
-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-                                -ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ- 
                                                                                        

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Σύναψη Σύμβασης  
διάρκειας  δεκαοκτώ (18) μηνών Με Αντικείμενο την Π/Θ  Ειδών Παντοπωλείου, στο 
Πλαίσιο Κάλυψης Αναγκών Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών Ναυστάθμου Κρήτης, 
Εκτιμώμενου Π/Υ 45.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (όποιο εκ των δύο, χρόνος ή ποσό επέλθει 
πρώτο) 
                     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Nº  1/20 Δ’ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΚ/ΔΟΥ  

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Συνοπτικός Διαγωνισμός για Σύναψη 
Σύμβασης Δεκαοκτώ (18) Μηνών 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά/ μόνο βάσει της 
τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των 
ειδών 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Ημερομηνία:  18 Φεβρουαρίου 2020    
Ημέρα: Τρίτη 
Ώρα: 10.00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Λέσχη Αξιωματικών Ναυστάθμου Κρήτης 
(ΛΑΝΚ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ως συνημμένο παράρτημα “Ε” 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 45.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ως πίνακας προμηθευτέου υλικού 
συνημμένου Παραρτήματος “Δ” 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Εντός 24 ωρών από την τοποθέτηση 
παραγγελίας 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ναύσταθμος Κρήτης 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου 
και τρίτων νόμιμες κρατήσεις (6,27868%) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 64 
Ν.4172/13) 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος 
εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 64 
παρ.2 του Ν.4172/13 (4%) 

ΠΡΟΣ: Τους αναγραφόμενους 
στον  πίνακα αποδεκτών 
                
               
` 

                                 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
                                 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                                 Δ ΄ΧΡΗΜ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
                                 Τηλεφ. 28210-82324 
                                  Φ.  611.1/4 /50400    
                                  Σ.45   
                                  Σούδα, 05   Φεβρουαρίου 2020 
                                  Συνημμένα: Όπως στο κείμενο 

                                      

 

ΚΟΙΝ:  ΓΕΝ/Ε1-ΙΙΙ-ΔΔΜΝ/Ε2 
     (Mόνο το κυρίως σώμα) 
        

 

 





 
 

 Έχοντας υπόψη: 
          

251//23-11-70) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και 
Λογιστικού των Ε.Δ.». 
 

       (β) Το Ν.4270/2014(Φ.Ε.Κ.143/Α/2014) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

       (γ) Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/4/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

        (δ) Την απόφαση 158/2016 (Φ.Ε.Κ.3698/Β/16-11-2016) «Έγκριση 
τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του 
ν.4412/2016 (Α'147)». 
 

        (ε 114) «Περί μη χρησιμοποιήσεως ως άμεσους ή 
έμμεσους αντιπροσώπους τους μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών 
κλάδων των Ε.Δ.». 
 

        (στ) Το Ν.2741/99 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α 199/28-09-99) «Περί Ενιαίου Φορέα 
Ελέγχου Τροφίμων και Άλλες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης». 
 

        (ζ) Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 487/00 (Φ.Ε.Κ. 1219 Β'/04-10-2000) «Περί 
υγιεινής των τροφίμων» σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/43/ΕΟΚ. 
 

      (η) Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 15523/06 (Φ.Ε.Κ. 1187 Β') «Ρύθμιση 
ζητημάτων που αφορούν τη διαδικασία κατάσχεσης δέσμευσης απόσυρσης/ανάκλησης 
τροφίμων». 
 

      (θ) Την ΚΥΑ 278701/16-5-05 των ΥΠ, ΟΙΚ. & ΥΠ. ΑΑΑΤ «Μητρώο εμπόρων 
ζωικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής προελεύσεως». 
 

      (ι) Της Απόφασης ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/Σ.3323/19-11-07 (Φ.Ε.Κ.2300 
Β'/3-12-07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά 
και Περιφερειακά Όργανα Διοικήσεως των Ε.Δ.» όπως συμπληρώθηκε και 
τροπ - -  
1753/2-9-08) Υπουργική Απόφαση και Αρ. 250298/06-07-12 (ΦΕΚ Β 2130/12). 
 

     137/13-09-17) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου 
και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, 
δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις». 
 

    (ιβ)  Επιτροπικό Ένταλμα 523/2020 (ΑΛΕ 2410901001)/ Γ.Λ.Κ 
          
        
                         

 
 
 

 

 





 

 

 
                                                              ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
1.    Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές προς 
ανάδειξη Προμηθευτή Ν. Υπηρεσιών και Π. Πλοίων στο Ν.Κ. για την Προμήθεια 
Ειδών Παντοπωλείου με σύναψη Σύμβασης για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) 
μηνών και εκτιμώμενο Π/Υ έως 45.000€ (όποιο εκ των δύο, χρόνος ή ποσό, 
επέλθει πρώτο), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. , συμπεριλαμβανομένων 
κρατήσεων και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά με βάση αποκλειστικά την τιμή (Βάση του τύπου στο άρθρο 
1, του παραρτήματος ΄΄Β΄΄ της παρούσης) .  
 
2.    Οι αναγραφόμενες ποσότητες του ΠΠΕ είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για το 
Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ), διότι οι  παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε 
ανάγκες των Μονάδων του ΠΝ, ενώ οι προμηθευτές δεν δικαιούνται να αξιώσουν 
αποζημίωση από το Δημόσιο (ΠΝ σε περίπτωση μη προμήθειας των 
συμπεριλαμβανομένων στη σύμβαση ειδών, εφόσον οι ανάγκες της Υπηρεσίας δεν το 
επιβάλλουν αυτό). 
 
3.      Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 18 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. 
στην Λέσχη Αξιωματικών Ναυστάθμου Κρήτης (ΛΑΝΚ) ενώπιον Επιτροπής, που θα 
ορισθεί με  Διαταγή Διοικητού ΝΚ, ενώ σε περίπτωση επανάληψής του θα επαναληφθεί 
από την ίδια επιτροπή σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί με νεότερο. 
  
 
                                            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

        Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 € πλέον 
του αναλογούντος ΦΠΑ  σε βάρος σχετικού (ιβ) Επιτροπικού Εντάλματος (ΑΛΕ 
2410901001) λειτουργικού Προϋπολογισμού ΓΕΝ, η δε πληρωμή θα εκτελείται τοις 
μετρητοίς. 
 

 

                                            ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 

Αναθέτουσα Αρχή είναι       : ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Διεύθυνση Αναθέτουσας     : ΣΟΥΔΑ ΤΚ 73200 
Τηλέφωνο : 2821082324 (όλες τις εργάσιμες ημέρες 12:00-14:00) 
Φαξ : 2821082129 
AΦΜ : 090153025 
Δ.Ο.Υ. : ΨΥΧΙΚΟΥ 
                         
                                                    ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
      Οι Γενικοί όροι του διαγωνισμού ως παράρτημα «Α», οι Ειδικοί όροι του 
διαγωνισμού ως παράρτημα «Β», το παράρτημα «ΣΤ» των Απαιτούμενων 
Δικαιολογητικών - Υποδειγμάτων, το παράρτημα «Ε» των τεχνικών προδιαγραφών και 
το  παράρτημα «Δ» του Πίνακα Προμηθευτέων Ειδών καθορίζουν τις επιμέρους 
υποχρεώσεις και απαιτήσεις των προμηθευτών – διαγωνιζομένων.  Κατά τα λοιπά για 
τα μη λεπτομερώς αναφερόμενα οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να 
προστρέξουν στον Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147), ο οποίος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Ανάπτυξης (www.gge.gr/) > Γενική Διεύθυνση Κρατικών 





προμηθειών>Νομοθετικό Πλαίσιο – εγκύκλιοι > Νέος Κανονισμός Προμηθειών του 
Δημοσίου. 
 
 
4. Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού : 
 
           α.  Οι προσφορές (δικαιολογητικά συμμετοχής - οικονομική) υποβάλλονται ή 
αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Ν.4412/2016, στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο (2) 
αντίγραφα ο οποίος φέρει ευκρινώς τις κάτωθι ενδείξεις:  

 
(1) Η ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  Ν. 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Π. ΠΛΟΙΩΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ». 

 
(2)  Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισμό, ήτοι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /Δ΄ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΚ/ΔOY. 

