Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

            ΠΑΖΑΡΑ ΑΝΝΑ                                                                                     ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η     Μ     Α    Γ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1η ΟΜΑΔΑ

Προμήθεια Ειδών
Κρεοπωλείου

Κ.Α.Ε.15.6481.05003

Κ.Α.Ε 15.6481.05011

CPV:15111200-1 «Μοσχαρίσιο κρέας»

CPV:15131620-7 «Κιμάς από βοδινό κρέας»

CPV:15115100-8 «Αρνίσιο κρέας»

CPV:15113000-3 «Χοιρινό κρέας»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΟ 4.040 9,42 38.056,80

2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΟ 4.500 7,39 33.255,00

3 ΑΡΝΙ ΚΙΛΟ 100 5,88 588,00

4 ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΙΛΟ 1.000 4,96 4.960,00

5 ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΚΙΛΟ 300 4,40 1.320,00

ΣΥΝΟΛΟ 9.940

ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 78.179,80

ΦΠΑ 13% 10.163,37

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 88.343,17

2η ΟΜΑΔΑ

Προμήθεια Ειδών
Πτηνοτροφείου

Κ.Α.Ε. Κ.Α.Ε.15.6481.05004

Κ.Α.Ε 15.6481.05011
CPV:15112130-6 «Κοτόπουλα»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (στήθος -

φιλέτο)
ΚΙΛΟ 4.000 7,01 28.040,00

2 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (ολόκληρο) ΚΙΛΟ 2.400 2,83 6.792,00

ΣΥΝΟΛΟ 6.400

ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 34.832,00

ΦΠΑ 13% 4.528,16

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 39.360,16
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3η ΟΜΑΔΑ

Προμήθεια Οπωροκηπευτικών
Κ.Α.Ε 15.6481.05005

Κ.Α.Ε 15.6481.05011
CPV:03221200-8 «Ωπωροκηπευτικά»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΜΑΪΔΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1.550 0,43 666,50

2 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 120 0,43 51,60

3 ΣΚΟΡΔΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 196 0,38 74,48

4 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 6.500 0,47 3.055,00

ΣΥΝΟΛΟ 8.366 3.847,58

5 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΟ 260 1,96 509,60

6 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 1.200 1,15 1.380,00

7 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ (ΞΕΡΑ) ΚΙΛΟ 1.860 1,03 1.915,80

8 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ (ΦΡΕΣΚΑ) ΚΙΛΟ 100 1,92 192,00

9 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 5.075 1,1 5.582,50

10 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 1.520 1,07 1.626,40

11 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 15.500 0,87 13.485,00

12 ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΙΛΟ 5.700 1,53 8.721,00

13 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΙΛΟ 2.500 2,08 5.200,00

14 ΠΙΠΕΡΙΕΣ(ΓΕΜΙΣΤΑ) ΚΙΛΟ 1.700 2,07 3.519,00

15 ΝΤΟΜΑΤΕΣ (ΓΕΜΙΣΤΑ) ΚΙΛΟ 1.000 1,53 1.530,00

16 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΙΛΟ 200 1,49 298,00

17 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 900 1,62 1.458,00

18 ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΙΛΟ 100 2,5 250,00

19 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 200 2,5 500,00

20 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΟ 2.900 1,13 3.277,00

21 ΜΑΡΟΥΛΙ (ΙΣΙΟ) ΚΙΛΟ 50 1,42 71,00

22 ΠΡΑΣΑ ΚΙΛΟ 250 1,87 467,50

23 ΜΗΛΑ (ΚΟΚΚΙΝΑ) ΚΙΛΟ 10.600 1,07 11.342,00

24 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 2.830 0,74 2.094,20

25 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 950 1,41 1.339,50

26 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΚΙΛΟ 4.750 1,68 7.980,00

27 ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 600 1,35 810,00

28 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 1.800 1,25 2.250,00

29 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 8.000 1,33 10.640,00

30 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΟ 2.100 0,26 546,00

31 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΟ 600 0,88 528,00

ΣΥΝΟΛΟ 73.245 87.512,50

ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 91.360,08

ΦΠΑ 13% 11.876,81
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ΣΥΝΟΛΟ 103.236,89

4η ΟΜΑΔΑ

Προμήθεια Τροφίμων (Ειδών
Παντοπωλείου)

Κ.Α.Ε 15.6481.05006

Κ.Α.Ε 15.6481.05011

Κ.Α.Ε 15.6481.08002

CPV: 15800000-6 «Διάφορα Προϊόντα Διατροφής»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (συσκ. 5 ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΑ 670 23,39 15.671,30

2 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (συσκ.1lt) ΤΕΜΑΧΙΑ 3.000 6,91 20.730,00

3 ΡΥΖΙ (ΓΛΑΣΕ) (συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.000 2,63 5.260,00

4 ΡΥΖΙ (ΚΑΡΟΛΙΝΑ) (συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 4.600 2,93 13.478,00

5 ΡΙΖΙ(ΜΠΟΝΕΤ)(συσκ. 1/2 kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.000 2,96 5.920,00

6 ΑΛΕΥΡΙ (συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.560 0,95 2.432,00

7 ΦΑΡΙΝΑ (συσκ. ½) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.500 0,64 960,00

8 ΦΑΣΟΛΙΑ(συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 4.200 2,92 12.264,00

9 ΦΑΚΕΣ(συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 4.000 2,83 11.320,00

10 ΡΕΒΙΘΙΑ (συσκ. 1Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.200 4,65 5.580,00

11 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ κατεψυγμένα (συσκ. 1kg ΤΕΜΑΧΙΑ 1.500 2,96 4.440,00

12 ΑΡΑΚΑΣ κατεψυγμένα (συσκ. 1kg ΤΕΜΑΧΙΑ 1.980 2,84 5.623,20

13 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ(συσκ. ½) ΤΕΜΑΧΙΑ 7.600 0,89 6.764,00

14 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  No 6 (συσκ. 1/2 Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.600 0,73 1.898,00

15 ΤΡΑΧΑΝΑΣ (συσκ. ½) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.500 1,64 2.460,00

16 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ (συσκ. ½) ΤΕΜΑΧΙΑ 700 1,55 1.085,00

17 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (συσκ. ½) ΤΕΜΑΧΙΑ 7.050 0,74 5.217,00

