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1. ΑΟΑΘΕΦΡΧΥΑ ΑΤΧΘ ΜΑΙ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΥΧΞΒΑΥΘΥ 

1.1 Υτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΥΕΔΛΣ ΒΣΟΘΧ ΞΦΘΨΘΧ 

Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ ΥΑΗΛΡΣΧ ΑΞΦΩΨΘΦΛΣΩ 

Υόλθ ΧΑΡΛΑ 

Ψαχυδρομικόσ Ξωδικόσ 73100 

Χϊρα ΕΟΟΑΔΑ 

Ξωδικόσ ΡUTS  

Ψθλζφωνο 2821026781 

Φαξ 2821066055 

Θλεκτρονικό Ψαχυδρομείο  cpb@namfi.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΩΥΟΓΣΧ (ΩΥ) ΡΨΣΩΠΥΑΦΑΨΗΘ ΔΕΧΥΣΛΡΑ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL)  

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Χτρατιωτικι Ωπθρεςία και ανικει ςτθν κεντρικι Ξυβερνθτικι Αρχι. 

   

Μφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Άμυνα. 

 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το ελλθνικό, Ρ.4412/2016. 

 

Υτοιχεία Επικοινωνίασ  

α)    Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ  μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. 

β) Ξάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. 

γ)       Υεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: cpb@namfi.gr   

1.2 Υτοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Σ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Υεδίο Βολισ Ξριτθσ.  

Θ δαπάνθ βαρφνει τον κωδικό 1202. 

1.3 Υυνοπτικι Σεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ παροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ – εκμετάλλευςθσ των εςτιατορίων του 
ΥΒΞ.                

mailto:cpb@namfi.gr
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Σι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Ξοινοφ Οεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 55300000. 

Υροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των υπθρεςιϊν. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των τριακοςίων τριάντα τεςςάρων χιλιάδων 
εννιακοςίων ευρϊ (334.900,00€) μθ ςυμπεριλαμβανομζνων ΦΥΑ και παράταςθσ (334.900,00€  το ζτοσ).             

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 12 μινεσ, με δυνατότθτα παράταςθσ ζωσ ζνα (1) επιπλζον ζτοσ 
(1+1), μετά από αμοιβαία ζγγραφθ ςυμφωνία των δφο μερϊν. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 
Λ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τιμισ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ρ. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Ξανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Υ.Υ.» 
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 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

Ψα ςχετικά με τον διαγωνιςμό ζγγραφα 

 Ψο υπ’ Αρικμ. 129/22-1-2020 Υρωτογενζσ Αίτθμα 

 Ψθν   υπ’ Αρικμ36/2020 Commitment – Απόφαςθ Ανάλθψθ Ωποχρζωςθσ 

 Ψθ Φ.810/4/71423/Χ.524/18 Παρ 20/ΥΒΞ/Δϋ ΞΣΩ/ΔΛΥΦΣ 

 Ψο υπϋαρικμ. Ωπθρεςιακό Χθμείωμα 41/2020/ Γϋ ΞΩΥ Ειδικοί Τροι 

  

1.5 Σροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 10/05/2020 και ϊρα 15.00. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.Δ.Θ.Χ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr ,  τθν 14/05/2020, θμζρα Υζμπτθ και ϊρα 10:00. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Υροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 08/04/20 ςτθν 
Ωπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Ξεντρικό Θλεκτρονικό 
Πθτρϊο Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΞΘΠΔΘΧ).  

Ψο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.:  http://www.promitheus.gov.gr,  

Υροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Ψφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ρ. 4412/2016 ςτα ΧΑΡΛΩΨΛΞΑ ΡΕΑ, ΥΑΨΦΛΧ. 

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :   www.namfi.gr/procurement-announcements 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Ψα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ τθσ προκιρυξθσ ςτον ελλθνικό τφπο, αρχικισ και τυχόν 
επαναλθπτικισ, βαρφνουν το ΥΒΞ. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Σι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.namfi.gr/procurement-announcements
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ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα Χ του Υροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΟΙΜΡΙ ΜΑΙ ΕΙΔΙΜΡΙ ΡΤΡΙ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘΥ 

2.1 Γενικζσ Σλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Ψα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

1. Θ παροφςα διακιρυξθ 

2. Ψο  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ *ΕΕΕΧ+ (ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛΛ) 

3.        Σι Ειδικοί Τροι (ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛΛΛ) 

4. Ψο Ωπόδειγμα Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛV) 

5. Ψα Ωποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν *Χυμμετοχισ – Εκτζλεςθσ+ (ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ V) 

6. Ψο Χχζδιο τθσ Χφμβαςθσ με τα Υαραρτιματά τθσ (ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ VΛ) 

2.1.2 Επικοινωνία - Σρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Υφμβαςθσ 

Τλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΕΧΘΔΘΧ),  θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

Χτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (www.namfi.gr) είναι διακζςιμα όλα τα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 
παροφςασ. 

Ξατ' εξαίρεςθ το ςϊμα τθσ διακιρυξθσ διατίκεται  ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ από 08.00-14.00. Για τθν παραλαβι των τευχϊν οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τθ δαπάνθ 
αναπαραγωγισ τουσ , που ανζρχεται ςε 15,00 ευρϊ, εκτόσ αν ο ενδιαφερόμενοσ αναλάβει με δαπάνθ και 
επιμζλειά του τθν αναπαραγωγι. Σι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και 
ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, 
πζραν τθσ αναφερομζνθσ ςτο πρϊτο εδάφιο δαπάνθσ και τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ 
ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Ψαχυδρομείων ι ιδιωτικϊν 
εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον 
ενδιαφερόμενο. 

2.1.3 Σαροχι Διευκρινίςεων 

Ψα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο οκτϊ (8) θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ 
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 
ΕΧΘΔΘΧ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο.  Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

 Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Τταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Τταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

http://www.namfi.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Τταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Ψυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Σι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Χτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Χυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ψα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Χτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Χυνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο 
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν 
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα πχ Αγγλικι, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 

Ξάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΧΔΧ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Πποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Ψ.Α.Α. - Ψ.Π.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 
με γραμμάτιο του Ψαμείου Υαρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ψαμείο 
Υαρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Σι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Π. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  
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Ωποδείγματα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν παρατίκενται ςτο Υαράρτθμα V.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Υυμμετοχισ - Μριτιρια Σοιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου (Ε.Σ.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΧΔΧ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Υαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Υροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Χυμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. H Α.Α. μπορεί να 
απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον 
τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

 3. Χτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ποςοφ ζξι 
χιλιάδων εξακοςίων ενενιντα οκτϊ ευρϊ (6.698,00€). 

Χτθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 11 Δεκ 20, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Νόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 
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2.2.3.1.  Τταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 24θσ Σκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΩ του 
Χυμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Σδθγίασ 2005/60/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου 
τθσ 26θσ Σκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Σδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΩ του Χυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Σ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε  
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του 
ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Χτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Υ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Σ.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Χτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Χφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου. 

Χτισ περιπτϊςεισ Χυνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Χυμβουλίου. 

Χε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Χτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 
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α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Χϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Χϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Σι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

2.2.3.3 Ξατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο  οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 
 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
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(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

2.2.3.5. Σ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.6. Σικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Ψα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Σικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.8. Σικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Μριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Ματαλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Σι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ  τθσ ςφμβαςθσ. 

Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ 
ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Υαράρτθμα XI του Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ 
ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ 
τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι 
μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον 
ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.  

Χτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Σ.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΧΔΧ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά μθτρϊα. 

Σι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό 
ανάκεςθ υπθρεςία. 

2.2.5 Ρικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Τςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ  απαιτείται να διακζτουν τα τρία (3) τελευταία ζτθ (2017,2018,2019) 
μζςο ειδικό κφκλο εργαςιϊν, για τθ ςυςτθματικι παροχι υπθρεςιϊν εςτιατορίου του ΥΒΞ, τουλάχιςτον 
εξακόςιεσ  χιλιάδεσ ευρϊ (600.000,00€). 

2.2.6 Φεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Τςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να προςκομίςουν δικαιολογθτικά τα οποία αποδεικνφουν τθν ςχετικι, 
προσ τισ ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ, επαγγελματικι εμπειρία του υποψιφιου Αναδόχου κατά τα τρία (3) 
τελευταία ζτθ (2017,2018,2019). Ειδικότερα θ απαιτοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία κα πρζπει να αφορά 
ςτθν οργάνωςθ, διεφκυνςθ και λειτουργία επιχειριςεων μαηικισ εςτίαςθσ ι τροφοδοςίασ (catering), που 
παραςχζκθκε ςε ιδιωτικοφσ ι δθμόςιουσ φορείσ, όπωσ, ενδεικτικά, εςτιατόρια, μονάδεσ εςτιατορίων 
ξενοδοχείων, ναυτικζσ ι αεροπορικζσ εταιρείεσ μεταφορϊν. Επιπλζον, απαιτείται τουλάχιςτον ζνασ 
διπλωματοφχοσ μάγειρασ ςε κάκε βάρδια. 

2.2.7 Σρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Σι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με: 

α) ISO 9001:2015 για τουσ ίδιουσ και για τουσ προμθκευτζσ αυτϊν 

β)  ISO 22000:2015 για τουσ ίδιουσ και για τουσ προμθκευτζσ αυτϊν ( ι HACCP μόνο για τουσ προμθκευτζσ 
αυτϊν) 

2.2.8 Υτιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Σι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ 
πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  
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 Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Πζρουσ ΛΛ του Υαραρτιματοσ ΧΛΛ 
του Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Τταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Ωπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Μανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Σροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Υροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Υαράρτθμα ΛΛΛ, το οποίο 
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Ψο ΕΕΕΧ καταρτίηεται βάςει 
του τυποποιθμζνου εντφπου  του Υαραρτιματοσ 2 του Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από 
τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Υαραρτιματοσ 1 του Ξανονιςμοφ 
(ΕΕ) 2016/7   

Ψο ΕΕΕΧ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν 

Χε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Χτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Ψο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Χτθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8). 
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Σ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Σι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ). Σι οικονομικοί 
φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει τθ 
ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Υθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που 
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ 
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι 
του ςτθν Ελλάδα αφορά Σργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να 
καταβάλει ειςφορζσ.  