 
                      (3) Τον αριθμό της Διακήρυξης. 
 

(4) Την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών. 
 
(5) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Ναυστάθμου Κρήτης από τους διαγωνιζόμενους έως την Δευτέρα 17 
Φεβρουαρίου 2020, μέχρι ώρας 14:00.  Προσφορές που θα υποβληθούν αργότερα 
από το ανωτέρω χρονικό όριο δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα απορριφθούν. 
 
            β.      Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διενεργηθεί  με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση αποκλειστικά 
την τιμή και εντός του κυρίως φακέλου τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το 
στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Εντός του κυρίως φακέλου θα τοποθετηθούν 
δύο σφραγισμένοι φάκελοι. Ο πρώτος θα έχει την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» και 
θα περιέχει την οικονομική  προσφορά σε δύο αντίγραφα . (Υπόδειγμα ως Προσθήκη 
Ι Παραρτήματος «Γ»). Ο δεύτερος θα έχει την ένδειξη «Φάκελος Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής» και θα περιέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής σε δύο 
αντίγραφα, όπως περιγράφονται ακολούθως στη Παράγραφο 4 (γ). Οι φάκελοι τόσο 
της «Οικονομικής Προσφοράς» όσο και ο «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», 
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
 
          γ.    Στον  «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής» θα περιέχονται 
απαραιτήτως τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 

                  (1)   Αντίγραφο άδειας λειτουργίας συναφές με το αντικείμενο του εν λόγω 
διαγωνισμού σύμφωνα με την ΥΑ Α1β/8577 (ΦΕΚ 526/8-9-83, τεύχος Β΄) ή άλλες 
σχετικές αποφάσεις εκδιδόμενες από την οικεία δημόσια αρχή. Σε ότι αφορά τα 
απαιτούμενα για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά µε την επικύρωση των 
αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/14. 
 

       (2)   Αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης κατά HACCP (ISO 22000) 
από διαπιστευμένο από το Εθνικό συμβούλιο διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) φορέα 
πιστοποίησης ή από φορέα πιστοποίησης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την 
Διαπίστευση (European  Cooperation for Accreditation-EA εν ισχύει. Εν λόγω 





πιστοποιητικό θα υποβληθεί είτε πρωτότυπο, είτε φωτοαντίγραφο με θεώρηση 
του πρωτότυπου από δικηγόρο ή αρμόδια διοικητική αρχή επί ποινή 
απορρίψεως. 

 
                 (3)   Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), βάσει της υπ’ 
αριθµ. 158/2016 Απόφασης (ΦΕΚ 3698/Β΄/16 Νοε 2016) και σύµφωνα µε το υπόδειγμα 
της Προσθήκης «ΙΙ» του Παραρτήματος «Γ», όπου αναγράφονται και δηλώνονται στα 
αντίστοιχα πεδία, όλα τα σχετικά σε αυτά στοιχεία, υπογεγραμμένο από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα για τον οποίο πρέπει να προσκομιστεί αποδεικτικό 
έγγραφο νομιμοποίησης μέχρι την ημερομηνία υποβολής προσφοράς. 
 

 
                  (4)  Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα, στην οποία 
θα αναφέρεται ότι,οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι επίσημοι αντιπρόσωποι των εταιρειών 
από τις οποίες  θα προμηθεύεται τα υπό κατακύρωση προϊόντα,έχουν αποδεχθεί 
έναντι του την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση ανάδειξης του 
ως ανάδοχου οικονομικού φορέα για την εκτέλεση των προμηθειών παρούσας 
διακύρηξης. 
 
Προσφορά που δε θα περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
       δ.       Η αποσφράγιση των «Προσφορών» θα γίνει δημόσια, την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού,  παρουσία αυτών που υπέβαλαν προσφορά, εφόσον το επιθυμούν. 
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ως αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο 4(γ) 
θα αποφασισθεί και ανακοινωθεί, ποιοι εκ των διαγωνιζομένων πληρούν τις 
προϋποθέσεις περαιτέρω αξιολογήσεως. Στη συνέχεια και μόνο για τους 
διαγωνιζόμενους των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν ότι πληρούν τις 
προϋποθέσεις, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προχωρά στο άνοιγμα των 
«Οικονομικών Προσφορών» τους και ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση των τιμών. 
Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.  
 
 ε. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού 
μειοδότη με τον οποίο θα υπογραφεί η σύμβαση, ακολουθεί η έγγραφη ειδοποίηση του, 
όπως εντός δέκα (10) ημερών, καταθέσει σε σφραγισμένο φάκελο τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά : 
 
                   (1)   Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από 
το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 
για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο 
από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και 
της δόλιας χρεωκοπίας του οικονομικού φορέα καθώς και των μελών του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου αυτού  ή προσώπων που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
 
                   (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα 
παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 
                   (3)  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από 





το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους Σε 
περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά 
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από 
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 
                   (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν 
εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
 
                   (5)  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 για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Εάν 
δεν καθίσταται δυνατή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, απαιτείται η 
προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης ή υπεύθυνης δήλωσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην οικεία Διάταξη της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του 
Ν.4412/16.  
 
                 (6) Εγγυητική επιστολή τραπέζης καλής εκτέλεσης της σύμβασης χρονικής 
ισχύος είκοσι (20) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της, το ύψος της οποίας θα 
ανέρχεται στο 5% επί της συνολικής αξίας της εκτός ΦΠΑ (ήτοι 2.250,00 ευρώ) με 
βάση τις ενδεικτικές ποσότητες ανάλωσης συνημμένου Πίνακα Προμηθευτέων Ειδών 
(ΠΠΕ). Ανωτέρω εγγυητική θα καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
εκτελεστικής σύμβασης και θα επιστρέφεται με την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της συμφωνίας. 
 
     (7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι αποδέχεται την καταβολή του 
αντιτίμου της τυχόν διενέργειας εργαστηριακών ελέγχων/αναλύσεων (ενός τουλάχιστον 
ανά τρίμηνο). 
 
                (8) Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του εκπροσώπου του μειοδότη 
οικονομικού φορέα. 
   
5.  Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των δικαιολογητικών της ανωτέρω 
παραγράφου 4(ε) η Υπηρεσία απορρίπτει την προσφορά του προσωρινού ανάδοχου 
και κατακυρώνει τον διαγωνισμό στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
        
6.  Ενστάσεις για οποιοδήποτε μέρος του διαγωνισμού γίνονται δεκτές μόνο μέσα 
στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 127 του Ν.4412/16 με την 
προσκόμιση  παραβόλου του Δημοσίου Ταμείου  αξίας ίσης με το 1% της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Επιστρέφεται δε, αν 
η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον Διοικητικό Όργανο. 
 
7.    Κωδικός CPV: 15000000-8. 

 

8. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί με μέριμνα ΝΚ/ΔΟΥ στα 
πληροφοριακά συστήματα ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΓΕΝ 
(www.hellenicnavy.gr).  
 

http://www.hellenicnavy.gr/




9. Τα  Επιμελητήρια και οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα οποία 
κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ευρεία κοινοποίηση 
της. 
 
10. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα για επανάληψη του διαγωνισμού, μετά από πρόταση 
της Επιτροπής διενέργειας και εφόσον κρίνει ότι το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι 
ασύμφορο για την Υπηρεσία. 
 
11. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 
Δ’ Χρηματική Διαχείριση  ΝΚ/ΔOY, τηλέφωνο 28210-82324 και στον ΚΕΕΠ/ΝΚ, 
τηλέφωνο 28210-82708  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
 
12. Χειριστής Σημαιοφόρος (Ε) Ε. Τασσόπουλος ΠΝ, Προιστάμενος Δ’ Χρηματικής 
ΝΚ/ΔΟΥ Τηλ 9-738-2324.                                                 

 

                                                                
 
                                                                  Αρχιπλοίαρχος Θ.Μικρόπουλος ΠΝ     
 Ακριβές Αντίγραφο                                                      Διoικητής ΝΚ  
Σημαιοφόρος (Ε) 
Ε. Τασσόπουλος ΠΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
 

 
1.  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
 
2.  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 
3.  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
4.  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (Μόνο το Κυρίως Σώμα) 
 
5.  ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Μόνο το Κυρίως Σώμα) 
 
6.  ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ (Μόνο το Κυρίως Σώμα) 
 
7.  ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ (Μόνο το Κυρίως Σώμα) 
 
8.  ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ (Μόνο το Κυρίως Σώμα) 
 
9.  ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ (Μόνο το Κυρίως Σώμα) 
 
 

 
 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

"Α" : Γενικοί Όροι Διαγωνισμού (σελ.1) 

"Β" : Ειδικοί Όροι Συμφωνιών Διαγωνισμού (σελ.9) 

"Γ" :    Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Υποδείγματα (σελ.15) 

"Δ" :    Πίνακας Προμηθευτέων Ειδών  (σελ.3) 

"Ε"      Τεχνικές Προδιαγραφές (σελ.1) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Ως Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α΄/2016) «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Β΄΄ 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την Προμήθεια των ειδών θέματος 
και μόνο, όπως αναφέρονται στον Πίνακα Προμηθευτέων Ειδών (ΠΠΕ), του 
Παραρτήματος ΄΄Ε΄΄  της παρούσας Διακήρυξης. 
 
2. Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που θα συγκεντρώσει το χαμηλότερο άθροισμα 
γινομένων (γινόμενο = τιμή x ενδεικτική ετήσια ποσότητα ανάλωσης κάθε είδους), για 
το σύνολο των Ειδών του ΠΠΕ, εφόσον οι προσφερόμενες τιμές κριθούν συμφέρουσες 
για την υπηρεσία από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
3.     Η προμήθεια δεν είναι διαιρετή,προκειμένου να εξασφαλισθεί η ικανότητα των 
συμμετεχόντων οικονομικών φορέων να προμηθεύουν το σύνολο των απαιτούμενων 
ειδών και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ,έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 
συνεχής και αδιάλειπτη τροφοδοσία προσωπικού ΝΚ. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
 

Διεξαγωγή Διαγωνισμού -Επανάληψη 
 
1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, την ημέρα 
και ώρα που ορίζεται στη Διακήρυξη, ως Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 με μόνο κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση αποκλειστικά την 
τιμή.  
2.   Ο Διαγωνισμός δύναται να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί, έπειτα από νεότερη 
αντίστοιχη δημοσίευση για το σύνολο του είτε για συγκεκριμένα είδη. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
 

Προσφορές-Εγγυητικές Επιστολές 
 
1. Οι Φάκελοι των προσφορών θα προσκομίζονται από τους προμηθευτές στην 
Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών έως την 17η Φεβρουαρίου  2020 
μέχρι ώρας 14:00. Προσφορές που θα υποβληθούν αργότερα από το ανωτέρω 
χρονικό όριο δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα απορριφθούν. Σε περίπτωση 
ταχυδρομικής αποστολής των προσφορών, αποστέλλονται ως συστημένο και αυτές θα 
πρέπει να περιέλθουν στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
μέχρι την ανωτέρω ώρα και ημερομηνία. (Δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία 
αποστολής του φακέλου).  
Είναι υποχρεωτικό η προσφορά να αφορά το σύνολο των ειδών του ΠΠΕ του  
παραρτήματος ΄΄Δ΄΄ της παρούσας διακήρυξης επί ποινή απορρίψεως. 
 





2. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία την ημέρα της      
διενέργειας του διαγωνισμού ή εκπρόθεσμα, με οποιοδήποτε τρόπο, επιστρέφονται 
στους προμηθευτές από την Υπηρεσία χωρίς να αποσφραγίζονται. 
 
3. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση  
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
4. Η ισχύς της οικονομικής προσφοράς πρέπει να έχει διάρκεια έξι (6) μηνών από 
την υποβολή της. Υπόδειγμα της προσφοράς επισυνάπτεται ως Προσθήκη ΄΄I΄΄ του 
Παραρτήματος ΄΄Γ΄΄.  
 
5. Προσφορές που προβλέπουν εναλλακτικά προϊόντα ή δεν συμπεριλαμβάνουν 
όλα τα είδη της κατηγορίας , θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
  
 
6. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα 
έθιγε τα έννομα συμφέροντα του , τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών  
την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα  
δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η 
έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του 
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του   
ενδιαφερομένου. 
 
7.       Στην περίπτωση ισοτιµίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε 
κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιµες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Εκτέλεσης του Διαγωνισμού και παρουσία 
αυτών, των οικονομικών φορέων. 
 
8. Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτούνται. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΕΞΟΔΑ 
 

1. Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με: 
 
  α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι την παράδοση 
των υπό Προμήθεια ειδών στις Ν. Υπηρεσίες και Π. Πλοία. 
 
  β. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων συνόλου 
6,27868 % ως ακολούθως: 
 
                 (1) Υπέρ ΜΤΝ 4% 
 
                   (2) Υπέρ ΕΛΟΑΝ 2% 
 
                   (3) Χαρτόσημο 0,12% 
        
                   (4) Υπέρ ΟΓΑ 0,024%   
     
   (5) Yπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07252% (ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%, Χαρτόσημο 0,0021%,           
ΟΓΑ 0,00042%) 
 





    (6) Υπέρ ΑΕΠΠ 0,06216% (ΑΕΠΠ 0,06%, Χαρτόσημο 0,0018%, ΟΓΑ 
0,00036%) 
 

  γ. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% σύμφωνα με Άρθρο 24 του Ν. 2198/94. 
  
2. Όλες οι κρατήσεις υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ- ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ 
 
1. Οι παραγγελίες θα δίδονται από τις ενδιαφερόμενες Ν. Υπηρεσίες και Π. Πλοία 
του ΝΚ, καθημερινώς και μέχρι ώρας 11.00, προς τον Προμηθευτή. Ο προμηθευτής 
υποχρεούται να προσκομίσει τα παραγγελθέντα είδη μέχρι την 11:00 της επόμενης 
ημέρας και με μέριμνα του θα γίνεται η διανομή των ειδών στα Π. Πλοία και Ν. 
Υπηρεσίες της περιοχής ΝΚ. Για Π. Πλοία τα οποία βρίσκονται σε ενέργεια και μόνο σε 
έκτακτες περιπτώσεις ο προμηθευτής οφείλει να βρίσκεται σε 4ωρη ετοιμότητα άμεσης 
εξυπηρέτησής τους. Δεν υπάρχει κατώτατο όριο ποσότητας που η υπηρεσία είναι 
υποχρεωμένη να παραγγείλει. 
 
2. Ο ποιοτικός έλεγχος των προμηθευτέων ειδών θα πραγματοποιείται με μέριμνα 
των Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών που παραγγέλνουν τα εν λόγω είδη, από τριμελή 
επιτροπή στην οποία θα συμμετέχει ο γιατρός της μονάδας (εφόσον υπηρετεί). 
   
3. Η παραλαβή θα γίνεται είτε με σύνταξη πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής, είτε με βεβαίωση ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής επί του  
πρωτότυπου δελτίου αποστολής ή τιμολογίου που θα υπογράφεται από την αρμόδια 
επιτροπή. 
 
4. Τα χρησιμοποιούμενα από τον προμηθευτή μέσα μεταφοράς των προϊόντων, 
πρέπει να είναι κατάλληλα και σε αριθμό που να επαρκούν για την κάλυψη των 
καθημερινών αναγκών των Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών, προς όλες τις κατευθύνσεις. 
Όπου απαιτείται από τη φύση των προϊόντων, η μεταφορά γίνεται με οχήματα 
αυτοδύναμου ψύξεως εξοπλισμένα με καταγραφέα θερμοκρασιών ψυκτικών θαλάμων, 
τα οποία και απολυμαίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (σχετική βεβαίωση 
απολυμάνσεως να βρίσκεται στην διάθεση του επιθεωρούντος Αξκού σε οποιοδήποτε 
στάδιο ελέγχου). 
 
5. Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει αξιόπιστο σύστημα 
λήψης παραγγελιών (κινητή, σταθερή τηλεφωνία και τηλεομοιοτυπία) για όλες τις ώρες 
και ημέρες της εβδομάδας. Σε περίπτωση βλάβης του δικτύου ή άλλης απρόβλεπτης 
κατάστασης αδυναμίας λήψης παραγγελίας, ο προμηθευτής, με δική του ευθύνη, 
οφείλει να     ενημερώνει άμεσα την ΔΟΥ/ΝΚ και στη συνέχεια να  μεριμνά για τη λήψη 
των παραγγελιών με δικές του ενέργειες  (ειδικό αγγελιοφόρο, κλπ).                                                              
 
6. Αδυναμία τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων (χρόνων  παράδοσης, λήψης  
παραγγελίας, κλπ.) επιφέρει την επιβολή των κυρώσεων  του άρθρου 8 του παρόντος 
παραρτήματος. 