18 ΑΣΤΡΑΚΙ (συσκ. ½) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.000 0,94 940,00

19 ΦΙΔΕΣ ΨΙΛΟΣ (συσκ. 250 γρ) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.000 0,90 900,00

20 ΑΥΓΑ (6άδα) ΤΕΜΑΧΙΑ 650 1,71 1.111,50

21 ΜΕΛΙ (συσκ. 900 γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 850 10,21 8.678,50

22 ΦΡΟΥΤΟΚΡΕΜΑ (300γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.000 3,14 3.140,00

23 ΖΑΧΑΡΗ(συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.400 0,64 1.536,00

24 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ(συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.396 4,27 5.960,92

25 ΑΛΑΤΙ (συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.680 1,2 3.216,00

26 ΚΑΡΑΜΕΛΛΕΣ (συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 200 5,74 1.148,00

27 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (500γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.470 2,29 3.366,30

28 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ (500γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 8.200 0,65 5.330,00

29 ΒΙΤΑΜ (500γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.290 1,76 2.270,40

30 ΜΠΙΣΚΟΤΑ (ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ) (250γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.670 1,01 1.686,70

31 ΚΟΡΝ-ΦΛΕΙΞ (500γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 4.000 2,42 9.680,00

32 ΡΙΓΑΝΗ (100 γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 60 1,42 85,20

33 ΜΠΕΙΚΕΝ (3*20γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 400 0,26 104,00

34 ΞΥΔΙ 400 ml ΤΕΜΑΧΙΑ 2.800 0,64 1.792,00
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35 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (160 γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 60 0,86 51,60

36 ΦΥΛΛΑ ΔΑΦΝΗΣ (20γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 85 0,84 71,40

37 ΚΑΝΕΛΛΑ (50 γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 72 0,79 56,88

38 ΠΙΠΕΡΙ (100 γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 60 1,73 103,80

39 ΤΣΑΙ (ΒΟΥΝΟΥ) (75 γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 100 1,92 192,00

40 ΧΑΛΒΑΣ (συσκ.1 kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 650 3,50 2.275,00

41 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (410 ΓΡ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.600 0,88 2.288,00

42 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (συσκ. 200 gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 200 2,80 560,00

43 ΕΛΙΕΣ (συσκ.13 Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 15 35,00 525,00

44 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ (συσκ. 350 ml) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.180 0,28 610,40

ΣΥΝΟΛΟ             85.748 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 178.782,10

ΦΠΑ 13% 23.241,67

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 202.023,77

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

45 ΒΑΝΙΛΛΙΕΣ(5*0,3γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 490 0,22 107,80

46 ΞΥΝΟ (συσκ. 50 gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 500 0,44 220,00

ΣΥΝΟΛΟ 990 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 327,80

ΦΠΑ 24% 78,67

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 406,47

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 179.109,90

ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΟΜΑΔΑΣ

          ΦΠΑ 13% 23.241,67

ΦΠΑ 24% 78,67

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 202.430,24

5η ΟΜΑΔΑ

Προμήθεια Γαλακτοκομικών 15.6481.05007 CPV: 15500000-3 «Γαλακτοκομικά Προϊόντα»
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15.6481.05011

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΛΙΤΡΟ 13.000 1,01 13.130,00

2 ΦΕΤΑ (συσκ. 2 ή 4 Kg) ΚΙΛΟ 4.790 9,84 47.133,60

3 ΚΑΣΕΡΙ (ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ) ΚΙΛΟ 1.703 8,60 14.645,80

4 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 14.500 0,88 12.760,00

ΣΥΝΟΛΟ 33.993

ΣΥΝΟΛΟ 5ης ΟΜΑΔΑΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 87.669,40

ΦΠΑ 13% 11.397,02

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 99.066,42

6η ΟΜΑΔΑ

Προμήθεια άρτου & αρτοσκευασμάτων
Κ.Α.Ε. 15.6481.05008

Κ.Α.Ε. 15.6481.05011

CPV: 15811100-7 «Ψωμί»,

CPV: 15612500-6 «Προϊόντα αρτοποιίας», CPV:
15810000-9 «Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη

ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΑΡΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΚΙΛΟ 32.384 1,42 45.985,28

2 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 8.964 0,44 3.944,16

3 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΙΛΟ 3.900 7,26 28.314,00

4 ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΚΙΛΟ 450 9,00 4.050,00

ΣΥΝΟΛΟ 45.698

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
49.929,44

ΣΥΝΟΛΟ 6ης ΟΜΑΔΑΣ

32.364,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
82.293,44

ΦΠΑ 13% 6.490,83

ΦΠΑ 24% 7.767,36

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 96.551,63

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ
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1. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1η ΟΜΑΔΑ

Προμήθεια Ειδών Κρεοπωλείου Κ.Α.Ε.15.6481.05003

CPV:15111200-1 «Μοσχαρίσιο κρέας»

CPV:15131620-7 «Κιμάς από βοδινό κρέας»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΟ 4.040 9,42 38.056,80

2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΟ 4.000 7,39 29.560,00

ΣΥΝΟΛΟ 8.040 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 67.616,80

Φ.Π.Α 13% 8.790,18

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 76.406,98

2η ΟΜΑΔΑ

Προμήθεια Ειδών Πτηνοτροφείου Κ.Α.Ε.15.6481.05004 CPV:15112130-6 «Κοτόπουλα»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (στήθος - φιλέτο) ΚΙΛΟ 4.000 7,01 28.040,00

ΣΥΝΟΛΟ             4.000 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 28.040,00

    ΦΠΑ 13% 3.645,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 31.685,20

3η ΟΜΑΔΑ

Προμήθεια Οπωροκηπευτικών Κ.Α.Ε 15.6481.05005 CPV:03221200-8 «Ωπωροκηπευτικά»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΜΑΪΔΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1.500 0,43 645,00

2 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 120 0,43 51,60

3 ΣΚΟΡΔΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 96 0,38 36,48

4 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 5.000 0,47 2.350,00

ΣΥΝΟΛΟ              6.716 3.083,08

5 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΟ 220 1,96 431,20

6 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 1.000 1,15 1.150,00

7 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ (ΞΕΡΑ) ΚΙΛΟ 1.560 1,03 1.606,80