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Ψο 
πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Υρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Π.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Ψα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 



 

Χελίδα 17 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Υρογραμματιςμοφ και Χυντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Χχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Πζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΧΕΥΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Σι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Σι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ και 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Υαραρτιματοσ XI του Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Χτθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Σι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν επί ποινι αποκλειςμοφ, Σικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα 
οικονομικϊν καταςτάςεων ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςι τουσ απαιτείται από τθ νομοκεςία τθ 
χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ και από τισ οποίεσ κα προκφπτει ότι ο μζςοσ 
ειδικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν για τα οικονομικά ζτθ 2017, 2018, 2019 είναι τουλάχιςτον 600.000 € για 
τθ ςυςτθματικι παροχι πλιρουσ ςίτιςθσ επί κακθμερινισ βάςθσ τουλάχιςτον επτακοςίων (700) ατόμων.  
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Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
επί ποινι αποκλειςμοφ, αντίςτοιχθ/αντίςτοιχεσ ςφμβαςθ/ςυμβάςεισ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν μαηικισ 
ςίτιςθσ κακϊσ και ςχετικό κατάλογο που κα υποβλθκεί και ςτον οποίο κα αναφζρονται οι κυριότερεσ 
παραδόςεισ των τριϊν τελευταίων χρόνων, με μνεία για κάκε παράδοςθ του παραλιπτθ, είτε εμπίπτει 
ςτον δθμόςιο είτε ςτον ιδιωτικό τομζα, τθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ και του ποςοφ, κατά το ςτάδιο τθσ 
κατακφρωςθσ. Χτθν περίπτωςθ που ο παραλιπτθσ ανικει ςτο δθμόςιο τομζα, θ παροχι υπθρεςιϊν του 
αναδόχου κα αποδεικνφεται με ςχετικά ζγγραφα τθσ αρμόδιασ Ωπθρεςίασ, ςτα οποία κα αναφζρεται και θ 
εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων ςίτιςθσ. Χτθν περίπτωςθ που ο παραλιπτθσ ανικει ςτον ιδιωτικό 
τομζα οι παραδόςεισ αποδεικνφονται με βεβαίωςθ του παραλιπτθ και εάν τοφτο δεν είναι δυνατό, αρκεί 
ςχετικι διλωςθ του προμθκευτι. Ξαι ςτισ δφο περιπτϊςεισ θ βεβαίωςθ ι θ διλωςθ ςυνοδεφονται από 
επίςθμο παραςτατικό ζγγραφο παροχισ υπθρεςιϊν.  

β) το απαςχολοφμενο προςωπικό ωσ μάγειρασ, κα πρζπει να διακζτει δίπλωμα ςχολισ 
μαγειρικισ.  

Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, 
ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό 
για εφαρμογι εγκεκριμζνου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κρίςιμων ςθμείων που εκδίδεται από διαπιςτευμζνο 
φορζα , που να βεβαιϊνει τθν τιρθςθ του προτφπου ISO 22000:2005 κακϊσ και τθν τιρθςθ του προτφπου 
ISO 9001:2015. Χτθν περίπτωςθ Ξοινοπραξίασ, θ παροφςα απαίτθςθ ιςχφει για κάκε ζναν εταίρο ανάλογα 
με το πεδίο ειδικότθτασ/ τεχνογνωςίασ που προςφζρει. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΠΘ)προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Χτισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ 
καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΞ, ςυγκρότθςθ Δ.Χ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι 
μορφι του  οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι 
εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΠΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Χτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΞ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Σι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Σι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
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τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Υαραρτιματοσ VII του 
Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Χτα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Χτθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

2.3 Μριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Μριτιριο ανάκεςθσ 

Ξριτιριο ανάκεςθσ τθσ Χφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ, θ οποία προκφπτει όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 4 του Υαραρτιματοσ ΛΛΛ. 

2.4 Ματάρτιςθ - Σεριεχόμενο Σροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Σι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Υαράρτθμα ΛΛΛ τθσ Διακιρυξθσ, για  
όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Χτθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Φρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Σι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΧΘΔΘΧ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Ωπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
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από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΞ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ξανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Ω.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ)» (ΦΕΞ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΧΘΔΘΧ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Ω.Α.  
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν.  
 
2.4.2.2. Σ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Ωπουργικισ Απόφαςθσ. 

Πετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Χφςτθμα. Χε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΧΘΔΘΧ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Σι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ –Ψεχνικι Υροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Σικονομικι Υροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Σι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Χτθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf]. 

Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ 
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να επιςυνάπτουν 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι και οικονομικι προςφορά) 
(ςχετικά άρκρα αρ. 2.4.3.2 και 2.4.4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ). 
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2.4.2.5. Σ χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Χυςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Ψα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ 
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Χφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Χτισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ρ. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Ξϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 
του  ν. 4250/2014. Ψζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν 
επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Χφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν 
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, 
τα ΦΕΞ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να 
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Σεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ- Φεχνικι Σροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογηηικά σμμεηοτής 

Ψα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Χ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 
3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του 
Ρ.4412/2016 και ςτα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, γ) υπεφκυνθ διλωςθ, 
ςφμφωνα με το Υαράρτθμα IV, δ) υπεφκυνεσ δθλϊςεισ των παρ. 2.1 και 2.2 του άρκρου 2 των Ειδικϊν 
Τρων (Υαράρτθμα ΛΛΛ), ε) άδεια τθσ Αρμόδιασ Ξτθνιατρικισ Ωπθρεςίασ και ειδικι άδεια λειτουργίασ με 
κωδικό του ΕΦΕΨ (IMP), άδεια που επιτρζπει τθν επεξεργαςία, παραςκευι, τυποποίθςθ, μεταφορά και 
διάκεςθ τροφίμων.  

Σι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΧ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΧΘΔΘΧ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Υαράρτθμα ΛΛ).  

Ψο εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο 
το πρότυπο ΕΕΕΥ όπωσ αυτό ζχει οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν παροφςα διακιρυξθ (ιτοι ςτο 
ξεχωριςτό αρχείο τφπου PDF που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ) ςε μορφι αρχείου τφπου PDF 
ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο και ςτθ διακιρυξθ. 
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Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για 
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Ψ.Π.Ε.Δ.Ε.). 

Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΧ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 Σετνική Προζθορά 

Σ οικονομικόσ φορζασ προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ ότι ςυμμορφϊνεται με τουσ Ειδικοφσ Τρουσ του 
Υαραρτιματοσ ΛΛΛ και όςα ορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. Σι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα 
τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ 
υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

2.4.4 Σεριεχόμενα Φακζλου «Ρικονομικι Σροςφορά» / Φρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Σικονομικι Υροςφορά ςυντάςςεται ςφμφωνα με τθν Υροςκικθ «16» του Υαραρτιματοσ ΛΛΛ τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. 

Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Υαράρτθμα ΛΛΛ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf. 

Σι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΩΦΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΩΦΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο κεφάλαιο 1.3 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Σι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Υροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Πετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Χτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Χε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 
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2.4.6 Νόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Υεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Υεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Υρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΟΕΤΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΜΑΥΙΑΥ - ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Ψο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΧΘΔΘΧ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ-Ψεχνικι Υροςφορά» 
τθν 14/05/20 και ϊρα 10:00. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Σικονομικι Υροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

Πε τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Πετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Χφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου. 

β) Χτθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ  και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων 
τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν 
αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Ψο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Ψο εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ εκτίμθςθ και τα ςχετικά αιτιματα προσ τουσ προςφζροντεσ για τθν παροχι 
εξθγιςεων ςχετικά με το αν μία προςφορά φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι εναπόκεινται ςτθν κρίςθ είτε τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, κατά τθν αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊν προςφορϊν, είτε του αποφαινομζνου 
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τθ διαδικαςία ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 
ε κάκε περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςχετικά με τισ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ και τθν 
αποδοχι ι όχι των ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςφερόντων ενςωματϊνεται ςτθν ωσ κατωτζρω 
ενιαία απόφαςθ. 

Χτθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.   

Υτθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ», «Φεχνικι Σροςφορά» και 
«Ρικονομικι Σροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΥΘΔΘΥ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. 

Ματά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

3.2 Σρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Πετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Ψα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ  τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ 
οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. Τταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Πε τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ 

Ψο παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ 
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εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ 
μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Τςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Ε.Ε.Ε.Χ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ. 

Χε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με  το Ε.Ε.Ε.Χ., ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  
 
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για 
τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. 

Ψα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Ματακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα  που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Ψα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Υ.Υ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Υ.Υ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Χυνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, 
και  
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Ψο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Χτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Σροδικαςτικζσ Σροςφυγζσ - Σροςωρινι Δικαςτικι Σροςταςία 

Ξάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΥΥ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Χε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΞΘΠΔΘΧ.  

Χε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΧΘΔΘΧ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Υροδικαςτικι 
Υροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Ω.Α..  

Ψο παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ 
του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα 
αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΥΥ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το  άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Ξατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.  
 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
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Ξατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 
 
Σι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΧΘΔΘΧ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν (ΑΕΥΥ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα και με τθν παρ. 1 του άρκρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΥΥ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν 
προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ 
διενζργεια τθσ διαδικαςίασ. 
 
Χε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΧΘΔΘΧ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 
Ωπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΧΘΔΘΧ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ. 

Σι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΥΥ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Τποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ  
ΑΕΥΥ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΥΥ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 
προςφυγι. Πε τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογ ίηονται 
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΥΥ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 
 
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Ψζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΥΥ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 
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3.5 Ξαταίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΡΤΡΙ ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ ΦΘΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ.  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΥΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Ψο περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Υαράρτθμα V τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 

Χε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΥΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Υυμβατικό Σλαίςιο - Εφαρμοςτζα Οομοκεςία  

Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Ξϊδικασ.  

4.3 ροι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα X του 
Υροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Χπεργολαβία 

4.4.1. Σ Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Ξατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Χε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. Χε περίπτωςθ που ο 
ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ χρθματοοικονομικι 
επάρκεια-τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, o νζοσ 
υπεργολάβοσ κα πρζπει να ικανοποιεί τα αντίςτοιχα κριτιρια.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Τταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Φροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ ςφμφωνα με τθν παρ. 1η του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Χυνκικεσ και τθν Σδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΧΟΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΜΡΙ ΡΤΡΙ ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ ΦΘΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ  

5.1 Φρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Σ Ανάδοχοσ κα εκδίδει τιμολόγιο κάκε μινα το οποίο κα υποβάλλεται ςτο αρμόδιο τμιμα του ΥΒΞ 
για ζγκριςθ το πρϊτο 20ιμερο του επομζνου μινα, βάςει του αρικμοφ των παραγγελκζντων και 
παραςκευαςκζντων προγευμάτων, γευμάτων, πακζτων και δείπνων. 

  Σι πλθρωμζσ προσ τον Ανάδοχο, κα γίνονται ανά μινα βάςει τιμολογίων που κα τα εγκρίνει το 
Υ.Β.Ξ. και μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθσ λιψεωσ των τιμολογίου. 

 Σι πλθρωμζσ προσ τον Ανάδοχο, κα γίνονται από τον υπεφκυνο Δαπανϊν του Ψμιματοσ 
Ειςπράξεων-Υλθρωμϊν τθσ Δνςθσ Οογιςτθρίου-Χρθματικοφ του Δϋ Ξλάδου Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν του 
ΥΒΞ, κατόπιν προςκόμιςθσ των παρακάτω παραςτατικϊν: 

  α. Ψιμολόγιο Υαροχισ Ωπθρεςιϊν. 

  β. Ξατάςταςθ ανάλυςθσ Ψιμολογίων. 

  γ. Υιςτοποιθτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ (για είςπραξθ χρθμάτων από Φορείσ 
Ξεντρικισ Ξυβζρνθςθσ). 