 
 
 
 
 
 





ΑΡΘΡΟ 6 
 

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

1.  Η πληρωμή των προμηθευτών θα διενεργείται τοις μετρητοίς από την αρμόδια 
Ναυτική Υπηρεσία ή Πολεμικό Πλοίο εκτός αν διαφορετικά διαταχθεί από ΓΕΝ.  
   
2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά / παραστατικά για την πληρωμή των 
προμηθευτών ορίζονται ως ακολούθως: 
 
  α. Πρωτότυπα Τιμολόγια, με την ένδειξη “εξοφλήθη” υπό την προϋπόθεση ότι 
η πληρωμή θα γίνει τοις μετρητοίς. 
 
  β. Πρωτότυπα δελτία αποστολής και παραλαβής προϊόντων, 
   
  γ. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (εφόσον το  ποσό 
των  τιμολογίων υπερβαίνει τα 1.500,00 €), 
 
  δ. Ασφαλιστική ενημερότητα του ΙΚΑ για το απασχολούμενο προσωπικό.  
(εφόσον το ποσό των τιμολογίων υπερβαίνει τα 3.000,00 €), 
 
  ε.  Αποδεικτικό καταβολής αντιτίμου τυχόν απαιτουμένων εργαστηριακών 
ελέγχων / αναλύσεων όταν εκτελούνται . 
 
  στ. Λοιπά δικαιολογητικά / παραστατικά τα οποία δύνανται εγκαίρως  να 
καθορίζονται κατά περίπτωση από ΝΚ. 
 

3.  Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω εδαφίων (γ) και (δ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 
που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.   
 
4. Η επιβολή του ΦΠΑ γίνεται μόνο επί των ποσοτήτων που προορίζονται για  
Υπηρεσίες Ξηράς. Για τις ποσότητες που προορίζονται για Π. Πλοία θα χορηγείται 
βεβαίωση απαλλαγής ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 27 Ν.2859/2000. 
 
5.  Βεβαίωση επίσης θα χορηγείται από την αρμόδια Ν. Υπηρεσία – Π. Πλοίο  για 
την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος  4% .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ΑΡΘΡΟ 7 
 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
 
1. Από την επιτροπή παραλαβής πραγματοποιείται μακροσκοπικός έλεγχος 
σύμφωνα με τον Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών όσον 
αφορά στην μεταφορά, στην αποθήκευση, στη συσκευασία, στις επισημάνσεις με 
ιδιαίτερη έμφαση στην αναγραφή ημερομηνίας παραγωγής και λήξης-ανάλωσης επί της 
συσκευασίας, στα χαρακτηριστικά, στο περιεχόμενο, στο βάρος (μικτό - καθαρό) καθώς 
και στη ταυτοποίηση του προσκομιζομένου είδους σε σχέση με το αντίστοιχο 
κατακυρωθέν.  
                                                                    
2. Για κάθε παραλαβή προϊόντος η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμά της για τον 
έλεγχο της ποιότητας και καταλληλότητας των ειδών δια της μεθόδου της τυχαίας 
δειγματοληψίας, με την συνδρομή του ΚΒΙΕΣ/ΑΚΥΠ ΝΝΚ V Ταξιαρχία Πεζικού και 
άλλων κρατικών ή αναγνωρισμένων εργαστηρίων.  
 
3. Το κόστος των χημικών, εργαστηριακών, εξετάσεων, αναλύσεων κλπ. βαρύνει 
τον προμηθευτή (Απόφαση ΚΥΑ Φ.800/87/131377/Σ.1896-ΦΕΚ 1401/ΤΒ’/6-8-07). Ο 
προμηθευτής βαρύνεται επίσης με το κόστος των κατ’ έφεση εργαστηριακών 
εξετάσεων καθώς και με την αντικατάσταση της ποσότητας των δειγμάτων. 
 
4. Tο Π.Ν πριν ή κατά την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης θα έχει το δικαίωμα για 
τον έλεγχο των εγκαταστάσεων του προμηθευτή από την Επιτροπή Ελέγχου της 
Σύμβασης με συνδρομή του Κτηνιάτρου της Υπηρεσίας. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 
 

  
1. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στις περιπτώσεις αδυναμίας υλοποίησης 
παραγγελιών – καθυστερήσεων – ελλείψεων – πώλησης του είδους με αυθαίρετη 
αύξηση τιμών, πώλησης των ειδών με διαφορετική ονομασία / προέλευση από αυτό 
που δηλώθηκε στην κατατεθείσα προσφορά είναι: 
 
  α. Για πρώτη φορά έγγραφη επίπληξη.      
                                             
  β. Για δεύτερη φορά πρόστιμο 500 ευρώ. 
 
  γ. Για τρίτη φορά πρόστιμο 1.000 ευρώ. 
 
  δ. Για τέταρτη φορά πρόστιμο 2.000 ευρώ 
 
          στ. Εφόσον υπάρξει και έτερη παράβαση ο προμηθευτής κηρύσσεται  
έκπτωτος. 
 
 2.     Σε περιπτώσεις ποιοτικών παραβάσεων (για προϊόντα μη κανονικά)   
επιβάλλεται : 
 
         α. Για πρώτη φορά πρόστιμο 500 € και υποχρέωση του προμηθευτή για 
άμεση αντικατάσταση των προϊόντων με άλλα αρίστης ποιότητος. 
 





          β. Για δεύτερη φορά πρόστιμο 1.000 € και υποχρέωση του προμηθευτή για 
άμεση αντικατάσταση των προϊόντων με άλλα αρίστης   ποιότητος. 
 
  γ. Σε περίπτωση επαναλήψεως της παραβάσεως ο προμηθευτής   
κηρύσσεται έκπτωτος. Προϊόντα μη κανονικά θεωρούνται όσα δεν πληρούν τις 
απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τις σταθερές ποιότητας, την σήμανση, 
την παρουσίαση και την διαφήμιση (ΚΥΑ 121/03, ΦΕΚ 685/ΤΒ’/30-5-03). 
 

Προϊόντα μη κανονικά θεωρούνται όσα δεν πληρούν τις απαιτήσεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τις προδιαγραφές ποιότητας, την επισήμανση, 
την παρουσίαση και τη διαφήμιση (Ν. 4235/14, ΦΕΚ 32 Α’/2014). 
 
 
  3.  Σε περιπτώσεις ποιοτικών παραβάσεων (για προϊόντα επιβλαβή για την υγεία ή 
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση) επιβάλλεται :  
 
     α. Για πρώτη φορά πρόστιμο 1.000,00€ και ταυτόχρονα πάγωμα 
τοποθέτησης παραγγελιών για τα συγκεκριμένα είδη μέχρις ότου υπάρξει έλεγχος και 
νέα πιστοποίηση από αρμόδιους φορείς για την αποκατάσταση των ποιοτικών 
παραβάσεων. 
 
  β.   Εφόσον υπάρξει και έτερη παράβαση ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  
Προϊόντα επιβλαβή για την υγεία θεωρούνται όσα έχουν συνέπειες (τοξικές ή άλλες) 
στην υγεία αυτού που τα καταναλώνει ή και στους απογόνους του. Προϊόντα 
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση θεωρούνται όσα υπέχουν μόλυνση (από ξένες 
ουσίες ή άλλον παράγοντα) ή αλλοίωση, σήψη ή αποσύνθεση (ΚΥΑ 121/03, ΦΕΚ 
685/ΤΒ’/30-5-03). 
 
                  
4.    Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύµβαση, επιβάλλονται το σύνολο των κυρώσεων όπως προβλέπονται στο άρθρο 
203 Παρ.4 του Ν.4412/2016. 