8 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 4.000 1,10 4.400,00

9 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 1.320 1,07 1.412,40

10 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 12.000 0,87 10.440,00

11 ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΙΛΟ 5.000 1,53 7.650,00
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12 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΙΛΟ 2.000 2,08 4.160,00

13 ΠΙΠΕΡΙΕΣ(ΓΕΜΙΣΤΑ) ΚΙΛΟ 1.400 2,07 2.898,00

14 ΝΤΟΜΑΤΕΣ (ΓΕΜΙΣΤΑ) ΚΙΛΟ 1.000 1,53 1.530,00

15 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 600 1,62 972,00

16 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΟ 2.500 1,13 2.825,00

17 ΜΗΛΑ (ΚΟΚΚΙΝΑ) ΚΙΛΟ 7.600 1,07 8.132,00

18 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 1.830 0,74 1.354,20

19 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 950 1,41 1.339,50

20 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΚΙΛΟ 4.750 1,68 7.980,00

21 ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 600 1,35 810,00

22 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 1.800 1,25 2.250,00

23 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 8.000 1,33 10.640,00

24 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΟ 1.500 0,26 390,00

25 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΟ 600 0,88 528,00

ΣΥΝΟΛΟ 60.230 72.899,10

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 75.982,18

ΦΠΑ 13% 9.877,68

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 85.859,86

4η ΟΜΑΔΑ

Προμήθεια Τροφίμων (Ειδών
Παντοπωλείου)

Κ.Α.Ε 15.6481.05006 CPV: 15800000-6 «Διάφορα Προϊόντα Διατροφής»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (συσκ. 5 ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΑ 600 23,39 14.034,00

2 ΡΥΖΙ (ΓΛΑΣΕ) (συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.000 2,63 5.260,00

3 ΡΥΖΙ (ΚΑΡΟΛΙΝΑ) (συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.500 2,93 7.325,00

4 ΡΙΖΙ(ΜΠΟΝΕΤ)(συσκ. 1/2 kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.500 2,96 4.440,00

5 ΑΛΕΥΡΙ (συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 60 0,95 57,00

6 ΦΑΣΟΛΙΑ(συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.900 2,92 5.548,00

7 ΦΑΚΕΣ(συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.500 2,83 4.245,00

8 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ  κατεψυγμένα (συσκ. 1kg ΤΕΜΑΧΙΑ 1.500 2,96 4.440,00

9 ΑΡΑΚΑΣ κατεψυγμένα (συσκ. 1kg ΤΕΜΑΧΙΑ 1.500 2,84 4.260,00

10 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ(συσκ. ½) ΤΕΜΑΧΙΑ 5.000 0,89 4.450,00

11 ΤΡΑΧΑΝΑΣ (συσκ. ½) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.500 1,64 2.460,00

12 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ (συσκ. ½) ΤΕΜΑΧΙΑ 700 1,55 1.085,00

13 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (συσκ. ½) ΤΕΜΑΧΙΑ 4.450 0,74 3.293,00

14 ΑΣΤΡΑΚΙ (συσκ. ½) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.000 0,94 940,00

15 ΦΙΔΕΣ ΨΙΛΟΣ (συσκ. 250 γρ) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.000 0,90 900,00

16 ΦΑΡΙΝΑ (συσκ. ½) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.400 0,64 896,00
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17 ΑΥΓΑ (6άδα) ΤΕΜΑΧΙΑ 500 1,71 855,00

18 ΜΕΛΙ (συσκ. 900 γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 850 10,21 8.678,50

19 ΦΡΟΥΤΟΚΡΕΜΑ(300γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.000 3,14 3.140,00

20 ΖΑΧΑΡΗ(συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 200 0,64 128,00

21 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ(συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.300 4,27 5.551,00

22 ΑΛΑΤΙ (συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 600 1,2 720,00

23 ΚΑΡΑΜΕΛΛΕΣ (συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 200 5,74 1.148,00

24 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (500γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.470 2,29 3.366,30

25 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ (500γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 4.700 0,65 3.055,00

26 ΒΙΤΑΜ (500γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.290 1,76 2.270,40

27 ΜΠΙΣΚΟΤΑ (ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ) (250γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.670 1,01 1.686,70

28 ΚΟΡΝ-ΦΛΕΙΞ (500γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 4.000 2,42 9.680,00

29 ΡΙΓΑΝΗ (100 γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 60 1,42 85,20

30 ΜΠΕΙΚΕΝ (3*20γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 400 0,26 104,00

31 ΞΥΔΙ 400 ml ΤΕΜΑΧΙΑ 700 0,64 448,00

32 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (160 γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 60 0,86 51,60

33 ΦΥΛΛΑ ΔΑΦΝΗΣ (20γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 85 0,84 71,40

34 ΚΑΝΕΛΛΑ (50 γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 72 0,79 56,88

35 ΠΙΠΕΡΙ (100 γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 60 1,73 103,80

36 ΤΣΑΙ (ΒΟΥΝΟΥ) (75 γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 100 1,92 192,00

37 ΧΑΛΒΑΣ (συσκ.1 kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 500 3,50 1.750,00

ΣΥΝΟΛΟ 47.927 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 106.774,78

ΦΠΑ 13% 13.880,72

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 120.655,50

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

38 ΒΑΝΙΛΛΙΕΣ(5*0,3γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 490 0,22 107,80

39 ΞΥΝΟ (συσκ. 50 gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 500 0,44 220,00

ΣΥΝΟΛΟ 990 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 327,80

ΦΠΑ 24% 78,67

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 406,47

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 106.774,78

327,80

ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ
ΑΞΙΑΣ

107.102,58
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ΦΠΑ 13% 13.880,72

ΦΠΑ 24% 78,67

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 121.061,97

5η ΟΜΑΔΑ

Προμήθεια Γαλακτοκομικών 15.6481.05007 CPV: 15500000-3 «Γαλακτοκομικά Προϊόντα»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΛΙΤΡΟ 13.000 1,01 13.130,00

2 ΦΕΤΑ (συσκ. 2 ή 4 Kg) ΚΙΛΟ 3.890 9,84 38.277,60

3 ΚΑΣΕΡΙ (ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ) ΚΙΛΟ 1.603 8,60 13.785,80