  δ. Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ του ΛΞΑ και όποιου άλλου φορζα ζχει δθλϊςει 
ότι υποχρεοφται να υποβάλλει ειςφορζσ. 

                ε.  Πθνιαία Α.Υ.Δ  του απαςχολοφμενου προςωπικοφ, ςτο ΥΒΞ, του Αναδόχου. 

  ςτ. COMMITMENT-VOUCHER  (Πε μζριμνα τθσ Ωπθρεςίασ). 

  η. Υρωτόκολλο Ελζγχου και Υαραλαβισ Ωπθρεςιϊν (Πε μζριμνα τθσ Ωπθρεςίασ). 

  θ. Ρόμιμο παραςτατικό, ςτο οποίο να αναγράφεται ο αρικμόσ IBAN λογαριαςμοφ του 
Αναδόχου. 

Ψα τιμολόγια παροχισ υπθρεςιϊν προσ το ΥΒΞ που κα εκδίδει ο Ανάδοχοσ απαλλάςςονται από κάκε είδοσ 
φόρου, ςφμφωνα με τθν Υ.4056/3029/ΥΣΟ 186/17-6-87 Απόφαςθ Ωπουργείου Σικονομικϊν/Γενικι Δνςθ 
Φορολογίασ / Ωπθρεςία Φ.Υ.Α. και επιβαρφνονται μόνο με Φ.Ε. 8% για τθν παροχι υπθρεςιϊν.  

5.2 Μιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Μυρϊςεισ  

5.2.1.  Σ Ανάδοχοσ αναγνωρίηει και ρθτϊσ αποδζχεται ότι ςε περίπτωςθ  διαπίςτωςθσ παραβάςεων 
οποιαςδιποτε από τισ ανωτζρω ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του από τα αρμόδια όργανα του ΥΒΞ και μετά 
από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Ξαλισ Εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το ΥΒΞ δφναται 
να επιβάλει ποινικζσ ριτρεσ, αφοφ ζχει προθγθκεί τουλάχιςτον μία αντίςτοιχθ ζγγραφθ ςφςταςθ, για τθν 
ίδια παρζκκλιςθ, όπωσ παρακάτω: 

  α.  Για τθν πρϊτθ παράβαςθ  1000€ 

  β.  Για τθν δεφτερθ παράβαςθ  2000€ 

  γ.  Για τθν τρίτθ παράβαςθ  3000€ 

 Πετά τθν τρίτθ παράβαςθ ι μετά από ςϊρευςθ περιςςότερων διαφορετικϊν παρεκκλίςεων για τισ 
οποίεσ είτε ζχει γίνει ςφςταςθ ι  ζχει επιβλθκεί πρόςτιμο κατά τα ανωτζρω, κα επάγεται κατά τθν κρίςθ 
του ΥΒΞ ζκπτωςθ του ΑΡΑΔΣΧΣΩ. Χτθν περίπτωςθ αυτι επιβάλλονται ακροιςτικά ι διαηευκτικά οι 
παρακάτω κυρϊςεισ: 

  α. Ζκπτωςθ του από τθν κατακφρωςθ ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτι. 

  β. Ξατάπτωςθ ολικι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ υπζρ του ΥΒΞ. 
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  γ. Ανάκεςθ των υπθρεςιϊν, είτε ςτον επόμενο μειοδότθ που ζλαβε μζροσ ςτο 
διαγωνιςμό, είτε με επαναλθπτικό διαγωνιςμό ι και χωρίσ διαγωνιςμό, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ 
υπθρεςίασ και με καταλογιςμό ςε βάροσ του τθσ τυχόν επιπλζον διαφοράσ τιμισ. 

  δ. Υροςωρινόσ ι οριςτικόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο ι μζροσ των 
προμθκειϊν των φορζων που αναφζρονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του Ρ. 2286/95.  Σ αποκλειςμόσ ςε 
οποιαδιποτε περίπτωςθ πραγματοποιείται μόνο με απόφαςθ του Ωπουργοφ Εκνικισ Άμυνασ. 

5.2.2. Χτθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν, θ 
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 
αυτοφ και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο 
ανάδοχοσ κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του. Θ ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ 
και ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ 
προκεςμία, που τζκθκε με τθν ειδικι όχλθςθ, παριλκε χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ 
ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Χτθν απόφαςθ προςδιορίηονται οι λόγοι τθσ μθ 
ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τθν ειδικι όχλθςθ και αιτιολογείται θ ζκπτωςθ με αναφορά ςτουσ 
λόγουσ που οδιγθςαν ςε αυτιν. 

Ψο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 

5.3 Διοικηηικές προζθσγές καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζης ηων ζσμβάζεων   

Σ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Ξιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Ξυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα. Ξατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαζηική επίλσζη διαθορών 

Ξάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Υεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Υριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΕΙΔΙΜΡΙ ΡΤΡΙ ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ  

6.1  Σαρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  
αρμόδια επιτροπι παραλαβισ των υπθρεςιϊν, θ οποία και κα ειςθγείται ςτο Δκτι του ΥΒΞ για όλα τα 
ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ 
των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω 
όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ 
τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.   

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Πε τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και 
άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ 
οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Χε αυτι τθν 
περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Ψα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Πε ειςιγθςθ του 
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Χφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ με δυνατότθτα 
παρατάςεωσ τθσ για χρονικό διάςτθμα ζωσ ζνα (1) ζτοσ επιπλζον, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των δφο μερϊν.  

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ, χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε 
αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ 
ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ 
παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του 
αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που 
χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και 
το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3 Σαραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Τπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 7 του Υαραρτιματοσ ΛΛΛ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.  

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ  

Χε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν , με ζκπτωςθ επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των 
υπθρεςιϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία τθσ 
μίασ (1) ϊρασ. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ παραπάνω προκεςμίασ, ο δε ανάδοχοσ 
υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ 
παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

6.5 Αναπροςαρμογι τιμισ 

Ψυχόν αναπροςαρμογι των τιμϊν είναι δυνατι, μόνο ςτθν περίπτωςθ ανανζωςθσ τθσ ςφμβαςθσ και 
κατόπιν ζγκριςθσ αντίςτοιχου αιτιματοσ από τον Ανάδοχο κατά τθν ζγγραφθ αποδοχι τθσ ανανζωςθσ. 
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6.6  Ματαγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Χποκατάςταςθ αναδόχου  

6.6.1 Χτθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΞ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.6.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΞ.  
 
6.6.3 Χε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).  
 

 
 
 

                            Ωπτγοσ Ξλεάνκθσ Ξαρατςίν 

Ακριβζσ Αντίγραφο Δ ι ο ι κ θ τ ι σ 

  

  

Ωπλγόσ (ΩΥ) Δζςποινα Ρτουμπαρατηι  

Δντισ Υρομ.& Χυμβάςεων  
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑΦΑ 

ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Ι – Αναλυτικι Σεριγραφι Φυςικοφ και Ρικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Υφμβαςθσ  

ΞΕΤΡΥ Α - ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΦΧΥΙΜΡΧ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡΧ ΦΘΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ  

Θ παροφςα ςφμβαςθ αφορά τθν παροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ και εκμετάλλευςθσ των εςτιατορίων του 
ΥΒΞ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται αναλυτικά ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛΛΛ. 

ΧΞΣΥΣΧ ΞΑΛ ΧΨΣΧΣΛ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

Υεριγραφι των αναγκϊν τθσ Α.Α.  

Σι ανάγκεσ του ΥΒΞ ςτισ παραπάνω υπθρεςίεσ αναφζρονται αναλυτικά ςτουσ Ειδικοφσ Τρουσ του 
Υαραρτιματοσ ΛΛΛ. 

 

ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ 

Απαιτιςεισ και Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ του αντικειμζνου 

Σ Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφωκεί ωσ προσ τουσ Ειδικοφσ Τρουσ του Υαραρτιματοσ ΛΛΛ 

ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ 

Διάρκεια Υφμβαςθσ-Χρόνοσ παράδοςθσ 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται για ζνα (1) χρόνο από τθν υπογραφι τθσ, με δυνατότθτα μονομεροφσ 
εκ τθσ υπθρεςίασ παράταςθσ για ζνα (1) επιπλζον ζτοσ, με γραπτι ειδοποίθςθ. 

Θ παράδοςθ των υπθρεςιϊν κα γίνεται με μζριμνα του Αναδόχου και κα πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να 
είναι ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που κα δίνονται από τουσ εκάςτοτε επικεφαλείσ κακϊσ και από τθν 
Επιτροπι παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Σαραδοτζα-Διαδικαςία Σαραλαβισ/Σαρακολοφκθςθσ: Θ παραλαβι των υπθρεςιϊν κα γίνεται από τθν 
Επιτροπι παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ θ οποία κα οριςτεί από το ΥΒΞ.  

 

ΞΕΤΡΥ Β - ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ 

Χρθματοδότθςθ Λδίουσ πόρουσ ΥΒΞ, ςτον κωδικό 1202.  

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΥΑ  :  (334.900,00€). 

Αξία δικαιωμάτων προαίρεςθσ/παράταςθσ (334.900,00€). 

Φ.Υ.Α.-Ξρατιςεισ-δικαιϊματα τρίτων-επιβαρφνςεισ 

Ψο ΥΒΞ απαλλάςςεται από κάκε είδοσ φόρου, ςφμφωνα με τθν Υ.4056/3029/ΥΣΟ 186/17-6-87 Απόφαςθ 
Ωπουργείου Σικονομικϊν/Γενικι Δνςθ Φορολογίασ/ Ωπθρεςία Φ.Υ.Α. και επιβαρφνεται μόνο με Φ.Ε. 8% 
για τθν παροχι υπθρεςιϊν. 

ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ΙΙ –  ΕΕΕΥ 

Τπωσ ςτο προςαρτθμζνο ςτθ Διακιρυξθ ΕΕΕΧ που αναρτικθκε ςτθν πλατφόρμα ΕΧΘΔΘΧ. 

ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ΙΙI – Ειδικοί ροι 

ΑΤΘΤΡ  1 
Σεριγραφι Εςτιατορίων - Δυνατότθτεσ 

 1.1 Ψα εςτιατόρια του Υεδίου Βολισ Ξριτθσ (ΥΒΞ) λειτουργοφν υπό το ςφςτθμα 
αυτοεξυπθρετιςεωσ (SELF SERVICE) των ςιτιςμζνων, όπου κα επιλζγονται από ςειρά διανομισ, ζτοιμα 
πιάτα ςερβιριςμζνα από το προςωπικό τθσ εταιρείασ. 
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 1.3 Ψα εςτιατόρια του ΥΒΞ απαιτείται να δφναται να εξυπθρετοφν ταυτόχρονα (και με 
πακζτα αν απαιτθκεί) επτακόςιουσ (700) ςιτιηομζνουσ ανά γεφμα θμερθςίωσ, για όλουσ τουσ τφπουσ 
φαγθτϊν που αναφζρονται ςτα ΠΕΡΣΩ των Υροςκθκϊν των Ειδικϊν Τρων.  
 