 

 5.       Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν.4412/2016, ο ανάδοχος 
ευθύνεται και για κάθε ζηµία που θα προκύψει εις βάρος του Ναυστάθμου Κρήτης από 
τη µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
 

ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 

1. Μετά τη Διενέργεια του Διαγωνισμού ο επίσημα ανακηρυχθείς μειοδότης 
Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί ικανά αποθέματα  του είδους (15% επί 
των ενδεικτικών ποσοτήτων που αναγράφονται στον Π.Π.Ε.) ή παροχή δυνατότητας 
άμεσης εξασφάλισης παράδοσης των εν λόγω ειδών για την κάλυψη των τρεχουσών 
αλλά και τυχόν εκτάκτων αναγκών  των Μονάδων του ΠΝ. 
 
2. Αδυναμία τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων επιφέρει την επιβολή των 
σχετικών κυρώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος Παραρτήματος. 

 
 
 
 
 





ΑΡΘΡΟ 10 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ– ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
 

1.     Ο διαγωνισμός θα γίνει βάσει των χαρακτηριστικών που ορίζονται για τα είδη 
πρώτης (Α’) ποιότητος στον Αγορανομικό Κώδικα και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
(ΚΤΠ), καθώς και των Τεχνικών Προδιαγραφών, Παραρτήματος «Ε». Η αποθήκευση 
και η μεταφορά πρέπει να είναι η προβλεπόμενη από τον Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ 
Νο 9 (έκδοση 2004). Τα παραδιδόμενα είδη θα πρέπει κατά την ημερομηνία 
παράδοσης να έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον ίση με τα δύο τρίτα (2/3) της 
συνολικής διάρκειας ζωής τους. Ως συνολική διάρκεια ζωής ορίζεται το χρονικό 
διάστημα από την ημερομηνία παραγωγής έως την ημερομηνία λήξης ή κατά 
προτίμηση ανάλωσης. 
 
2.    Τα όρια παρουσίας διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες PCB’s 
(πολυχλωριομένα διφαινύλια) στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης είναι τα καθοριζόμενα 
στον κανονισμό ΕΚ 2375/01 της 29-11-01 (Εφημερίδα Ε.Κ. L321/6-12-01). 
 
3.      Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει και τα προβλεπόμενα από τις 
υγειονομικές διατάξεις είδη συσκευασίας, χωρίς άλλη επιβάρυνση. 
 
4.    Όσον αφορά την παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στα είδη 
τροφίμων, ισχύουν τα καθοριζόμενα στην εθνική νομοθεσία. 
 
5.        Η μη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας επιφέρει, πλέον των προβλεπόμενων 
από τη νομοθεσία κυρώσεων, τις κυρώσεις του άρθρου 8 του παρόντος 
Παραρτήματος. 
 
6.       Σε περίπτωση χρησιμοποίησης παλετών για τη μεταφορά των προϊόντων αυτές 
θα είναι «Ευρωπαϊκού τύπου». Ο διαγωνισμός θα γίνει βάσει των χαρακτηριστικών 
που ορίζονται για τα είδη πρώτης (Α’) ποιότητος στον Αγορανομικό Κώδικα και τον 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ). Η συσκευασία και η επισήμανση πρέπει να είναι  
η προβλεπόμενη από τον ΚΤΠ (άρθρα 9, 85 & 11)  και τα εκάστοτε ισχύοντα  
Προεδρικά Διατάγματα. Η αποθήκευση και η μεταφορά πρέπει να είναι η  
προβλεπόμενη από τον Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ Νο9 (έκδοση 2004) και του 
κανονισμού Ε.Κ. αριθμ. 2295/2003. 

ΑΡΘΡΟ 11 
 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  ΥΛΙΚΩΝ 
 

               Δεν απαιτείται η κωδικοποίηση των υπό προμήθεια υλικών. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1.      Η πρόσκληση για την υπογραφή της Σύμβασης, γίνεται εγγράφως προς τον 
επιλεγέντα μειοδότη από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Σύμβαση θα ισχύει για δεκαοκτώ 
(18) μήνες από την υπογραφή της ή μέχρι εξαντλήσεως του κατακυρωθέντος ποσού 
(όποιο επέλθει πρώτο). Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί 
με της προσφορές της, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 
Αναπόσπαστα μέρη της σύμβασης αποτελούν η παρούσα Διακήρυξη, η Κατακύρωση 
και ό,τι άλλο συναφές με την προμήθεια στοιχείο.  
 

2.     Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους της όρους και της 
προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας, καθώς και τα δικαιώματα και της 





υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση τη Διακήρυξη και την 
προσφορά κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών, πλην καταδήλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών.  
 

3.     Μετά την κατάρτιση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για 
την υπογραφή της, εντός του χρόνου που θα ορίζεται στην οικεία κατακυρωτική 
απόφαση.  
 
4.     Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση της όρους που 
περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το 
Ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους της το περιεχόμενο της 
παρούσης.  
 

5.       Η επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η Ελληνική. Το 
σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα 
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων 
του Αναδόχου, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον Ανάδοχο.  
 
 
6.  Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος θα τηρεί τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που 
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Ά του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Ά 
147//8-8-16). Ειδικά στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης, 
περιλαμβάνονται επιπλέον τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (στ) 
της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του ν.3863/10, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και ο 
ειδικός όρος της παρ.3 του ίδιου άρθρου. 
 
 
7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος θα τηρεί τις υποχρεώσεις των 
παρ.2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ.1 του άρθρου 12 ή και της παρ.1 του 
άρθρου 16 του Ν.2939/2001,ως ισχύει σύμφωνα με τις οποίες οι παραγωγοί 
συσκευασιών, παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων υποχρεούνται να 
οργανώσουν ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ή να συμμετέχουν σε 
συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, η οποία θα βεβαιώνεται από την ένταξή 
τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγικών Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων όπως 
αυτό καταρτίσθηκε με την υπ. αρ. 181504/2016(Β/2454) Απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  Στη Σύμβαση θα μνημονεύεται ο αριθμός 
ΕΜΠΑ (θα γνωστοποιείται με μέριμνα του ανάδοχου οικονομικού φορέα). 
 
    

 
 

ΑΡΘΡΟ 13 

 

ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

 

1.      Απορρίπτονται προσφορές εταιρειών (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά 
παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς σύμβασης εργασίας απασχολούν ή 
εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 
  
2.      Αποκλείονται από την όλη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης οικονομικοί 
φορείς που έχουν προβεί σε βεβαιωμένες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας κατ' 
εφαρμογή σχετικού (ια) Νόμου.  





 
3.  Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι παραγωγοί οφείλουν να είναι γνώστες της 
εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στις συνεργαζόμενες με αυτούς εταιρείες 
παραγωγής του προϊόντος. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
 

ΑΛΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Κάθε υποψήφιος προμηθευτής μπορεί να αποκλειστεί από την συμμετοχή στη 
σύμβαση όταν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που 
αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 
  
2. Με την Κατακυρωτική Απόφαση, η οποία κοινοποιείται άμεσα στον προμηθευτή,  
καθορίζεται η έναρξη του χρόνου παραδόσεως των ειδών, ανεξαρτήτως του χρόνου 
προσελεύσεως του προμηθευτού για υπογραφή της συμβάσεως.  
 
3. Ο αναδειχθείς μειοδότης πρέπει να εφοδιαστεί με ειδικές άδειες εισόδου για το 
ΝΚ, υποχρεούται δε να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας 
των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 
 
4. Οι προμηθευτές οι οποίοι θα παραδίδουν τα είδη με αντιπρόσωπο είναι 
υποχρεωμένοι κατά την υπογραφή της συμβάσεως να προσκομίσουν και τη σχετική 
εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση αλλαγής του αντιπροσώπου θα προσκομίζεται έγκαιρα 
νέα εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση μη υπάρξεως εξουσιοδοτήσεως αντιπροσώπου, ο 
οδηγός του οχήματος θα θεωρείται ως νόμιμος αντιπρόσωπος. 
 