4 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 13.000 0,88 11.440,00

ΣΥΝΟΛΟ 31.493 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 76.633,40

ΦΠΑ 13% 9.962,34

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 86.595,74

6η ΟΜΑΔΑ

Προμήθεια άρτου & αρτοσκευασμάτων 15.6481.05008

CPV: 15811100-7 «Ψωμί»,

CPV: 15612500-6 «Προϊόντα αρτοποιίας», CPV:
15810000-9 «Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη

ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΑΡΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΚΙΛΟ 27.384 1,42 38.885,28

2 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 8.964 0,44 3.944,16

3 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΙΛΟ 3.900 7,26 28.314,00

ΣΥΝΟΛΟ 40.248
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

42.829,44

28.314,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

71.143,44

ΦΠΑ 13% 5.567,83

ΦΠΑ 24% 6.795,36

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 83.506,63
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2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1η ΟΜΑΔΑ

Προμήθεια Ειδών Κρεοπωλείου για
Συσσίτιο

Κ.Α.Ε 15.6481.05011
CPV:15131620-7 «Κιμάς από βοδινό κρέας»

CPV:15115100-8 «Αρνίσιο κρέας»

CPV:15113000-3 «Χοιρινό κρέας»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΙΛΟ 1.000 4,96 4.960,00

2 ΑΡΝΙ ΚΙΛΟ 100 5,88 588,00

3 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΟ 500 7,39 3.695,00

4 ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΚΙΛΟ 300 4,40 1.320,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.900 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 10.563,00

ΦΠΑ 13% 1.373,19

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.936,19

2η ΟΜΑΔΑ

Προμήθεια Ειδών Πτηνοτροφείου για
Συσσίτιο

Κ.Α.Ε. 15.6481.05011 CPV:15112130-6 «Κοτόπουλα»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (ολόκληρο) ΚΙΛΟ 2.400 2,83 6.792,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.400 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 6.792,00

ΦΠΑ 13% 882,96

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.674,96

3η ΟΜΑΔΑ

Προμήθεια Οπωροκηπευτικών για
Συσσίτιο

Κ.Α.Ε 15.6481.05011 CPV:03221200-8 «Ωπωροκηπευτικά»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΜΑΪΔΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,43 21,50

2 ΣΚΟΡΔΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,38 38,00

3 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1.500 0,47 705,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.650 764,50

4 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΟ 40 1,96 78,40

5 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 200 1,15 230,00
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6 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ (ΞΕΡΑ) ΚΙΛΟ 300 1,03 309,00

7 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ (ΦΡΕΣΚΑ) ΚΙΛΟ 100 1,92 192,00

8 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 1.075 1,10 1.182,50

9 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 200 1,07 214,00

10 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 3.500 0,87 3.045,00

11 ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΙΛΟ 700 1,53 1.071,00

12 ΠΙΠΕΡΙΕΣ (ΓΕΜΙΣΤΑ) ΚΙΛΟ 300 2,07 621,00

13 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 300 1,62 486,00

14 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΟ 400 1,13 452,00

15 ΜΗΛΑ (ΚΟΚΚΙΝΑ) ΚΙΛΟ 3.000 1,07 3.210,00

16 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 1.000 0,74 740,00

17 ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΙΛΟ 100 2,50 250,00

18 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 200 2,50 500,00

19 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΙΛΟ 200 1,49 298,00

20 ΠΡΑΣΑ ΚΙΛΟ 250 1,87 467,50

21 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΟ 600 0,26 156,00

22 ΜΑΡΟΥΛΙ (ΙΣΙΟ) ΚΙΛΟ 50 1,42 71,00

23 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΙΛΟ 500 2,08 1.040,00

ΣΥΝΟΛΟ 13.015 14.613,40

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 15.377,90

ΦΠΑ 13% 1.999,13

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.377,03

4η ΟΜΑΔΑ

Προμήθεια Τροφίμων (Ειδών
Παντοπωλείου) για Συσσίτιο

Κ.Α.Ε 15.6481.05011 CPV:15800000-6 «Διάφορα Προϊόντα Διατροφής»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (συσκ. 5 ΛΙΤΡΩΝ)) ΤΕΜΑΧΙΑ 70 23,39 1.637,30

2 ΦΑΡΙΝΑ (συσκ. 1/2 Kg)) ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,64 64,00

3 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  No 6 (συσκ. 1/2 Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 500 0,73 365,00

4 ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ(συσκ. 1/2 Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 500 0,89 445,00

5 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ(συσκ. 1/2 Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 500 0,74 370,00

6 ΡΥΖΙ (ΜΠΟΝΕΤ)(συσκ. 1/2 Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 500 2,96 1.480,00

7 ΦΑΣΟΛΙΑ (συσκ. 1Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 300 2,92 876,00

8 ΦΑΚΕΣ (συσκ. 1Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 500 2,83 1.415,00

9 ΡΕΒΙΘΙΑ (συσκ. 1Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 200 4,65 930,00

10 ΑΡΑΚΑΣ κατεψυγμένα (συσκ. 1Kg ΤΕΜΑΧΙΑ 480 2,84 1.363,20

11 ΑΥΓΑ (6άδα) ΤΕΜΑΧΙΑ 150 1,71 256,50
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12 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (410 ΓΡ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 600 0,88 528,00

13 ΑΛΑΤΙ (συσκ. 1Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 80 1,20 96,00

14 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ (συσκ. 1Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 96 4,27 409,92

15 ΖΑΧΑΡΗ (συσκ. 1Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 200 0,64 128,00

16 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (συσκ. 200 gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 200 2,80 560,00

17 ΞΥΔΙ (400 ml) ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,64 64,00

18 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟ (500 gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.000 0,65 650,00

19 ΕΛΙΕΣ (συσκ.13 Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 15 35,00 525,00

20 ΧΑΛΒΑΣ ( συσκ.1 Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 150 3,50 525,00

21 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ (συσκ. 350 ml) ΤΕΜΑΧΙΑ 180 0,28 50,40

ΣΥΝΟΛΟ 6.421 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 12.738,32

ΦΠΑ 13% 1.655,98

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.394,30

5η ΟΜΑΔΑ

Προμήθεια Γαλακτοκομικών για Συσσίτιο 15.6481.05011 CPV: 15500000-3 «Γαλακτοκομικά Προϊόντα»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