ΑΤΘΤΡ  2 
Δικαιολογθτικά Ειδικϊν ρων 

 2.1 Επί ποινι αποκλειςμοφ, Ωπεφκυνθ  Διλωςθ  τθσ  παρ.  4  του  άρκρου  8  του ν.  
1599/1986 (Αϋ75),  όπου κα αναφζρεται: 
 
  2.1.1 Θ ςχετικι, προσ τισ ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ, επαγγελματικι εμπειρία του 
υποψθφίου αναδόχου κατά τα τρία τελευταία ζτθ. Ειδικότερα θ απαιτοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία κα 
πρζπει να αφορά ςτθν οργάνωςθ, διεφκυνςθ και λειτουργία επιχειριςεων μαηικισ εςτίαςθσ ι 
τροφοδοςίασ (catering), που παραςχζκθκε ςε ιδιωτικοφσ ι δθμόςιουσ φορείσ, όπωσ, ενδεικτικά, 
εςτιατόρια, μονάδεσ εςτιατορίων ξενοδοχείων, ναυτικζσ ι αεροπορικζσ εταιρείεσ μεταφορϊν.   
  
  2.1.2 Ψο φψοσ  του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν που αφορά παρόμοιεσ προσ τισ 
ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ, κατά τθ διάρκεια των τριϊν (3) προθγοφμενων οικονομικϊν ετϊν, με μζςο ετιςιο 
κφκλο εργαςιϊν αυτϊν τουλάχιςτον 600.000,00€. 
 
 2.2 Επί ποινι αποκλειςμοφ, Ωπεφκυνθ  Διλωςθ  τθσ  παρ.  4  του  άρκρου  8  του ν.  
1599/1986 (Αϋ75),  όπωσ  εκάςτοτε  ιςχφει,  ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι κα υποβάλουν: 
 
  2.2.1 Σργανόγραμμα κάλυψθσ κζςεων και ςτοιχεία προςωπικοφ όπωσ αυτά 
ορίηονται ςτο Άρκρο 10 παράγραφοσ 10.1 των Ειδικϊν Τρων. 
 
  2.2.2  Χτοιχεία κακοριςμοφ τθσ Ξεντρικισ Πονάδασ Υαραςκευισ που κα 
χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά που 
αφοροφν ςε αυτι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 6 παράγραφοι 6.2.1, 6.2.2 και 6.2.3  των Ειδικϊν 
Τρων. 
 
 2.3 Υιςτοποιθτικό για εφαρμογι εγκεκριμζνου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κρίςιμων ςθμείων 
που εκδίδεται από διαπιςτευμζνο φορζα , που να βεβαιϊνει τθν τιρθςθ του προτφπου ISO 22000:2005 
κακϊσ και τθν τιρθςθ του προτφπου ISO 9001:2015. Χτθν περίπτωςθ Ξοινοπραξίασ, θ παροφςα απαίτθςθ 
ιςχφει για κάκε ζναν εταίρο ανάλογα με το πεδίο ειδικότθτασ/ τεχνογνωςίασ που προςφζρει. 
  

ΑΤΘΤΡ 3 
Σροςφερόμενεσ Φιμζσ 

 
 3.1 Σι τιμζσ που κα προςφζρουν οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό κα υποβλθκοφν 
ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ ςε ΕΩΦΩ, εκφραηόμενεσ ςε ακζραιο αρικμό ι δεκαδικό αρικμό με ζωσ ζνα 
δεκαδικό ψθφίο και κα βαςίηονται ςτα ςυνθμμζνα ΠΕΡΣΩ (Υροςκικεσ Ειδικϊν Τρων), λαμβανομζνων 
υπ’ όψθ και των ευκολιϊν που παρζχονται από το ΥΒΞ ξεχωριςτά για κάκε : 
 
  3.1.1 Υρόγευμα. 
 
  3.1.2 Γεφμα. 
 
  3.1.3 Δείπνο. 
 
   3.1.4 Υακεταριςμζνο φαγθτό ηεςτό 
 
  3.1.5 Υακεταριςμζνο φαγθτό  κρφο 
 
  3.1.6 Υακεταριςμζνο πρόγευμα 



 

Χελίδα 38 

 
 3.2 Σι ςυμβατικζσ τιμζσ κα ιςχφςουν για όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Ψυχόν 
αναπροςαρμογι των τιμϊν είναι δυνατι, μόνο ςτθν περίπτωςθ ανανζωςθσ τθσ ςφμβαςθσ και κατόπιν 
ζγκριςθσ αντίςτοιχου αιτιματοσ από τον Ανάδοχο κατά τθν ζγγραφθ αποδοχι τθσ ανανζωςθσ. 

 
ΑΤΘΤΡ  4 

Μρίςθ Σροςφορϊν 
 
 4.1 Ξριτιριο κατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ είναι θ μικρότερθ 
ςυνολικι τιμι για τα ζξι (6) είδθ γευμάτων, θ οποία υπολογίηεται ωσ το άκροιςμα των γινομζνων των 
επιμζρουσ προςφερόμενων τιμϊν για κάκε γεφμα ξεχωριςτά, πολλαπλαςιαηόμενων επί των αντιςτοίχων 
ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ όπωσ αυτοί απεικονίηονται παρακάτω :  
 

α/α Είδοσ 
Υυντελεςτισ 
Βαρφτθτασ 

1 Υρόγευμα 0,25 

2 Γεφμα 0,31 

3 Δείπνο 0,26 

4 Υακεταριςμζνο φαγθτό ηεςτό       0,11 

5 Υακεταριςμζνο φαγθτό κρφο        0,01 

6. Υακεταριςμζνο Υρόγευμα 0,06 

 ΥΧΟΡΝΡ: 1,00 

 
 4.2 Θ προςφερόμενθ τιμι για το είδοσ «Σακεταριςμζνο φαγθτό ηεςτό» δεν πρζπει να 
υπερβαίνει το ςαράντα τισ εκατό (40%) επιπλζον του μζςου όρου των προςφερόμενων τιμϊν των ειδϊν 
«Γεφματοσ» και «Δείπνου».Χε περίπτωςθ που υποβλθκεί προςφορά ςτθν οποία θ τιμι του είδουσ 
«Υακεταριςμζνο φαγθτό ηεςτό» υπερβαίνει το ςαράντα τισ εκατό (40%) επιπλζον του μζςου όρου των 
προςφερόμενων τιμϊν των ειδϊν «Γεφματοσ» και «Δείπνου», αυτι κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Για 
παράδειγμα, εάν θ προςφερόμενεσ τιμζσ για το «Γεφμα» και το «Δείπνο» είναι 7,00€ και 6,00€ αντίςτοιχα, 
ο μζςοσ όροσ είναι 6,50€ και κατά ςυνζπεια θ προςφερόμενθ τιμι για το «Υακζτο Ηεςτό» δεν μπορεί να 
είναι μεγαλφτερθ από 9,10€ (6,5 x 1,4). 
 
 4.3 Χτον παρακάτω πίνακα αναλφεται παράδειγμα ανάδειξθσ μειοδότθ μεταξφ δφο 
ςυμμετεχόντων, ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα τθσ παραπάνω παραγράφου: 
 

Διαγωνιηόμενοσ/Είδοσ Γεφματοσ Α Β 

Υρόγευμα 3 ευρϊ 2 ευρϊ 

Γεφμα 9 ευρϊ 8 ευρϊ 

Δείπνο 9 ευρϊ 8 ευρϊ 

Υακεταριςμζνο φαγθτό ηεςτό       6  ευρϊ 10  ευρϊ 

Υακεταριςμζνο φαγθτό κρφο        8  ευρϊ 8  ευρϊ 

Υακεταριςμζνο Υρόγευμα 6  ευρϊ 7  ευρϊ 

 
Χυνολικι Υροςφερόμενθ τιμι Διαγωνιηόμενου  Α= (3Χ0,25) + (9Χ0,31) + (9Χ0,26) + (6Χ0,01) + (8Χ0,11) 
+(6Χ0,06) = 7,18  ευρϊ. 
 
Χυνολικι Υροςφερόμενθ τιμι Διαγωνιηόμενου  Β= (2Χ0,25) + (8Χ0,31) + (8Χ0,29) + (10Χ0,01) + (8Χ0,11) + 
(7Χ0,06) = 6,7  ευρϊ. 
 
Άρα, μειοδότθσ είναι ο προςφζρων  Β. 
  
 4.4 Επίςθσ οι υποψιφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται ςτθν προςφορά τουσ να ςυνεκτιμιςουν: 
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  4.4.1 Ψισ τυχόν διαφορζσ οι οποίεσ προκφπτουν ςτο κόςτοσ λόγω παραςκευισ 
ειδικοφ μενοφ για θμζρεσ νθςτείασ και εορτζσ (Χριςτοφγεννα, Υάςχα, Υρωτοχρονιά κλπ). 
   
  4.4.2 Ψυχϊν ζκτακτεσ αφίξεισ ι εκδθλϊςεισ και άλλεσ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ 
μπορεί να ηθτθκεί από το ΥΒΞ θ παραςκευι ζκτακτου μενοφ ςτθν τιμι του κανονικοφ γεφματοσ. 
   
  4.4.3 Ψθν παραςκευι φαγθτϊν δίαιτασ για τουσ αςκενείσ κατόπιν ιατρικισ 
γνωμάτευςθσ, ςτθν ίδια τιμι. Ψα φαγθτά αυτά κα βαςίηονται ςε αντίςτοιχα θμεριςια μενοφ τα οποία κα 
παραςκευάηονται κατάλλθλα. 
   
  4.4.4 Ψθν παραςκευι φαγθτϊν νθςτείασ και πζραν των αναφερομζνων ςτο ειδικό 
μενοφ νθςτείασ θμερϊν, κατόπιν ζγκαιρθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ των ςιτιηομζνων ςε περιόδουσ 
νθςτείασ.  
 
  4.4.5 Ψθν παραςκευι χορτοφαγικοφ μενοφ ι μενοφ που δεν περιζχει χοιρινό 
κατόπιν ζγκαιρθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ των ςιτιηομζνων. 
 

ΑΤΘΤΡ  5 
Σαρεχόμενεσ Ευκολίεσ 

 
 5.1 Σι ευκολίεσ που παρζχονται ςτον Ανάδοχο χωρίσ αυτόσ να ζχει καμία οικονομικι 
επιβάρυνςθ είναι: 
 
  5.1.1 Θλεκτρικι ενζργεια 
   
  5.1.2 Ρερό 
 
  5.1.3 Δίκτυο αποχετεφςεωσ (αποχζτευςθ γενικά) 
   
  5.1.4 Ξαφςιμθ φλθ (πετρζλαιο κλπ) για κζρμανςθ και μαγειρικι. 
   
  5.1.5 Χϊροι: 
   
   5.1.5.1 Εςτιατορίων, εμβαδοφ 500μ2ςτα οποία είναι δυνατι θ εξυπθρζτθςθ 
ζωσ 700 ατόμων. 
    
   5.1.5.2 Παγειρείων, Αποκθκϊν τροφίμων, Γραφείων και ψυκτικϊν καλάμων 
(700 μ2). 
    
    5.1.5.3 Σι ανωτζρω χϊροι μποροφν να αυξομειωκοφν με απόφαςθ του Δκτι 
ΥΒΞ όπωσ επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν από το ΥΒΞ ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ. 
 