5.       Ο αναδειχθείς μειοδότης οφείλει να θέσει στη διάθεση της Υπηρεσίας στοιχεία 
τηλεφώνου για 24ωρη επικοινωνία. 
                                                                  

 
                                                                             Για την Ακρίβεια 
                                                                              Σημαιοφόρος (Ε) E.Tασσόπουλος ΠΝ                                    
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Aνήκει στη Διακήρυξη ΑΔ. Φ. 611.1/ 4/ 50400/Σ. 45 //05-02-20/ΝΚ 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Γ΄΄ 
 

           Προσθήκη ΄΄Ι΄΄ Παραρτήματος ΄΄Γ΄΄ 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
(Υπόδειγµα) 

 

Ο υπογεγραμμένος ............................ (Ονοματεπώνυμο) του ........................(Όνοµα 
Πατρός) κάτοικος .................. (Πόλη, Χωριό) ................................... (Οδός και αριθµός) 
τηλ. ............... που εκπροσωπώ την .................................... (Όνοµα Εταιρείας) σας 
γνωρίζω τα παρακάτω: 
 

α. Λάβαµε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης µε αριθµό 1/2020 
της ΝΚ/ΔΟY/Δ΄ Χρηματικής Διαχείρισης, τους οποίους τους αποδεχόµαστε 
ανεπιφύλακτα, όπως και των διατάξεων που διέπουν τον παρόντα διαγωνισμό. 
 

β. Η προσφορά μας στα είδη σχετικής Διακήρυξης έχει ως κάτωθι: 
 
  

Α/Α 
(1) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΕΙΔΟΣ 

(2) 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
(3) 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

(4) 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(5) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(6) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

(7) 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

(8) 

        

        

        

ΑΘΡΟΙ
ΣΜΑ 

     (9) 

  
 
 
Χανιά,………………..….2020 

 

-Ο- 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

                                                                  Υπογραφή και τίθεται σφραγίδα της εταιρείας                                                                            
 
 
(3) Αναφέρεται η λέξη εγχώριο ή η χώρα προέλευσης 
(4) Επωνυμία προϊόντος (BRAND NAME) και παραγωγός 
(6) 'Οπως αυτή αναγράφεται στο ΠΠΕ 
(7) Αναφέρεται η προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα μέτρησης χωρίς ΦΠΑ.  
(9) Εν λόγω άθροισμα αποτελεί το κριτήριο κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη. 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
Προσθήκη ΙΙ  Παραρτήματος ΄΄Γ΄΄ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΣΟΥΔΑ, ΧΑΝΙΑ, ΤΚ:73200 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Σημαιοφόρος (Ε) Ε. Τασσόπουλος  ΠΝ,                                     

Πλωτάρχης (Ο) Α.Παχιαδάκης  ΠΝ 

- Τηλέφωνο: 2821082324, 2821082708, FAX: 2821082129 

- Ηλ. ταχυδρομείο: di_nk_doy@navy.mil.gr 

- Iστοσελίδα ανάρτησης διακήρυξης :www.hellenicnavy.mil.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Ανάδειξη Προμηθευτή Ν. Υπηρεσιών και Π. Πλοίων Ναυστάθμου Κρήτης για την 
Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου  με σύναψη Σύμβασης για Χρονικό Διάστημα 
δεκαοκτώ (18) μηνών Εκτιμώμενου Π/Υ 45.000 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
(Όποιο εκ των Δύο, Χρόνος ή Εξάντληση Δεσμευθέντος Ποσού Επέλθει Πρώτο), σε 
εκτέλεση της διακήρυξης    1/20//ΝΚ/ΔΟΥ. 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 





Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
iii

; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος IV.  

 

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογο
iv

: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 





απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους
v
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

 





Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 





Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vi

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στη παρούσα 

διακήρυξη;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
vii

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
viii

· 

2. δωροδοκία
ix,x

· 

3. απάτη
xi

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
xii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xiv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
xv

 το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 

το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xviii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xx

: 

[……] 





Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxi

, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
xxiii

 

[……][……][……] 

 





Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου
xxiv

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxv

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής 

του λειτουργίας υπό αυτές  τις 

περιστάσεις
xxvi 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα
xxvii

;Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 

 





Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων 
xxviii,

 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
xxix

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια
xxx

 κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

[] Ναι [] Όχι 





αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  

 

 





Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής όπως αναφέρονται στην παρούσα 

διακήρυξη; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 





Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι: 

 

α. Αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης. 

β. Τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω, καθώς 

και στα υπόλοιπα έγγραφα της υποβληθείσας Προσφοράς είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω 

πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων. 

γ. Η υποβληθείσα προσφορά έχει ισχύ δεκαοκτώ (18) μήνες, µε έναρξη από την 

επόµενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

δ. ∆εν θα χρησιµοποιηθεί σαν άµεσος ή έµµεσος αντιπρόσωπος, µόνιµος ή σε 

εφεδρεία Αξιωματικός των τριών κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει 

πενταετία από τον χρόνο της αποστρατείας του, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 12 του 

Άρθρου 66 του Ν.1400/73. 

ε. Αποδέχοµαι την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων μου από αρµόδια επιτροπή 

του Ναυστάθμου Κρήτης. 

στ. ∆εν µου έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε 

αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

ζ. Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της 

υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το ∆ηµόσιο τοµέα. 

η. Τα προσφερόµενα προϊόντα είναι σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και 

Ποτών (ΚΠΤ) και την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και τις λοιπές αγορανοµικές 

διατάξεις. 

θ. Είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα 

πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
31

, εκτός εάν : 

     (1) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 

σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε 

κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν. (Υπό την προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  

παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση). 

   (2) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα 

σχετικά έγγραφα. (Στις περιπτώσεις επαναληπτικών διαγωνισµών απαιτείται η εκ νέου 

αποστολή δικαιολογητικών/εγγράφων, καθόσον το σύνολο των εγγράφων του αρχικού 

διαγωνισµού αποστέλλονται στις αρµόδιες Ελεγκτικές Αρχές και δεν βρίσκονται στην κατοχή 

της Αναθέτουσας Αρχής). 





                       ι. ∆ίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στο ΝΚ και τις Προϊστάµενες αυτού 

Αρχές, προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες 

έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς της 

παρούσας ∆ιακήρυξης, µε αντικείµενο την προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου. 

Ηµεροµηνία, τόπος και υπογραφή(-ές): 

 

 

 

 Πλοίαρχος (Ο) Ν.Καούνης ΠΝ 
Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής  
 

 

Σημρος (Ε) Ε.Τασσόπουλος ΠΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





                                                 

 

 

 Παραπομπές - Υποσημειώσεις ΤΕΥΔ 
 

 
    Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 

με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 

εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii Όπως 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). 

ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει 

επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης 

ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον 

στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  

όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης 





                                                                                                                                                            
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-

πλαίσιο. 

xiii Όπως ορίζεται 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) 
 

που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 

διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη 

και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 

του άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽  

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

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

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 

αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές 

διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 





                                                                                                                                                            
xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxix Πρβλ άρθρο 48. 

xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

 31 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
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                                                      EIΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

(ΣΥΜΦ. ΜΕ ΓΕΣ/ΔΥΓ/1-Ι) 
 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές για τα υπό προμήθεια τρόφιμα είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα 
(www.hellenicnavy.gr) στο πεδίο Ενημέρωση – Προμήθειες / Διαγωνισμοί. 
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1.2 Στοιχεία και πληροφορίες από Ελληνικές Βιομηχανίες τροφίμων και κυτίων 
κονσερβών. 
 
1.3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των 
τροφίμων. 
 
1.4 Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
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ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής 
για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. 
 
1.6 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την 
οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο. 
 
1.7 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεμβρίου 2005 
περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα. 
 
1.8 Νόμος 3325. Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών –Βιοτεχνικών Εγκαταστάσεων, 
ΦΕΚ 68, ΤΑ, 11 Μαρτίου 2005. 
 
1.9 ΚΥΑ 15523, ΤΒ, ΦΕΚ 1187, 31 Αυγούστου 2006. Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα 
εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 
882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 
2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
 
1.10 ΠΔ 79 του 2007. Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών 
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής 
προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση 
της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
 
1.11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1538/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 1991 για 
τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων ενόψει της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1906/90 του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών. 
 
1.12 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΕΟΚ) αριθ. 1906/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 1990 
σχετικά με ορισμένους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών. 
 