2 ΦΕΤΑ (συσκ. 2ή 4 Kg) ΚΙΛΟ 900 9,84 8.856,00

3 ΚΑΣΕΡΙ (ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ) ΚΙΛΟ 100 8,60 860,00

4 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1.500 0,88 1.320,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.500 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 11.036,00

ΦΠΑ 13% 1.434,68

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.470,68

6η ΟΜΑΔΑ

Προμήθεια Τροφίμων για Συσσίτιο 15.6481.05011

CPV: 15811100-7 «Ψωμί»,

CPV: 15810000-9 «Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη
ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΑΡΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΚΙΛΟ 5.000 1,42 7.100,00

2 ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΚΙΛΟ 450 9,00 4.050,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
7.100,00

4.050,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

11.150,00

ΦΠΑ 13% 923,00

ΦΠΑ 24% 972,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.045,00
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

4η ΟΜΑΔΑ

Προμήθεια Τροφίμων (Ειδών
Παντοπωλείου) για Κοινωνικό

Παντοπωλείο
15.6481.08002 CPV:15800000-6 «Διάφορα Προϊόντα Διατροφής»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (συσκ.1lt) ΤΕΜΑΧΙΑ 3.000 6,91 20.730,00

2 ΑΛΕΥΡΙ (συσκ. 1Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.500 0,95 2.375,00

3 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ No 6 (συσκ. 1/2 Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.100 0,73 1.533,00

4 ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ (συσκ. 1/2 Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.100 0,89 1.869,00

5 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ(συσκ. 1/2 Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.100 0,74 1.554,00

6 ΡΥΖΙ (Καρολίνα)(συσκ. 1Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.100 2,93 6.153,00

7 ΦΑΣΟΛΙΑ (συσκ. 1Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.000 2,92 5.840,00

8 ΦΑΚΕΣ (συσκ. 1Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.000 2,83 5.660,00

9 ΡΕΒΙΘΙΑ (συσκ. 1Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 1.000 4,65 4.650,00

11 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (410 ΓΡ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.000 0,88 1.760,00

12 ΑΛΑΤΙ (συσκ. 1Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.000 1,20 2.400,00

13 ΖΑΧΑΡΗ  (συσκ. 1Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.000 0,64 1.280,00

14 ΞΥΔΙ (400 ml) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.000 0,64 1.280,00

15 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟ (500 gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.500 0,65 1.625,00

16 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ(συσκ. 350ml) ΤΕΜΑΧΙΑ 2.000 0,28 560,00

ΣΥΝΟΛΟ 31.400 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 59.269,00

ΦΠΑ 13% 7.704,97

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 66.973,97

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Για τη Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων

A  .-   ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  :  

1ο ΓΡΑΦΕΙΟ 

1ος Π.Σ., Αιόλου 2, τηλ. 2410 235322

2ο ΓΡΑΦΕΙΟ 

2ος Π.Σ., Γ. Παπανδρέου & Κλ. Πατέρα, τηλ. 2410 614057

21ος Π.Σ., Καραγκούνη & Καντώνια, τηλ. 2410 628720

3ο ΓΡΑΦΕΙΟ 

3ος Π.Σ., Σκουφά 21, τηλ. 2410 255335

4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 

4ος Π.Σ., Πολ. Ζήλου & Ανωνύμου, τηλ. 2410 239784

8ος Π.Σ., Αιδηψού – Λαχανόκηποι, τηλ. 2410 230503
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5ο ΓΡΑΦΕΙΟ 

5ος Π.Σ., Ρούσβελτ 46, τηλ. 2410 623082

6ο ΓΡΑΦΕΙΟ 

6ος Π.Σ. Σίφνου & Εχεκρατίδος, τηλ. 2410 672454

7ο ΓΡΑΦΕΙΟ 

7ος Π.Σ., Χατζημιχάλη 62, τηλ. 2410 614106

26ος Π.Σ., Τερψιθέα, τηλ. 2410 851414

8ο ΓΡΑΦΕΙΟ 

9ος Π.Σ., Μπασδέκη 45, τηλ. 2410 555389

19ος Π.Σ., Παλαιολόγου 12, τηλ. 2410 282812

9ο ΓΡΑΦΕΙΟ 

10ος Π.Σ., Καραγάτση 7 τηλ. 2410 288836

10ο  ΓΡΑΦΕΙΟ 

11ος Π.Σ., Μπιζανίου & Λαγού, τηλ. 2410 620015

22ος Π.Σ., Ευαγ. Λιόλη & Γρ. Σπανούδη, τηλ. 2410 670217

11ο ΓΡΑΦΕΙΟ 

20ος Π.Σ., 110 Πτέρυγα Μάχης, τηλ. 2410 515985

12ο ΓΡΑΦΕΙΟ 

13ος Π.Σ., Αιόλου 4, τηλ. 2410 236260

13ο ΓΡΑΦΕΙΟ 

14ος Π.Σ., Ερμογένους 2, τηλ. 2410 250342

14ο ΓΡΑΦΕΙΟ 

12ος Π.Σ., Πενταλόφου & Ανώνυμης, τηλ. 2410 556280

15ος Π.Σ., Μύρων 9, τηλ. 2410 253808

15ο ΓΡΑΦΕΙΟ 

16ος Π.Σ., Γαριτσίου & Λευκίππου, τηλ. 2410 660298

25ος Π.Σ., Νέα Πολιτεία, τηλ. 2410 628680

16ο ΓΡΑΦΕΙΟ 

23ος Π.Σ., Φαλάνη, τηλ. 2410 941200

24ος Π.Σ., Γιάννουλη, τηλ. 2410 591512

17ο ΓΡΑΦΕΙΟ 

17ος Π.Σ., Μιαούλη 14, τηλ. 2410 254939

18ο ΓΡΑΦΕΙΟ 

18ος Π.Σ., Βρεφονηπιακός Σταθμός Π.Γ.Ν.Λ., τηλ. 2413502196

Β  .-   ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ  

Τέρμα Σκεπαστής Αγοράς Νεάπολης, τηλ. 2410 621208

Γ.- ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ 

Γαριτσίου & Λευκίππου, τηλ. 2410 661400
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Για τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας

Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, Μανωλάκη 9-11, τηλ. 2410255876

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας και κατόπιν συνεννοήσεως με αυτή, ως ακολούθως:

1.- Για τη Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων

α. Για τα είδη Κρεοπωλείου, δύο (2) φορές την εβδομάδα, ημέρες Τρίτη και Πέμπτη

β. Για τα είδη Πτηνοτροφείου μία φορά (1) την εβδομάδα, ημέρα Δευτέρα

γ. Για τα οπωροκηπευτικά, μία (1) φορά την εβδομάδα, ημέρα Δευτέρα

δ. Για τα τρόφιμα (είδη παντοπωλείου), μία (1) φορά την εβδομάδα, ημέρα Δευτέρα

ε. Για τα Γαλακτοκομικά, μία (1) φορά την εβδομάδα, ημέρα Δευτέρα

στ. Για τον άρτο & αρτοσκευάσματα καθημερινά

2.- Για το Συσσίτιο   η συχνότητα     παραγγελιών για όλα τα είδη, όπως ακριβώς αναφέρεται παραπάνω  

3.- Για τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας

α. Για τα τρόφιμα (είδη παντοπωλείου) ανάλογα με τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου σε συνεννόηση
με τον κ. Γαντζούδη Θεόδωρο, τηλ. επικοινωνίας 2410255876.

           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                                                                              Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

            ΠΑΖΑΡΑ ΑΝΝΑ                                                                                     ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Της επιχείρησης ……………………………………………, έδρα ………………................,            οδός…………………...................., 
αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………………...

               Προσφέρω ενιαίο ποσοστό  ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

….….. %

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ.
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

€

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

€

1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΟ 4.040

2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΟ 4.500

3 ΑΡΝΙ ΚΙΛΟ 100

4 ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΙΛΟ 1.000

5 ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΚΙΛΟ 300

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ %

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

ΜΕ ΦΠΑ

Λάρισα  ……/……/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Υπογραφή-Σφραγίδα)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΜΗΜΑ  2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ   ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Της επιχείρησης ……………………………………………, έδρα ………………................,            οδός…………………...................., 
αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………………...

               Προσφέρω ενιαίο ποσοστό  ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

….….. %

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ.
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

€

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

€

1 ΚΟΤΟΠΟΛΟ (στήθος-φιλέτο) ΚΙΛΟ 4.000

2 ΚΟΤΟΠΟΛΟ (ολόκληρο) ΚΙΛΟ 2.400

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ %

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

ΜΕ ΦΠΑ

Λάρισα  ……/……/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή-Σφραγίδα)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Της επιχείρησης ……………………………………………, έδρα ………………................,            οδός…………………...................., 
αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………………...

               Προσφέρω ενιαίο ποσοστό  ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

….….. %

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ.
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

€

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

€

1 ΜΑΪΔΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1,550

2 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 120

3 ΣΚΟΡΔΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 196

4 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 6.500

5 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΟ 260

6 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 1.200

7 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ (ΞΕΡΑ) ΚΙΛΟ 1.860

8 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ (ΦΡΕΣΚΑ) ΚΙΛΟ 100

9 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 5.075

10 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 1.520

11 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 15.500

12 ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΙΛΟ 5.700

13 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΙΛΟ 2.500

14 ΠΙΠΕΡΙΕΣ(ΓΕΜΙΣΤΑ) ΚΙΛΟ 1.700

15 ΝΤΟΜΑΤΕΣ (ΓΕΜΙΣΤΑ) ΚΙΛΟ 1.000

16 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΙΛΟ 200

17 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 900

18 ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΙΛΟ 100

19 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 200

20 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΟ 2.900

21 ΜΑΡΟΥΛΙ (ΙΣΙΟ) ΚΙΛΟ 50

22 ΠΡΑΣΑ ΚΙΛΟ 250

23 ΜΗΛΑ (ΚΟΚΚΙΝΑ) ΚΙΛΟ 10.600

24 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 2.830
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25 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 950

26 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΚΙΛΟ 4.750

27 ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 600

28 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 1.800

29 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 8.000

30 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΟ 2.100

31 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΟ 600

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ %

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

ΜΕ ΦΠΑ

Λάρισα  ……/……/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή-Σφραγίδα)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΜΗΜΑ 4Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   (ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ)

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Της επιχείρησης ……………………………………………, έδρα ………………................,            οδός…………………...................., 
αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………………...

               Προσφέρω ενιαίο ποσοστό  ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

….….. %

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ.
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

€

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

€

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (συσκ. 5 ΛΙΤΡΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΑ 670

2 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (συσκ.1lt) ΤΕΜΑΧΙΑ 3.000

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ %

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

ΜΕ ΦΠΑ

Λάρισα  ……/……/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή-Σφραγίδα)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΜΗΜΑ 4Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Της επιχείρησης ……………………………………………, έδρα ………………................,            οδός…………………...................., 
αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………………...

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ.
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

€

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

€

1 ΡΥΖΙ (ΓΛΑΣΕ) (συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 2000

2 ΡΥΖΙ (ΚΑΡΟΛΙΝΑ) (συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 4600

3 ΡΙΖΙ(ΜΠΟΝΕΤ)(συσκ. 1/2 kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 2000

4 ΑΛΕΥΡΙ (συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 2560

5 ΦΑΡΙΝΑ (συσκ. ½) ΤΕΜΑΧΙΑ 1500

6 ΦΑΣΟΛΙΑ(συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 4200

7 ΦΑΚΕΣ(συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 4000

8 ΡΕΒΙΘΙΑ (συσκ. 1Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 1200

9
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ κατεψυγμένα (συσκ.