   5.1.6 Εξοπλιςμόσ ςε εγκατεςτθμζνα υλικά, ζπιπλα και ςκεφθ των μαγειρείων, 
εςτιατορίων, αποκθκϊν όπωσ αυτά φαίνονται ςτθν Υροςκικθ «15» των Ειδικϊν Τρων . 
  
 5.2 Ψο προςωπικό του αναδόχου που απαςχολείται ςτα εςτιατόρια – μαγειρεία δφναται να 
χρθςιμοποιεί τα οχιματα του ΥΒΞ που εκτελοφν προγραμματιςμζνα δρομολόγια μεταφοράσ προςωπικοφ 
του, όποτε και εάν αυτό είναι εφικτό. 
 

ΑΤΘΤΡ  6 
Φεχνικοί Σροςδιοριςμοί 

 
 6.1 Σι βαςικζσ διαδικαςίεσ που οφείλει ο Ανάδοχοσ να ακολουκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ είναι: 
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  6.1.1 Ψα δεκατζςςερα (14) ΠΕΡΣΩ, τθσ Υροςκικθσ «2» των Ειδικϊν Τρων, κα 
επαναλαμβάνονται μετά τθν ολοκλιρωςι τουσ ϊςτε να υπάρχει αντιςτοιχία κατά θμζρα τθσ εβδομάδασ. 
Είναι δυνατόν μετά από γραπτι αιτιολογθμζνθ αίτθςθ του αναδόχου και ζγκριςθ από τα αρμόδια όργανα 
του ΥΒΞ, να υιοκετθκεί αλλαγι ςτθ ςειρά των ΠΕΡΣΩ.  
 
  6.1.2 Ξατά τθ διάρκεια προετοιμαςίασ και παραςκευισ τθσ παρεχόμενθσ ςίτιςθσ 
πρζπει να εφαρμόηονται επακριβϊσ και με μεγάλθ ςχολαςτικότθτα οι αυςτθροί κανονιςμοί και οι 
προκακοριςμζνεσ προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ ISO 22000:2005. 
 
  6.1.3 Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί εκ των προτζρων ςτο ΥΒΞ τουσ 
εκάςτοτε προμθκευτζσ του και επιπλζον τισ προδιαγραφζσ φυςικοχθμικζσ-μακροςκοπικζσ και 
οργανολθπτικζσ τισ οποίεσ πρζπει βάςει του ςυςτιματοσ να ζχει για τα μενοφ που κα ςερβίρει. Σι 
προμθκευτζσ πρζπει να εφαρμόηουν αντίςτοιχο ςφςτθμα διαχείριςθσ κρίςιμων ςθμείων (κατά ISO 
22000:2005 ι HACCP) κακϊσ και ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2015 ςτισ παραγωγικζσ 
διαδικαςίεσ των υλικϊν που παράγουν και ο Ανάδοχοσ κα ζχει τθν υποχρζωςθ να το αποδείξει κατόπιν 
αιτιματοσ του ΥΒΞ. Χε περιπτϊςεισ που οι προμθκευτζσ του Αναδόχου προμθκεφουν τρόφιμα που δεν 
καλφπτουν τα διεκνϊσ αποδεκτά χαρακτθριςτικά και ςυντελεςτζσ ποιότθτασ τροφίμων όπωσ αυτά 
κακορίηονται ςτα διεκνι πρότυπα, τισ Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ και τθν Ελλθνικι νομοκεςία, ι οι προμθκευτζσ 
δεν εκπλθρϊνουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ κατά τρόπο άψογο με βάςει τθν καλι πίςτθ και τα χρθςτά 
ςυναλλακτικά ικθ και εφόςον αυτό δθλωκεί εγγράφωσ από το ΥΒΞ με αντίςτοιχθ αιτιολογθμζνθ ζκκεςθ, 
ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκλείει τουσ υπόψθ προμθκευτζσ του περαιτζρω και εν ςυνεχεία να 
ενθμερϊνει για τουσ νζουσ. 
 
  6.1.4 Θ προετοιμαςία των κρεάτων, πουλερικϊν, ψαριϊν, λαχανικϊν, κα γίνεται ςε 
διαφορετικό χϊρο, με ξεχωριςτό εξοπλιςμό, με βάςθ το χρωματικό κϊδικα, προσ αποφυγι 
διαςταυροφμενων επιμολφνςεων. 
 
  6.1.5 Ψα τρόφιμα απαιτείται να είναι προςτατευμζνα ςε όλα τα ςτάδια φφλαξθσ-
προετοιμαςίασ- παραςκευισ- παράδοςθσ ςτθν μονάδα από ζντομα, τρωκτικά κλπ.  
 
  6.1.6 Θ μεταφορά, εςωτερικι διακίνθςθ και οι παραλαβζσ των προμθκειϊν 
απαιτείται να πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τουσ αυςτθροφσ κανονιςμοφσ και τισ προκακοριςμζνεσ 
προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ ISO 22000:2005. 
 
  6.1.7 Θ μεταφορά των προμθκειϊν ςτο ΥΒΞ απαιτείται να γίνεται με κακαρά και 
απολυμαςμζνα μεταφορικά μζςα του Αναδόχου ι των προμθκευτϊν του. Θ εκφόρτωςθ των προμθκειϊν 
κα γίνεται με ευκφνθ του Αναδόχου. 
 
  6.1.8 Ανάλογα με το είδοσ του προϊόντοσ και το μενοφ τθσ θμζρασ, τα υλικά 
αποκθκεφονται με ευκφνθ του Αναδόχου, ο οποίοσ ευκφνεται για τθν γενικότερθ διαχείριςθ του 
αποκζματοσ τθσ αποκικθσ. Σι χϊροι αποκικευςθσ πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ υγιεινισ ISO 
22000:2005με ευκφνθ του Αναδόχου. 
 
  6.1.9 Επί του τρόπου παραςκευισ του ςυςςιτίου κα εφαρμόηονται επακριβϊσ οι 
διεκνϊσ παραδεδεγμζνοι όροι κακοριηόμενοι από τουσ οδθγοφσ υγιεινισ του ΕΦΕΨ και ISO 22000:2005 
για εταιρείεσ μαηικισ εςτίαςθσ και ηαχαροπλαςτικισ. 
 
 6.2 Για τα προψθμζνα - κατεψυγμζνα φαγθτά που επιτρζπεται να ςερβίρονται ΠΣΡΣ ςτα 
δζκα (10) πακζτα ηεςτοφ φαγθτοφ (LUNCH BOX) των μενοφ 1-14 ιςχφουν εκτόσ των υπολοίπων και τα 
παρακάτω : 
 
  6.2.1. Θ Ξεντρικι Πονάδα Υαραςκευισ κατεψυγμζνου φαγθτοφ του Αναδόχου, 
απαιτείται να διακζτει ςφςτθμα Cook-Freeze ι ανάλογθσ πιςτοποιθμζνθσ διαδικαςίασ και τισ απαραίτθτεσ 
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πιςτοποιιςεισ κάκε παρτίδασ φαγθτοφ για τθν απόλυτθ διαδικαςία τθσ ψφξθσ (δθλαδι κερμοκραςία 
ειςόδου φαγθτϊν ςτισ ςυςκευζσ ταχείασ ψφξθσ, κερμοκραςία εξόδου από τισ ςυςκευζσ και διάρκεια 
ψφξεωσ). 
 
  6.2.2 Για τθν Ξεντρικι Πονάδα Υαραςκευισ κατεψυγμζνου φαγθτοφ απαιτείται να 
αποδεικνφεται απαραιτιτωσ, επί ποινι αποκλειςμοφ ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ, θ πιςτι τιρθςθ 
ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2015 και διαχείριςθσ τροφίμων ISO 22000:2005 ςε όλα τα 
ςτάδια τθσ παραγωγισ. 
 
  6.2.3 Θ Ξεντρικι Πονάδα Υαραςκευισ κατεψυγμζνου φαγθτοφ που κα υποδειχκεί 
είναι δεςμευτικι για τθν ανάδοχο εταιρεία και απαιτείται να είναι υψθλϊν προδιαγραφϊν με ςφγχρονο 
εξοπλιςμό που να διαςφαλίηει τθν αςφαλι παραςκευι του ςυςςιτίου, τον ζλεγχο και κακοριςμό των 
προδιαγραφϊν των πρϊτων υλϊν και να εφαρμόηει και τθρεί τθν προβλεπόμενθ νομοκεςία για 
λειτουργία επιχειριςεων του ςυγκεκριμζνου αντικειμζνου. Θ αρχικι Ξεντρικι Πονάδα Υαραςκευισ που 
κα δθλωκεί από τον Ανάδοχο δφναται να αλλάξει εάν ςτθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ αποδειχκεί ότι δεν 
ανταποκρίνεται πλζον ςτισ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ που ορίηονται από αυτιν τθν ςφμβαςθ, κατόπιν 
αιτιματοσ του ΥΒΞ ι του Αναδόχου. Ξαι ςτισ δφο περιπτϊςεισ θ επιλογι νζασ  Ξεντρικισ Πονάδασ 
Υαραςκευισ απαιτείται να πλθροί τισ απαραίτθτεσ προδιαγραφζσ, να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τουσ 
όρουσ του παρόντοσ και να είναι αποδοχισ  και των δφο μερϊν. Χε περίπτωςθ που θ κεντρικι Πονάδα 
Υαραςκευισ αποδεδειγμζνα δεν πλθροί τισ ανωτζρω απαιτιςεισ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
παραςκευάηει το φαγθτό των πακζτων ςτα εςτιατόρια του ΥΒΞ. 
 
  6.2.4 Θ παραςκευι του παρεχόμενου φαγθτοφ κα πραγματοποιείται ωσ εξισ: 
 
   6.2.4.1 Παγείρεμα και Ξατάψυξθ:  Θ μζκοδοσ αυτι εφαρμόηεται ςτθν 
Ξεντρικι Πονάδα Υαραςκευισ τθσ Αναδόχου Εταιρείασ όπου το φαγθτό προετοιμάηεται και μαγειρεφεται, 
ςτθν ςυνζχεια καταψφχεται και αποςτζλλεται ςτο ΥΒΞ για αποκικευςθ. 
 
   6.2.4.2 Αναγζννθςθ και Χερβίριςμα: Χτο μαγειρείο του ΥΒΞ το φαγθτό 
αναγεννιζται από τθν κατεψυγμζνθ μορφι ςτθν οποία ςτάλκθκε από τθν Ξεντρικι Πονάδα Υαραςκευισ 
και ςτθ ςυνζχεια τοποκετείται ςτο πακζτο για διανομι.  
 
  6.2.5 Σι πρϊτεσ φλεσ που κα χρθςιμοποιοφνται κα πρζπει να καλφπτουν τα διεκνϊσ 
αποδεκτά χαρακτθριςτικά και ςυντελεςτζσ ποιότθτασ τροφίμων όπωσ αυτά κακορίηονται ςτα διεκνι 
πρότυπα, τισ Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ και τθν Ελλθνικι νομοκεςία και ςφμφωνα με τουσ όρουσ που ιςχφουν 
για τα υπόλοιπα τρόφιμα των μενοφ τθσ Χφμβαςθσ που κα μαγειρεφονται ςτα εςτιατόρια του ΥΒΞ. 
 