1.13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1177/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Αυγούστου 2006 
για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 





του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη χρησιμοποίηση ειδικών μεθόδων ελέγχου 
στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της σαλμονέλας στα πουλερικά. 
 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
 
1.1 Χημείο Στρατού (ΧΗΣ): Στρατόπεδο 'ΣΧΟΥ ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ' Αναπαύσεως 50 
Δραπετσώνα  Τηλ.: 210-4617733, 210-4618444 . 
 
1.2 Κέντρο Βιολογικών Ερευνών Στρατού (ΚΒΙΕΣ): Στρατόπεδο Κουτσούκου, 
Ταξιάρχου Βέλλιου 6, Παλαιά Πεντέλη, Τηλ. 210-8049080. 
 
1.3 Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ): Α. Τσόχα 16, 115 21 Αθήνα, Τηλ.: 210 
6479000. Διεύθυνση Τροφίμων Τμήμα Β τηλ 210 6479446, φαξ 2106425313. 
 
1.4 Υπ. Ανάπτυξης Γεν. Γραμ. Εμπορίου/ Γεν. Δνση Κρατικών Προμηθειών/ Πλ. 
Κάνιγγος Τ.Κ 10181. 
 
1.5 ΓΕΝ/ΔΥΓ/1, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Χολαργός, τηλ 6557703.  
 
1.6 Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"  153 10 - Αγία 
Παρασκευή Αττικής Τ.Θ 60228 Τηλεφωνικό Κέντρο 210 - 650 3000. Εργαστήριο 
Φασματομετρίας Μάζας κι Ανάλυσης Διοξινών Τηλέφωνο: 210 650 36 10. 
 
1.7 Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών Νεαπόλεως 25 Αγ. Παρασκευή ΤΚ 15310, 
τηλ 210 6399241, φαξ 210 6013899. 
 
1.8 Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων  Θεσσαλονίκης 26ης Οκτωβρίου 80 ΤΚ 54627, τηλ 
2310 566055 φαξ 2310 552023. 
 
 
 

                                                                                  Για την ακρίβεια 
                                                                                 Σημαιοφόρος (Ε) E.Τασσόπουλος ΠΝ 
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      ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Δ΄΄ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΠΠΕ) 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

CPV 

1.  ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 Kgr) ΚΙΛΟ 1000 15872400-5 

2.  ΑΛΕΥΡΙ 70% ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΙΛΟ 100 15612130-1 

3.  ΓΑΛΑ ΚΥΤΙΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 410 gr ΤΕΜ 400 15511000-3 

4.  ΒΟΥΤΥΡΟ ΑΓΕΛΑΔΟΣ  82% ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 500 gr) ΤΕΜ 50 1553000-2 

5.  ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr ΤΕΜ 20 15861000-1 

6.  ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΚΙΛΟ 400 03222400-7 

7.  ΕΛΙΕΣ ΡΟΔΕΛΑ ΜΑΥΡΗ ΚΙΛΟ 200 03222400-7 

8.  ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΨΙΛΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 Kgr) ΚΙΛΟ 1000 15831000-2 

9.  ΖΑΧΑΡΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μεγιστο 10 gr) ΚΙΛΟ 200 15831200-4 

10.  ΖΑΧΑΡΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΣΤΑΝΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μεγιστο 10 gr) ΚΙΛΟ 200 15831000-2 

11.  ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 Kgr) ΚΙΛΟ 30 15831000-2 

12.  ΖΕΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 5 ΚΙΛΑ) ΚΙΛΟ 100 15332240-8 

13.  
ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ ΑΠΟ ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το 
μέγιστο 3ΚΙΛΑ) 

ΚΙΛΟ 
900 

15850000-1 

14.  
ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ ΑΠΟ ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
το μέγιστο 3ΚΙΛΑ) 

ΚΙΛΟ 
900 

15850000-1 

15.  
ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 10 ΑΠΟ ΣΙΜΙΓ. 100 % (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το 
μέγιστο 3ΚΙΛΑ) 

ΚΙΛΟ 
1500 

15850000-1 

16.  
ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 2 ΑΠΟ ΣΙΜΙΓ. 100% (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το 
μέγιστο 3ΚΙΛΑ) 

ΚΙΛΟ 
600 

15850000-1 

17.  
ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΠΕΝΕΣ ΑΠΟ ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 100 % (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 
3ΚΙΛΑ) 

ΚΙΛΟ 
600 

15850000-1 

18.  ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΣΤΡΙΦΤΟ(ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 1 ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 600 15850000-1 

19.  
ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ ΑΠΟ ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 100%  (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το 
μέγιστο 3ΚΙΛΑ) 

ΚΙΛΟ 
200 

15850000-1 

20.  ΖΩΜΟΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 5 ΚΙΛΑ) ΚΙΛΟ 120 15898000-9 

21.  ΚΑΚΑΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 1ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 50 15841000-5 

22.  ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΙΛΟ 50 15893000-4 

23.  ΚΕΤΣΑΠ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 500GR) ΚΙΛΟ 600 15871230-5 

24.  
ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΝΣΕΡΒΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 
2ΚΙΛΑ) 

ΚΙΛΟ 
200 

15871230-5 

25.  ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 1ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 150 15332000-4 

26.  ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΚΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 5ΚΙΛΑ) ΚΙΛΟ 200 15851000-8 

27.  
ΚΡΕΑΣ ΚΥΤΙΟΥ (ΖΑΜΠΟΝ ΚΥΤΙΟΥ) (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 500 
gr) 

ΚΙΛΟ 
50 

15613311-1 

28.  ΚΡΕΜΕΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΙΛΟ 50 15881000-7 

29.  ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 70 gr τουλάχιστον) TEM 37000 15811300-9 

30.  ΚΡΟΥΤΟΝ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 1 ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 50 15821100-0 

31.  ΛΑΔΟΚΟΛΕΣ ΚΙΛΟ 30 37823100-4 

32.  ΛΕΜΟΝΙ ΧΥΜΟΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 500gr) ΛΙΤΡΟ 500 15321300-7 

33.  ΜΑΓΙΑ ΞΗΡΗ ΚΙΛΟ 10 15898000-9 

34.  ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 500gr) ΚΙΛΟ 250 15871273-8 

35.  ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΥΤΙΟΥ  (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 3ΚΙΛΑ) ΚΙΛΟ 500 03221260-6 

36.  MAΡΓΑΡΙΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 30 gr) ΚΙΛΟ 250 15431100-9 

37.  ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 1ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 1000 15431100-9 





38.  ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΣΕ ΜΕΡΙΔΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 30gr) ΚΙΛΟ 300 15332290-3 

39.  ΜΕΛΙ ΣΕ ΜΕΡΙΔΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 30gr) ΚΙΛΟ 200 15831600-8 

40.  ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 3ΚΙΛΑ) ΚΙΛΟ 5 15871274-5 

41.  ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 500gr) ΚΙΛΟ 350 15871250-1 

42.  
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΤΡΙΜΜΑ(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 1 
ΚΙΛΟ) 

ΚΙΛΟ 
10 

15872000-1 

43.  ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΞΥΛΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 1ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 5 15872000-1 

44.  
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 
1ΚΙΛΟ) 

ΚΙΛΟ 
2 

15872000-1 

45.  ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΔΑΦΝΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 1ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 5 15872000-1 

46.  ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 1 ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 10 15872000-1 

47.  ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΔΥΟΣΜΟΣ(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 1 ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 5 15872000-1 

48.  ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΘΥΜΑΡΙ(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 1 ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 5 15872000-1 

49.  ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 1ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 10 15872000-1 

50.  
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 
1ΚΙΛΟ) 

ΚΙΛΟ 
5 

15872000-1 

51.  ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΑΡΥ(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 1 ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 10 15872000-1 

52.  ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΟΛΛΙΑΝΔΡΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 1ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 5 15872000-1 

53.  ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΥΜΙΝΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 1ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 5 15872000-1 

54.  ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΑ(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 1 ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 5 15872000-1 

55.  ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΜΙΓΜΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 1 ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 20 15872000-1 

56.  ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 1ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 5 15872000-1 

57.  
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΣΚΟΝΗ(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 1 
ΚΙΛΟ) 

ΚΙΛΟ 
30 

15872000-1 

58.  ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΜΠΑΧΑΡΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 1ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 10 15872000-1 

59.  
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΜΠΟΥΚΟΒΟ ΓΛΥΚΟ(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 1 
ΚΙΛΟ) 