1kg ΤΕΜΑΧΙΑ 1500

10 ΑΡΑΚΑΣ κατεψυγμένα (συσκ. 1kg ΤΕΜΑΧΙΑ 1980

11 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ (συσκ. ½) ΤΕΜΑΧΙΑ 7600

12 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ   No 6 (συσκ. 1/2 Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 2600

13 ΤΡΑΧΑΝΑΣ (συσκ. ½) ΤΕΜΑΧΙΑ 1500

14 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ (συσκ. ½) ΤΕΜΑΧΙΑ 700

15 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (συσκ. ½) ΤΕΜΑΧΙΑ 7050

16 ΑΣΤΡΑΚΙ (συσκ. ½) ΤΕΜΑΧΙΑ 1000

17 ΦΙΔΕΣ ΨΙΛΟΣ (συσκ. 250 γρ) ΤΕΜΑΧΙΑ 1000

18 ΑΥΓΑ (6άδα) ΤΕΜΑΧΙΑ 650

19 ΜΕΛΙ (συσκ. 900 γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 850

20 ΦΡΟΥΤΟΚΡΕΜΑ (300γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 1000

21 ΖΑΧΑΡΗ (συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 2400

22 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ(συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 1396

23 ΑΛΑΤΙ (συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 2680

24 ΚΑΡΑΜΕΛΛΕΣ (συσκ. 1kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 200

25 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (500γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 1470

26 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ (500γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 8200
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27 ΒΙΤΑΜ (500γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 1290

28
ΜΠΙΣΚΟΤΑ (ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ)

(250γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 1670

29 ΚΟΡΝ-ΦΛΕΙΞ (500γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 4000

30 ΡΙΓΑΝΗ (100 γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 60

31 ΜΠΕΙΚΕΝ (3*20γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 400

32 ΞΥΔΙ 400 ml ΤΕΜΑΧΙΑ 2800

33 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (160 γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 60

34 ΦΥΛΛΑ ΔΑΦΝΗΣ (20γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 85

35 ΚΑΝΕΛΛΑ (50 γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 72

36 ΠΙΠΕΡΙ (100 γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 60

37 ΤΣΑΙ (ΒΟΥΝΟΥ) (75 γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 100

38 ΧΑΛΒΑΣ (συσκ.1 kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 650

39 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (410 ΓΡ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 2600

40 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (συσκ. 200 gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 200

41 ΕΛΙΕΣ (συσκ.13 Kg) ΤΕΜΑΧΙΑ 15

42 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ (συσκ. 350 ml) ΤΕΜΑΧΙΑ 2180

43 ΒΑΝΙΛΛΙΕΣ(5*0,3γρ.) ΤΕΜΑΧΙΑ 490

44 ΞΥΝΟ (συσκ. 50 gr) ΤΕΜΑΧΙΑ 500

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ %

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

ΜΕ ΦΠΑ

Λάρισα  ……/……/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή-Σφραγίδα)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΜΗΜΑ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Της επιχείρησης ……………………………………………, έδρα ………………................,            οδός…………………...................., 
αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………………...

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ.
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

€

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

€

1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΛΙΤΡΟ 13.000

2 ΦΕΤΑ (συσκ. 2 ή 4 Kg) ΚΙΛΟ 4.790

3 ΚΑΣΕΡΙ (ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ) ΚΙΛΟ 1.703

4 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 14.500

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ %

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

ΜΕ ΦΠΑ

Λάρισα  ……/……/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή-Σφραγίδα)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΜΗΜΑ  6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Της επιχείρησης ……………………………………………, έδρα ………………................,            οδός…………………...................., 
αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………………...

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ.
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

€

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

€

1 ΑΡΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΚΙΛΟ 32.384

2 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 8.964

3 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΙΛΟ 3.900

4 ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΚΙΛΟ 450

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ %

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

ΜΕ ΦΠΑ

Λάρισα  ……/……/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή-Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :

Ημερομηνία έκδοσης :

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ........................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ....................... ΕΥΡΩ

1. Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυόμαστε  με  την  παρούσα  επιστολή  ρητά,  ανέκκλητα  και
ανεπιφύλακτα,  ευθυνόμενοι  απέναντι  σας  εις  ολόκληρο  και  ως  αυτοφειλέτες,  μέχρι  του  ποσού  των
………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… υπέρ της εταιρείας…………………………… ή σε περίπτωση
ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)…………..………….β)……..…………….κ.λπ.,  ατομικά και για κάθε μία από
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης
ή κοινοπραξίας,  για  την συμμετοχή τους  στον  διαγωνισμό  της Υπηρεσίας  σας της     04/09/2019 για  την
«Προμήθεια  Τροφίμων   για  τους  Παιδικούς  Σταθμούς,  την  Κοινωνική  Δομή  Συσσιτίου  και  το  Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων», σύμφωνα με την υπ' αρ.  ................. διακήρυξη σας.

2. Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  μόνο  τις  από  τη  συμμετοχή  στον  ανωτέρω  διαγωνισμό  απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.

3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα
προβολής  εναντίον  σας  όλων  των  ενστάσεων  του  πρωτοφειλέτη  ακόμη  και  των  μη  προσωποπαγών  και
ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα,
όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

4.  Σε  περίπτωση  που  αποφανθείτε  με  την  ελεύθερη  και  αδέσμευτη  κρίση  σας  την  οποία  θα  μας
γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο
ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας
καταβάλουμε,  χωρίς  οποιαδήποτε  από  μέρους  μας  αντίρρηση,  αμφισβήτηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις
οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού
γίνεται με μόνη τη δήλωση σας.

5.  Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της
(εταιρείας)  ……………..……………………  ούτε  θα  ληφθεί  υπόψη  οποιαδήποτε  τυχόν  ένσταση  ή  επιφύλαξη  ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή
την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

6. Σας  δηλώνουμε  ακόμη  ότι  η  υπόψη  εγγύηση  μας  έχει  ισχύ  μέχρι  τις….../……../………..  οπότε  και  θα
επιστραφεί  σ'  εμάς  η  παρούσα  εγγυητική  επιστολή,  μαζί  με  έγγραφη  δήλωση  σας  ότι  απαλλάσσετε  την
Τράπεζα μας από την υπόψη εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι
για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί
εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

7.  Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο
και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :

Ημερομηνία έκδοσης :

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :

        ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .......................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ....................... ΕΥΡΩ

1. Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυόμαστε  με  την  παρούσα  επιστολή  ρητά,  ανέκκλητα  και
ανεπιφύλακτα,  ευθυνόμενοι  απέναντι  σας εις ολόκληρο και  ως αυτοφειλέτες,  μέχρι  του ποσού των ευρώ
………………….. και ολογράφως ………………………………... υπέρ της εταιρείας …………………..……………ή σε περίπτωση
ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)………………..………..β)…………………………… κ.λπ., ατομικά και για κάθε μία
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της
ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της από ……/……/………… σύμβασης που αφορά στο
διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της 04/09/2019 με αντικείμενο την «Προμήθεια Τροφίμων  για τους Παιδικούς
Σταθμούς, την Κοινωνική Δομή Συσσιτίου και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων», σύμφωνα με
την υπ' αρ. ................. διακήρυξη σας.