  6.2.6 Κα εξαςφαλίηεται θ δυνατότθτα ελζγχου ςτισ ανωτζρω εγκαταςτάςεισ από 
εκπροςϊπουσ του ΥΒΞ ςε ςυνεργαςία με τον Αξιωματικό (ΩΛΞ) τθσ 5θσ Ψαξιαρχίασ Υεηικοφ κατά τθν 
διάρκεια τθσ παραγωγισ ι πριν από αυτιν κατά τθν κρίςθ τθσ υπθρεςίασ. Χε περίπτωςθ που οι 
εγκαταςτάςεισ τθσ Ξεντρικισ Πονάδασ βρίςκονται εκτόσ του Ρ. Χανίων τα ζξοδα του προςωπικοφ που κα 
προςζρχεται για ζλεγχο κα βαρφνουν τον ανάδοχο. Αυτι θ αποηθμίωςθ αφορά τθ δυνατότθτα επίςκεψθσ 
τριμελοφσ επιτροπισ μια φορά ανά τρίμθνο ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ και κα υπολογίηεται βάςει 
των προβλεπομζνων από τθν υπθρεςία αποηθμιϊςεων για τθν εκτόσ ζδρασ εργαςία του προςωπικοφ. Χε 
περίπτωςθ που απαιτείται ζλεγχοσ των εγκαταςτάςεων ςε πιο ςυχνά διαςτιματα, από υπαιτιότθτα τθσ 
εταιρείασ, κα ακολουκείται θ ίδια διαδικαςία για τθν αποηθμίωςθ διαφορετικά εφόςον ο ζλεγχοσ γίνεται 
για κάλυψθ αναγκϊν του ΥΒΞ (π.χ. ζκτακτοσ ζλεγχοσ) θ αποηθμίωςθ κα καταβάλλεται από αυτό. 
 
  6.2.7 Τλεσ οι μεταφορζσ από τθν εταιρεία παραςκευισ ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΥΒΞ 
και θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των τροφίμων αποτελεί ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου. 
 
  6.2.8 Σ Ανάδοχοσ κα παρακζτει το φαγθτό ςε πακζτο ςτον χϊρο και ςτον χρόνο 
που κα του υποδεικνφονται ςτθν περιοχι βολϊν του Χϊρου Εκτόξευςθσ, ζχοντασ τθν ευκφνθ 
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προετοιμαςίασ-μεταφοράσ –διανομισ των πακζτων με δικό του προςωπικό και μζςα κατά τζτοιο τρόπο 
ϊςτε να παραδίνεται για κατανάλωςθ, ηεςτό. 
 
  6.2.9 Τλα τα είδθ που περιζχονται ςτο πακζτο κα είναι ςτισ προβλεπόμενεσ 
ποςότθτεσ που αναφζρονται  αναλυτικά ςτα μενοφ και ςτουσ όρουσ τθσ Χφμβαςθσ και κα περιζχονται ςε 
ειδικζσ ςυςκευαςίεσ μιασ χριςεωσ κατάλλθλεσ για τρόφιμα. Υαρζκκλιςθ ςτο βάροσ επιτρζπεται μόνο ςτα 
μαγειρευμζνα φαγθτά, ςε ποςοςτό το μζγιςτο ζωσ 10%, εφόςον από ελζγχουσ διαπιςτωκεί ότι υφίςταται 
εξίςου ωσ απόκλιςθ ι ωσ υπζρβαςθ από το προβλεπόμενο, ςε ποςοςτό πακζτων τυχαίασ δειγματολθψίασ. 
 
  6.2.10 Ψο βάροσ ςτα προψθμζνα κατεψυγμζνα αναφζρεται ωσ κακαρι 
μαγειρευμζνθ πρϊτθ φλθ χωρίσ ςάλτςεσ και πρόςκετα υλικά. 
 
  6.2.11 Θ παράκεςθ του φαγθτοφ κα γίνεται ςε πακζτα ειδικισ ςυνκζςεωσ και 
ςυςκευαςίασ με ςιμανςθ καταλλθλότθτασ για τρόφιμα ςτθν 1θ και 2θ ςυςκευαςία αυτϊν. 
 
 6.3 Ψο ΥΒΞ κα γνωςτοποιεί ςτον Ανάδοχο τον απαιτοφμενο αρικμό προγευμάτων, 
γευμάτων,δείπνων κακϊσ και πακζτων αυτϊν για κάκε θμερομθνία, τουλάχιςτον 24 ϊρεσ νωρίτερα. Χε 
περιπτϊςεισ απροειδοποίθτθσ  άφιξθσ ανδρϊν εκπαιδευομζνων Πονάδων ι τυχόν αφξθςθ τθσ δοκείςασ 
παραγγελίασ λόγω υπθρεςιακϊν αναγκϊν (π.χ. υπερωριακά γεφματα λόγω κακυςτζρθςθσ εκτζλεςθσ των 
προγραμματιςμζνων βολϊν), κα ειδοποιεί εκτάκτωσ και το ςυντομότερο δυνατόν τον Ανάδοχο, για τθν 
παροχι κανονικοφ γεφματοσ,εάν ο Ανάδοχοσ ζχει τζτοια δυνατότθτα.Διαφορετικά ο Ανάδοχοσ κα παρζχει 
το φαγθτό από το ζκτακτο ΠΕΡΣΩ (Υροςκικθ «4» των Ειδικϊν Τρων). 
 
 6.4 Ψα φαγθτά που παραγγζλλονται και δεν καταναλϊνονται κα επιςτρζφονται ςτο ΥΒΞ και 
κα διατίκενται κατά τθν κρίςθ του.  Σ Ανάδοχοσ κα πλθρϊνεται με βάςθ τον αρικμό των 
παραγγελλομζνων από το ΥΒΞ και αντίςτοιχα παραςκευαςμζνων από αυτόν προγευμάτων, γευμάτων, 
δείπνων και πακζτων, όχι επί των αναλωμζνων. 
 

ΑΤΘΤΡ  7 
Σαραλαβι Σρομθκειϊν 

 
 7.1  Θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των υλικϊν πραγματοποιείται ςε θμεριςια βάςθ 
από τριμελι τουλάχιςτον επιτροπι παρουςία του Αναδόχου ι του νομίμου εκπροςϊπου του ο οποίοσ 
οφείλει να καταγράφει πίςω από το δελτίο αποςτολισ τθν κερμοκραςία παραλαβισ των τροφίμων και να 
υπογράφει ολογράφωσ επί αυτοφ. Θ επιτροπι παραλαβισ κα παρακολουκεί τα ςτάδια τθσ παραςκευισ 
όλων των ειδϊν που κα γίνονται απαραίτθτα ςτο χϊρο παραςκευισ των εςτιατορίων του ΥΒΞ. Απόδειξθ 
παραλαβισ κα αποτελεί το θμεριςιο δελτίο κινιςεωσ εςτιατορίων του ΥΒΞ που κα εκδίδεται με μζριμνα 
του Αναδόχου και κα υπογράφεται από τθν επιτροπι του ΥΒΞ. Επίςθσ ζλεγχοσ κα γίνεται και ςτθν μονάδα 
παραγωγισ για τα ζτοιμα προψθμζνα γεφματα και ςτθν περίπτωςθ που θ Ξεντρικι Πονάδα παραγωγισ 
τουσ βρίςκεται εκτόσ του Ρ. Χανίων κα ακολουκοφνται οι διαδικαςίεσ ελζγχου που περιγράφονται ςτο 
Άρκρο 6 των Ειδικϊν Τρων. 
 
 7.2  Θ ποιοτικι παραλαβι μπορεί να πραγματοποιθκεί και ελεγχκεί με τουσ παρακάτω 
τρόπουσ ακροιςτικά ι διαηευκτικά : 
 
   7.2.1 Πε μακροςκοπικι εξζταςθ των ειδϊν και ειδικότερα ςε περίπτωςθ 
αμφιβολιϊν που αφοροφν τθν ποιότθτα και υγιεινι, ςε ςυνεργαςία με τον Αξιωματικό (ΩΛΞ) τθσ 5θσ 
ΨΑΛΑΦΧΛΑΧ ΥΕΗΛΞΣΩ. 
 
   7.2.2 Πε εργαςτθριακι εξζταςθ *Πικροβιολογικζσ εργαςτθριακζσ εξετάςεισ ςε 
ςυςτθματικι βάςθ από το εργαςτιριο ελζγχου τροφίμων του ΞΒΛΕΧ (Ξζντρο Βιολογικϊν Ερευνϊν Χτρατοφ) 
ι από εξωτερικό ιδιωτικό εργαςτιριο+. 
 
   7.2.3 Πε πρακτικι (οργανολθπτικι) δοκιμι. 
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   7.2.4 Πε χθμικό, ιςτολογικό ζλεγχο ςτο ΞΒΛΕΧ. 
 
 7.3   Επίςθσ κα ελζγχεται θ τιρθςθ αρχείων παρακολοφκθςθσ και ελζγχου των Ξριςίμων 
Χθμείων – Ελζγχου όπωσ αναφζρονται ςτο ISO 22000:2005 και επιπλζον οι προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ 
επιβεβαίωςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ μελζτθσ (εργαςτθριακοί ζλεγχοι GMP’S τιρθςθσ προλθπτικϊν 
οδθγιϊν υγιεινισ) κακϊσ και ο φάκελοσ διαδικαςιϊν εξυγίανςθσ, όποτε το ΥΒΞ κρίνει ςκόπιμο μερίμνει 
του Αξιωματικοφ (ΩΛΞ) τθσ 5θσ ΨΑΛΑΦΧΛΑΧ ΥΕΗΛΞΣΩ και του Επικεωρθτι ISO 22000:2005  του ΥΒΞ (εάν 
υφίςταται). 
  
 7.4  Ψυχόν δειγματολθψία που κα απαιτθκεί, πραγματοποιείται παρουςία του προμθκευτι 
ι του αντιπροςϊπου του, ενϊ θ αξία των δειγμάτων επιβαρφνει τον Ανάδοχο. 
   
 7.5  Θ επιτροπι που ζχει οριςκεί μπορεί όποτε κρικεί απαραίτθτο να ενιςχυκεί και με 
πραγματογνϊμονα.  
 

ΑΤΘΤΡ  8 
Χρθςιμοποίθςθ Χϊρων Εγκαταςτάςεων  

και Εξοπλιςμοφ Εςτιατορίων ΣΒΜ (Επιςκευζσ, Υυντιρθςθ, Φκορζσ κ.λ.π.). 
 
 8.1 Σ χϊροσ και ο εξοπλιςμόσ των εςτιατορίων, μαγειρείων και αποκθκϊν αυτϊν, ανικουν 
ςτο ΥΒΞ και αποτελοφν περιουςία του, θ δε χρθςιμοποίθςθ τουσ από τον Ανάδοχο δεν δθμιουργεί κανζνα 
δικαίωμα ςε αυτόν. 
 
 8.2 Σ Ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να κάνει οποιαδιποτε τροποποίθςθ ι διαρρφκμιςθ 
αυτϊν των χϊρων εκτόσ εάν προθγουμζνωσ αιτθκεί και λάβει γραπτι ζγκριςθ από τα αρμόδια όργανα του 
ΥΒΞ. 
 