ΚΙΛΟ 
5 

15872000-1 

60.  
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΜΠΟΥΚΟΒΟ ΚΑΥΤΕΡΟ(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 1 
ΚΙΛΟ) 

ΚΙΛΟ 
5 

15872000-1 

61.  ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΞΥΝΟ(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 1 ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 10 15872000-1 

62.  
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΣΙΛΙ(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 1 
ΚΙΛΟ) 

ΚΙΛΟ 
10 

15872000-1 

63.  
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΠΙΠΕΡΙ ΜΙΞ ΑΚΟΠΟ(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 1 
ΚΙΛΟ) 

ΚΙΛΟ 
5 

15872000-1 

64.  ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΠΙΠΕΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 1ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 15 15872000-1 

65.  ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΡΙΓΑΝΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 1ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 5 15872000-1 

66.  ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΣΚΟΡΔΟ ΣΚΟΝΗ(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 1 ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 10 15872000-1 

67.  ΜΠΑΧΑΡΚΑ ΠΑΠΡΙΚΑ  (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 1ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 15 15872000-1 

68.  ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 1ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 15 15899000-6 

69.  ΜΠΕΣΑΜΕΛ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 3ΚΙΛΑ) ΚΙΛΟ 5 15871260-4 

70.  ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 3ΚΙΛΑ) ΚΙΛΟ 50 15897000-2 

71.  ΞΥΔΙ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙ ΣΕ ΦΙΑΛΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 500ml) ΛΙΤΡΑ 100 15871110-8 

72.  ΞΥΔΙ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ ΣΕ ΦΙΑΛΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 500ml) ΛΙΤΡΟ 10 15871100-5 

73.  ΟΣΠΡΙΑ ΡΕΒΥΘΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 5 ΚΙΛΑ) ΚΙΛΟ 150 03212220-8 

74.  ΟΣΠΡΙΑ ΦΑΒΑ(ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 5 ΚΙΛΑ) ΚΙΛΟ 50 03212220-8 

75.  
ΟΣΠΡΙΑ ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ – ΧΟΝΔΡΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 
5ΚΙΛΑ) 

ΚΙΛΟ 
800 

03212220-8 

76.  ΟΣΠΡΙΑ ΦΑΣΟΛΙΑ  ΓΙΓΑΝΤΕΣ  (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 5ΚΙΛΑ) ΚΙΛΟ 200 03212220-8 

77.  
ΟΣΠΡΙΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΨΙΛΑ-ΧΟΝΔ. (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 
5ΚΙΛΑ) 

ΚΙΛΟ 
800 

03212220-8 

78.  ΟΣΠΡΙΑ ΦΑΒΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 5ΚΙΛΑ) ΚΙΛΟ 50 03212220-8 

79.  ΠΑΤΖΑΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 3ΚΙΛΑ) ΚΙΛΟ 20 15241000-9 

80.  ΠΕΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 1 ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 15 15871200-6 

81.  ΠΙΚΛΕΣ ΤΟΥΡΣΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΚΙΛΟ 100 15871279-0 

82.  ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 5 ΚΙΛΑ) ΚΙΛΟ 80 03221230-7 

83.  ΠΙΤΕΣ ΓΙΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 10ΤΜΧ) ΤΕΜ 200 15812120-0 

84.  ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 5ΚΙΛΑ) ΚΙΛΟ 100 15310000-4 

85.  ΠΡΑΛΙΝΑ(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 2 ΚΙΛΑ) ΚΙΛΟ 6 15310000-4 

86.  ΠΡΑΛΙΝΑ ΣΕ ΜΕΡΙΔΕΣ ( ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 30gr) ΤΕΜ 2000 15310000-4 

87.  ΡΥΖΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 1ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 1000 03211300-6 

88.  ΣΑΛΑΤΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 3ΚΙΛΑ) ΚΙΛΟ 5 15871274-5 

89.  ΣΑΛΑΤΑ ΡΩΣΙΚΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 3ΚΙΛΑ) ΚΙΛΟ 5 15871274-5 





90.  ΣΑΛΤΣΑ ΣΟΓΙΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 1 ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 10 15871210-9 

91.  ΣΑΛΤΣΑ ΤΑΜΠΑΣΚΟ(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 500ML) ΚΙΛΟ 5 15871200-6 

92.  ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΔΡΟ ΚΙΛΟ 30 15625000-5 

93.  ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΨΙΛΟ ΚΙΛΟ 30 15625000-5 

94.  ΣΟΔΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 1ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 2 15899000-6 

95.  ΣΟΥΣΑΜΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 1ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 10 03111500-7 

96.  ΣΤΑΦΙΔΑ ΜΑΥΡΗ Ή ΞΑΝΘΗ  (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 1ΚΙΛΟ) ΚΙΛΟ 10 03222115-2 

97.  ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ ΣΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 10gr) ΚΙΛΟ 1 15861000-1 

98.  ΣΥΚΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΚΙΛΟ 10 03222116-9 

99.  ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 3ΚΙΛΑ) ΚΙΛΟ 30 15871274-5 

100.  ΤΖΑΤΖΙΚΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 3ΚΙΛΑ) ΚΙΛΟ 100 15871274-5 

101.  ΤΟΜΑΤΑ ΛΙΑΣΤΗ(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 5 ΚΙΛΑ) ΚΙΛΟ 20 15871200-6 

102.  ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΚΥΤΙΟΥ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 5ΚΙΛΑ) ΚΙΛΟ 2000 15331423-8 

103.  ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 5ΚΙΛΑ) ΚΙΛΟ 700 15331425-2 

104.  ΤΣΑΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 3ΚΙΛΑ) ΚΙΛΟ 10 15863000-5 

105.  ΤΣΑΙ ΣΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 10gr) ΚΙΛΟ 2 15864100-3 

106.  ΤΣΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 10gr) ΚΙΛΟ 2 15863100-6 

107.  ΤΥΡΟΣΑΛΑΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 3ΚΙΛΑ) ΚΙΛΟ 10 15871274-5 

108.  ΦΙΔΕΣ ΚΙΛΟ 10 15850000-1 

109.  ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΚΙΛΟ 50 15821100-0 

110.  ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΛΟ 50 15821110-3 

111.  ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΚΙΛΟ 200 15850000-1 

112.  ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ ΚΙΛΟ 50 15850000-1 

113.  ΧΑΛΒΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 3 ΚΙΛΑ) ΚΙΛΟ 200 15812000-3 

114.  ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60 φύλλων τουλάχιστον) ΤΕΜ 4000 33764000-3 

115.  
ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250ml 
τουλάχιστον) 

ΤΕΜ 
1000 

15982100-6 

116.  ΨΑΡΙ ΑΤΖΟΥΓΙΕΣ ΠΑΣΤΕΣ(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 3 ΚΙΛΑ) ΚΙΛΟ 10 15241000-9 

117.  ΨΑΡΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ το μέγιστο 500gr) ΚΙΛΟ 5 15241000-9 

118.  ΨΑΡΙ ΣΑΡΔΕΛΕΣ ΠΑΣΤΕΣ(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 3 ΚΙΛΑ) ΚΙΛΟ 10 15241000-9 

119.  ΨΑΡΙ ΤΟΝΟΣ ΦΙΛΕΤΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 3 ΚΙΛΑ) ΚΙΛΟ 15 15241000-9 

120.  ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 50ΤΜΧ) ΤΕΜ 20 15811100-7 

 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Όλα τα προαναφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  
ΓΕΣ/ΔΥΓ/1-I (έκδοση 3η) ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄E΄΄ του παρόντος.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:  Οι παραπάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν υπολογισθεί με βάση 
ιστορικά στοιχεία αναλώσεων και ως εκ τούτου δύναται να αυξομειωθούν σε συνάρτηση με 
τις πραγματικές ανάγκες , χωρίς το ΠΝ να υποχρεούται για την παραγγελία/προμήθεια 
αυτών. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που θα συγκεντρώσει το χαμηλότερο 

άθροισμα γινομένων (γινόμενο = τιμή x ενδεικτική ετήσια ποσότητα ανάλωσης κάθε είδους) 

για το σύνολο των Ειδών του ΠΠΕ. 

 
 
                                                                       Για την Ακρίβεια 
                                                                     Σημαιοφόρος (Ε) Ε.Τασσόπουλος ΠΝ 
 

 

 

 
 





 
 
 
 
 