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα
προβολής  εναντίον  σας  όλων  των  ενστάσεων  του  πρωτοφειλέτη  ακόμη  και  των  μη  προσωποπαγών  και
ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα,
όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε  περίπτωση  που  αποφανθείτε  με  την  ελεύθερη  και  αδέσμευτη  κρίση  σας  την  οποία  θα  μας
γνωστοποιήσετε, ότι η (εταιρεία) …………..…………………. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται
στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση
να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις
οδηγίες σας και εντός  πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

4.  Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της
(εταιρείας)......................................  ούτε  θα  ληφθεί  υπόψη  οποιαδήποτε  τυχόν  ένσταση  ή  επιφύλαξη  ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή
την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5.  Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’
εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη
εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την
ημερομηνία λήξης της.

6.  Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης - παράδοσης των ειδών, ο προμηθευτής θα
πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε
επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος
κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής των ειδών.

7.  Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο
και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.

        (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV  -  EEEΣ                   

Το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες των Κατευθυ-
ντήριων Οδηγιών 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23/2018 (ΑΔΑ:  Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) και μπορεί να υπογράφε-
ται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής
(άρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016 όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 και με το άρθρο 56
παρ. 1 του ν. 4609/2019).

Το σχετικό  ΕΕΕΣ έχει αναρτηθεί και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.

1. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ);
Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των ικανοτήτων
των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης
δημοσίων  συμβάσεων  που  υπερβαίνουν  το  κατώτατο  όριο  της  ΕΕ.  Η  υπεύθυνη  δήλωση  επιτρέπει  στις
συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι:
 δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν από τη
σύναψη δημόσιας σύμβασης
 πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.
Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την αναθέτουσα
αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα
έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος παρέχει τους συνδέσμους
για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να έχει άμεση
πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς
δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν 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.
Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προεπιλογή) από
πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής.
2 . Ποια είναι η διαδικασία δημιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες αρχές για χρήση σε
διαγωνισμούς που διενεργούν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ;
Ειδικότερα για τους διαγωνισμούς με αξία άνω των ορίων για την εφαρμογή των διατάξεων του ΕΕΕΣ, οι οποίοι
και διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να εφαρμόζουν την
ακόλουθη διαδικασία δημιουργίας και υποβολής :
I. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν με χρήση της υπηρεσίας του ΕΣΗΔΗΣ   Promitheus
ESPDint , εκείνο το πρότυπο ΕΕΕΣ που επιθυμούν για τον εκάστοτε διαγωνισμό τους, και παράγουν το σχετικό
πρότυπο  ΕΕΕΣ  σε  μορφή  αρχείων  τύπου  XML  και  PDF,  τα  οποία  και  αποθηκεύουν,  αρχικά,  τοπικά  στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 
Σημειώνονται τα εξής:

 Το αρχείο XML παράγεται άμεσα από την υπηρεσία  ESPDint επιλέγοντας το κουμπί «Εξαγωγή».
 Το αρχείο PDF παράγεται άμεσα από την υπηρεσία  ESPDint επιλέγοντας το κουμπί «Εξαγωγή».

ΙΙ. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης
στο ΕΣΗΔΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής:
 το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης και κοινοποιείται έτσι
μέσω αυτής στους οικονομικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά
ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και 
 το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συ-
ντάξουν μέσω της υπηρεσίας ESPDint τη σχετική απάντηση τους.

3.  Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς στο 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  (Αποφ.
Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.
3.1  Για  την  σύνταξη  ή/και  συμπλήρωση  του  απαιτούμενου  ΕΕΕΣ,  οι  οικονομικοί  φορείς  προτείνεται  να
χρησιμοποιήσουν  το  αναρτημένο  από  τις  αναθέτουσες  αρχές  επικουρικό  αρχείο  XML,  προκειμένου  να
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εκμεταλλευτούν την υπηρεσία  ESPDint  του ΕΣΗΔΗΣ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου
PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 
3.2 Σε κάθε περίπτωση και  ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του δ/σμου, οι
οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία  ESPDint  του ΕΣΗΔΗΣ
και να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε
διαγωνισμό  και  αναφέρονται  στην  διακήρυξη,  να  συμπληρώνουν  τις  σχετικές  απαντήσεις  και  να  το
εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σμό.
4. 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 ή τον αναθέτοντα
φορέα.
- Μέρος II. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα. 
- Μέρος III. Κριτήρια αποκλεισμού: 

- Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική βάσει του άρθρου
57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ). Η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τις αναθέτουσες
αρχές σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες
φορείς  εκτός  των  αναθετουσών  αρχών  μπορούν  να  αποφασίσουν  να  εφαρμόσουν  τα  εν  λόγω  κριτήρια
αποκλεισμού). 

-  Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (η εφαρμογή τους
είναι υποχρεωτική, βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, σε περίπτωση τελεσίδικης
και  δεσμευτικής  απόφασης.  Υπό  τους  ίδιους  όρους,  η  εφαρμογή  τους  είναι  επίσης  υποχρεωτική  για  τις
αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι
αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτούς τους
λόγους αποκλεισμού. Να σημειωθεί ότι η εθνική νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών μπορεί να καθιστά τον
αποκλεισμό υποχρεωτικό επίσης και όταν η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη και δεσμευτική). 

-  Γ:  Λόγοι  που σχετίζονται  με  αφερεγγυότητα,  σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό  παράπτωμα
(βλέπε άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) (περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να αποκλείονται
οικονομικοί  φορείς·  τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική για τις  αναθέτουσες αρχές την
εφαρμογή αυτών των λόγων αποκλεισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ,
όλοι οι αναθέτοντες φορείς, είτε είναι αναθέτουσες αρχές είτε όχι, μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν
αυτούς τους λόγους αποκλεισμού ή μπορεί να τους ζητηθεί από το οικείο κράτος μέλος να το πράξουν). 

- Δ:  Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους
μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα. 
- Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής: 

- α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
- Α: Καταλληλότητα. 
- Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. 
- Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 
- Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

- Μέρος V. Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
- Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις.
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