 8.3 Για οποιαδιποτε μείωςθ, αφαίρεςθ ι άλλθ μεταβολι του βαςικοφ αρχικοφ εξοπλιςμοφ 
των εςτιατορίων, μαγειρείων, αποκθκϊν κ.λ.π. από τον Ανάδοχο, απαιτείται γραπτι ζγκριςθ από τα 
αρμόδια όργανα του ΥΒΞ. 
 
 8.4 Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν καλι χριςθ του διατικζμενου θλεκτρομθχανολογικοφ 
και λοιποφ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ των μαγειρείων.Θ ςυντιρθςθ του παραπάνω εξοπλιςμοφ, ϊςτε αυτόσ 
να τθρείται ςε καλι λειτουργία,κα γίνεται με μζριμνα του ΥΒΞ. Χε περίπτωςθ μθ φυςιολογικισ φκοράσ 
(λόγω αποδεδειγμζνθσ κακισ χριςθσ) του εξοπλιςμοφ, θ ςυντιρθςθ κα βαρφνει τον ανάδοχο και κα 
πραγματοποιείται από εξειδικευμζνουσ τεχνικοφσ  βάςει: 
 
  8.4.1 Ψων προδιαγραφϊν που κακορίηονται από τον καταςκευαςτι των 
μθχανθμάτων. 
 
  8.4.2 Ψων κανονιςμϊν και των διαδικαςιϊν που υπαγορεφονται από το ςφςτθμα 
ISO 22000:2005. 
 
 8.5 Ψα τυχόν νζα μθχανιματα-ςυςκευζσ των μαγειρείων ι και των εςτιατορίων που κα 
προμθκευτεί ο Ανάδοχοσ για να αντικαταςτιςει άλλα που αχρθςτεφτθκαν με υπαιτιότθτα του, κα είναι 
τθσ ίδιασ τουλάχιςτον ποιότθτασ με τα αντικαταςτακζντα και εγκεκριμζνα από τα αρμόδια όργανα του 
ΥΒΞ. Σ Ανάδοχοσ ζχει επίςθσ υποχρζωςθ να κάνει καλι χριςθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και είναι 
υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ φκορϊν που προκλικθκαν από υπαιτιότθτά τουσ και δεν οφείλονται 
αποδεδειγμζνα ςε φυςιολογικι φκορά. 
 
 8.6 Αντικατάςταςθ μθχανθμάτων κτιριακοφ εξοπλιςμοφ λόγω αποδεδειγμζνθσ 
φυςιολογικισ φκοράσ όπωσ και ςυντιρθςθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων (κτίρια, κουφϊματα, 
υδραυλικό, θλεκτρικό και αποχετευτικό ςφςτθμα, κεντρικι κζρμανςθ-κλιματιςμόσ και γενικά οτιδιποτε 
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είναι ενςωματωμζνο με τα κτίρια) βαρφνει το ΥΒΞ. Ψο ΥΒΞ επίςθσ βαρφνει θ αντικατάςταςθ και όλων των 
αναλωςίμων που φκείρονται κατά τθν χριςθ των εγκαταςτάςεων όπωσ λαμπτιρεσ, βρφςεσ, λάςτιχα, 
καηανάκια κ.α. 
 
 8.7 Ειδικά για το ςφςτθμα παραγωγισ ατμοφ θ ςυντιρθςθ (κάκε δίμθνο από εξειδικευμζνο 
ιδιωτικό ςυνεργείο) και θ αφαλάτωςθ βαρφνουν τον Ανάδοχο, όπωσ επίςθσ και θ κατά τακτικά 
διαςτιματα ςυντιρθςθ-κακαριςμόσ των δεξαμενϊν νεροφ (ντεπόηιτα) που βρίςκονται ςτον χϊρο των 
εςτιατορίων (οροφι) και του μθχανιματοσ πλφςθσ ςκευϊν (ςυντιρθςθ - αφαλάτωςθ). Σ Ανάδοχοσ 
οφείλει να επιδεικνφει παραςτατικά ςυντιρθςθσ των ανωτζρω. 
 
 8.8 Σι φκορζσ κα χαρακτθρίηονται φυςιολογικζσ ι μθ φυςιολογικζσ (κακι χριςθ από το 
προςωπικό του ανάδοχου) από αρμόδια όργανα του ΥΒΞ. 
 
 8.9 Απϊλειεσ των ειδϊν εςτιάςεωσ τθσ ςυνθμμζνθσ κατάςταςθσ  βαρφνουν τον Ανάδοχο, ο 
οποίοσ υποχρεοφται να τα αναπλθρϊνει άμεςα με είδθ του ιδίου τφπου και ίςθσ αξίασ με δικι του 
μζριμνα και δαπάνθ. 
 
 8.10 Σ ζλεγχοσ τθσ καλισ ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ-εγκαταςτάςεων κα διενεργείται από 
τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΥΒΞ κάκε δφο μινεσ και οι εντοπιηόμενεσ παρατθριςεισ για κεραπεία κα 
υποδεικνφονται γραπτϊσ ςτον Ανάδοχο. Αν ο Ανάδοχοσ αρνθκεί ι δεν ςυμμορφωκεί ζγκαιρα προσ τισ 
υποδείξεισ και τισ προκεςμίεσ που ορίηει το ΥΒΞ, οι επιςκευζσ  και οι ανανεϊςεισ των καταςτραφζντων ι 
απολεςκζντων ειδϊν, δφναται να εκτελεςκοφν από το ΥΒΞ για λογαριαςμό και ςε βάροσ του Αναδόχου. Σι 
ςχετικζσ αυτζσ δαπάνεσ κα εκπίπτουν κάκε μινα από τα δικαιϊματα του τελευταίου ι ςε περίπτωςθ 
λιξθσ τθσ Χφμβαςθσ από τθν εγγυθτικι επιςτολι. 
 
 8.11 Σ Ανάδοχοσ δφναται, εφόςον το επικυμεί, να προβαίνει με δικά του ζξοδα ςε 
προςκικεσ και άλλεσ βελτιϊςεισ των χϊρων και του εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιεί κατά τθν διάρκεια 
τθσ ςφμβαςθσ με ςκοπό τθν καλφτερθ και πλθρζςτερθ εξυπθρζτθςθ του ζργου του, εφόςον αιτθκεί και 
λάβει ςχετικι ζγγραφθ ζγκριςθ από τα αρμόδια όργανα του ΥΒΞ. 
 
 8.12 Σποιαδιποτε προςκικθ ι βελτίωςθ των προαναφερκζντων χϊρων, που τυχόν κα γίνει 
από τον Ανάδοχο κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, παραμζνει ςε όφελοσ του ΥΒΞ μετά τθν λιξθ αυτισ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων και των περιπτϊςεων ζνεκα κανάτου ι πτωχεφςεωσ), ο δε Ανάδοχοσ δεν 
δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ. 
 
 8.13 Χε περίπτωςθ που τα από το ΥΒΞ διατικζμενα ςτα Εςτιατόρια μζςα εξυπθρετιςεωσ για 
τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ ISO 22000:2005 είναι αιτιολογθμζνα ανεπαρκι, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 
να υποβάλει τεκμθριωμζνθ και κοςτολογθμζνθ κατάςταςθ προςκζτων μζςων, θ προμικεια – 
εγκατάςταςθ των οποίων, εφόςον εγκρικοφν από τα αρμόδια όργανα του ΥΒΞ, κα γίνει με δαπάνθ του 
ΥΒΞ. 
 
 8.14 Σ Ανάδοχοσ δφναται επίςθσ κατά το χρόνο εκτελζςεωσ τθσ ςυμβάςεωσ να προτείνει 
ςυμπλθρωματικζσ βελτιϊςεισ για τθν εν γζνει εξυπθρζτθςθ του προςωπικοφ και των ςιτιηομζνων. 
 
 8.15 Πετά τθ λιξθ ι τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ ι τυχόν κιρυξθ του Αναδόχου εκπτϊτου, ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει πλιρωσ εφχρθςτο όλο τον εξοπλιςμό τα ςκεφθ και οτιδιποτε άλλο 
γενικά ανικει ςτο ΥΒΞ. Ψα υλικά αυτά αναγράφονται ςε πίνακεσ οι οποίοι κα επιςυναφκοφν ςτθ ςφμβαςθ 
που κα υπογραφεί. 
 
 8.16 Χε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν κελιςει να παρευρεκεί ςτθν παράδοςθ των 
παραπάνω υλικϊν ι δε δεχκεί να υπογράψει το ςχετικό πρωτόκολλο τα είδθ παραλαμβάνονται 
μονομερϊσ από Επιτροπι που ορίηει το ΥΒΞ, παριςταμζνου και εκπροςϊπου δικαςτικισ ι αςτυνομικισ 
Αρχισ, ο οποίοσ υπογράφει το πρωτόκολλο ςτο οποίο αναγράφονται ξεχωριςτά τα περιουςιακά ςτοιχεία 
του Αναδόχου που τυχόν κα βρεκοφν. 
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 8.17 Υικανι ηθμιά του Αναδόχου από βλάβθ ςτουσ διατικζμενουσ ψυκτικοφσ ι άλλουσ 
αποκθκευτικοφσ χϊρουσ που ζχουν διατεκεί για φφλαξθ των τροφίμων του δεν επιφζρει καμιά ευκφνθ 
ςτο ΥΒΞ 
 
 8.18 Σ μικροβιολογικόσ και χθμικόσ ζλεγχοσ του νεροφ είναι ευκφνθ του Αναδόχου, ςε 
ςυχνότθτα όπωσ κακορίηεται από τθν ΞΩΑ 42/2600/2001 και απαιτείται να πλθροί τα κριτιρια που 
αναφζρονται ς’ αυτι. 
 

ΑΤΘΤΡ 9 
Ενθμζρωςθ Διαγωνιηομζνων  

και Ξετάβαςθ ςτουσ Χϊρουσ του ΣΒΜ 
 
 9.1 Σι ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι Ανάδοχοι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθ λιξθ 
υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ, δφναται να μεταβοφν, μετά από πρότερθ ςυνεννόθςθ με το ΥΒΞ και να 
επιςκεφκοφν για επιτόπια αυτοψία τισ εγκαταςτάςεισ και ευκολίεσ των Παγειρείων, Εςτιατορίων και 
Αποκθκϊν τροφίμων του ΥΒΞ,ϊςτε να κατατοπιςκοφν πλιρωσ ςε όλα όςα είναι δυνατόν κατά τθ κρίςθ 
τουσ να επθρεάςουν τθν οικονομικι προςφορά τουσ. 
 
 9.2 Ψο ΥΒΞ κεωρεί ότι ζκαςτοσ ενδιαφερόμενοσ υποβάλλει τθν προςφορά του αφοφ ζχει 
ιδθ μελετιςει τθ φφςθ τθσ εργαςίασ, τισ γενικζσ ειδικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ, κυρίωσ ςε ότι αφορά τθν 
προμικεια, μεταφορά διάκεςθ, αποκικευςθ και διαχείριςθ τροφίμων, υλικϊν και λοιπϊν χρειωδϊν, τθν 
εξαςφάλιςθ του κατάλλθλου προςωπικοφ, τα μζςα και ευκολίεσ (αυτά που απαιτοφνται πριν από τθν 
ζναρξθ, αλλά και κακϋ όλθ τθ διάρκεια που κα ιςχφει θ ςφμβαςθ),όπωσ επίςθσ και οποιαδιποτε άλλα 
ηθτιματα, τα οποία ενδζχεται να επθρεάςουν κατά οποιαδιποτε τρόπο τθν οικονομικι του προςφορά. 
Ψυχόν παράλειψθ του υποψιφιου ανάδοχου επί των ανωτζρω, δεν ςτοιχειοκετεί κατϋ ελάχιςτον 
αιτιολογία για οποιαδιποτε μετζπειτα  παρερμθνεία ι μθ εκπλιρωςθ των όρων και απαιτιςεων που 
περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 
 

Άρκρο 10 
Σρόςλθψθ προςωπικοφ 

 10.1 Ψο οργανόγραμμα που κα κατατεκεί από τον Ανάδοχο κατά τθν υπογραφι τθσ 
Υφμβαςθσ κακϊσ και άλλα ςτοιχεία ςχετικά με το ανκρϊπινο δυναμικό που κα χρθςιμοποιιςει για τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα  αναφζρουν λεπτομερϊσ τα παρακάτω: 

  10.1.1 Ψθν περιγραφι των ρόλων και κζςεων εργαςίασ με τα απαιτοφμενα 
προςόντα. 

  10.1.2 Ψο προςωπικό τθσ ομάδασ ςε αρικμοφσ και απαιτοφμενεσ ειδικότθτεσ που κα 
καλφψει τουσ προαναφερκζντεσ ρόλουσ/κζςεισ εργαςίασ (απαιτείται να υπολογιςτεί τουλάχιςτον ζνασ 
διπλωματοφχοσ μάγειρασ ςε κάκε βάρδια). 

  10.1.3 Ψισ ςτολζσ του προςωπικοφ. 

  10.1.4 Ψα ςτοιχεία του Ωπευκφνου ςε κζματα Ωγείασ και Αςφάλειασ τθσ Εργαςίασ και 
τα ςτοιχεία του Επικεωρθτι ISO 22000:2005  τθσ επιχείρθςθσ. 

 10.2 Σ Ανάδοχοσ αποδζχεται ότι το ΥΒΞ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ 
οποιουδιποτε μζλουσ του προςωπικοφ του, εάν διαπιςτωκεί ότι ςυντρζχουν λόγοι αςφάλειασ προ τοφτο. 

 

 10.3 Ψο ανωτζρω οργανόγραμμα κα γίνει με γνϊμονα τισ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ, των 
όρων τθσ Χφμβαςθσ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ βζλτιςτθ ροι εξυπθρζτθςθσ των ςιτιηομζνων, εντόσ 
χρονικοφ περικωρίου πζντε (5) λεπτϊν ανά ομάδα των 20 ατόμων από τθν τοποκζτθςι τουσ ςτθ ςειρά 
ςερβιρίςματοσ. Χτθν περίπτωςθ που το προτεινόμενο οργανόγραμμα από τον Ανάδοχο δεν εξαςφαλίηει 
ςτθν πράξθ τθν εξυπθρζτθςθ των ςιτιηομζνων με βάςθ τουσ όρουσ τθσ Χφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ μετά από 
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υπόδειξθ του ΥΒΞ, κα κατακζτει νζο βελτιωμζνο οργανόγραμμα που κα καλφπτει τισ απαιτιςεισ τθσ 
Χφμβαςθσ. Χε κάκε περίπτωςθ το ελάχιςτο προςωπικό του Αναδόχου είναι το παρακάτω: 

  10.3.1 Ζνασ (1)υπεφκυνοσ Παγειρείων - Εςτιατορίων 

  10.3.2 Ζνασ (1) μάγειρασ 

  10.3.3 Ζνασ (1) βοθκόσ μάγειρα 

  10.3.4 Ζνα (1) άτομο για πλφςθ ςκευϊν και κακαριςμό μαγειρείων. 

  10.3.5 Ζνα (1) άτομο για κακαριςμό τραπεηαρίασ – τουαλετϊν – λοιπϊν εςωτερικϊν 
και εξωτερικϊν χϊρων. 

 10.4 Χαφισ απαιτείται να είναι ο διαχωριςμόσ του προςωπικοφ που κα αςχολείται 
αποκλειςτικά με τθν κακαριότθτα. Σ ανάδοχοσ οφείλει να καλφψει όλεσ τισ δθλωκείςεσ κζςεισ εργαςίασ 
λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανιςομερι κατανομι παραγγελιϊν κατά τθν διάρκεια του ζτουσ (θ δφναμθ των 
ςιτιηομζνων μεταβάλλεται ςφμφωνα με το πρόγραμμα βολϊν του ΥΒΞ) που επιβάλλει τθν τυχόν 
πρόςλθψθ πρόςκετου προςωπικοφ τισ ςυγκεκριμζνεσ περιόδουσ.  

 10.5 Για το διάςτθμα των βολϊν του ΥΒΞ και επειδι ο ακριβισ αρικμόσ των ςιτιηομζνων 
ατόμων (πζραν του μόνιμου προςωπικοφ του ΥΒΞ) δεν είναι εφικτό να αναφερκεί εκ των προτζρων, ο 
υπολογιςμόσ κα αναφζρεται ςε εξυπθρζτθςθ κατά περίπτωςθ από πενιντα (50) το ελάχιςτο ζωσ 
επτακόςια (700) άτομα το μζγιςτο, με κλιμάκωςθ ανά πενιντα (πίνακασ με το επιπρόςκετο προςωπικό 
ανά πενιντα άτομα). Ρα λθφκεί υπόψθ και θ υποχρζωςθ του Αναδόχου για προετοιμαςία- μεταφορά- 
διανομι του φαγθτοφ ςε πακζτο (LUNCHBOX) ςτο χϊρο εκτόξευςθσ κατά τθν ίδια περίοδο. 

 10.6 Ψροποποίθςθ του οργανογράμματοσ του Αναδόχου είναι δυνατι μόνο μετά από 
τεκμθριωμζνθ αιτιολόγθςθ και γραπτι ζγκριςθ από τα αρμόδια όργανα του ΥΒΞ. Χτθν περίπτωςθ που το 
οργανόγραμμα του Αναδόχου δεν εξαςφαλίηει ςτθν πράξθ τθν εξυπθρζτθςθ των ςιτιηομζνων με βάςθ 
τουσ ελάχιςτουσ όρουσ τθσ Χφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ μετά από υπόδειξθ του ΥΒΞ, κα κατακζτει νζο 
βελτιωμζνο οργανόγραμμα που κα καλφπτει τισ απαιτιςεισ τθσ Χφμβαςθσ και το οποίο κα εφαρμόηεται 
μετά από πρότερθ ζγκριςθ των αρμοδίων οργάνων του ΥΒΞ.  

 10.7 Τλα τα μζτρα που αφοροφν τθν επιλογι, πρόςλθψθ, μεταφορά, πλθρωμι, αςφάλεια, 
υγεία, περίκαλψθ, τροφοδοςία και ςτζγαςθ των εργαηομζνων υπόκεινται ςτισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ 
ςχετικισ Ρομοκεςίασ  ι διατάξεων των Ψοπικϊν Αρχϊν και μποροφν να ελεγχκοφν από το ΥΒΞ ανά πάςα 
ςτιγμι αν κρικεί απαραίτθτο. 

 10.8 Ψο προςωπικοφ του ανάδοχου κα πρζπει να προζρχεται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Χε 
κάκε περίπτωςθ και για λόγουσ αςφαλείασ το προτεινόμενο για εργαςία προςωπικό του ανάδοχου τελεί 
υπό τθν ζγκριςθ του ΥΒΞ. 

 10.9 Επιπλζον, κρίνεται απαραίτθτο ο υπεφκυνοσ λειτουργίασ του εςτιατορίου εκ μζρουσ 
του αναδόχου να ζχει επαρκι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςε επίπεδο Β2. 

 10.10 Ψο αλλοδαπό προςωπικό που τυχόν κα προςλθφκεί κατά τα ανωτζρω, πρζπει να ομιλεί 
–γράφει με ευχζρεια τθν ελλθνικι γλϊςςα ςε επίπεδο Β2.  

 10.11 Σ Ανάδοχοσ δθλϊνει και εγγυάται ότι όλο το προςωπικό που κα απαςχολιςει για τθν 
υλοποίθςθ τθσ παροφςασ είναι εκπαιδευμζνο ςτισ απαιτιςεισ του ISO 22000:2005, ζμπειρο και 
εξειδικευμζνο, διακζτει τισ κατάλλθλεσ άδειεσ εργαςίασ και υγειονομικζσ εξετάςεισ και είναι εξοπλιςμζνο 
με τα κατάλλθλα μζςα ατομικισ προςταςίασ όπου και όταν αυτό απαιτείται.  

 

 10.12 Σ Ανάδοχοσ κα πρζπει ιδία, να ςυμμορφϊνεται με τθν πολιτικι Ωγιεινισ και Αςφάλειασ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κακϊσ και με τουσ εκάςτοτε νόμουσ, διατάξεισ και κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ και του Ελλθνικοφ Ξράτουσ για τθν Ωγεία και Αςφάλεια Εργαςίασ. 

 10.13 Σ Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του ςχετικά με 
τουσ κανόνεσ αςφαλείασ τροφίμων και υγείασ και αςφάλειασ τθσ εργαςίασ. Αποδεικτικά ςτοιχεία για τθν 
εκπαίδευςθ του προςωπικοφ κα τθροφνται ςε ειδικό φάκελο. 
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 10.14 Σ Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθ λιψθ κάκε μζτρου που απαιτείται ϊςτε να 
εξαςφαλίηονται το προςωπικό του και οι τρίτοι, που παρευρίςκονται ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ του, από 
κάκε κίνδυνο που μπορεί να απειλιςει τθν υγεία ι τθ ςωματικι τουσ ακεραιότθτα, κατά τθ διάρκεια 
εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ τουσ. Κα είναι υπεφκυνοσ για οποιοδιποτε ατφχθμα, ηθμιά ι απϊλεια ςε τρίτουσ 
λόγω αμελείασ ι δόλου αυτοφ ι των εργαηομζνων του και κα πρζπει να αποκαταςτιςει κάκε ηθμιά που 
προκάλεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ι ςε τρίτουσ λόγω των πιο πάνω αναφερομζνων αιτιϊν. 

 10.15 Σ Ωπεφκυνοσ του Αναδόχου για κζματα Ωγιεινισ και Αςφάλειασ τθσ Εργαςίασ (Ψεχνικόσ 
Αςφαλείασ και αν απαιτείται και Γιατρόσ Εργαςίασ), αςχολείται με όλεσ τισ απαραίτθτεσ υποκζςεισ 
Ωγιεινισ και Αςφάλειασ που ςχετίηονται με τισ εργαςίεσ και ςυνεργάηεται με τα αρμόδια όργανα του ΥΒΞ, 
ακολουκϊντασ τισ υποδείξεισ τουσ για τθν επίλυςθ των όποιων προβλθμάτων που αφοροφν τθν Ωγιεινι 
και Αςφάλεια τθσ Εργαςίασ. 

 10.16 Σ Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκευτεί και να τοποκετιςει τισ κατάλλθλεσ ενδείξεισ που 
κα υποδεικνφουν και κα απαγορεφουν προςζγγιςθ ςε επικίνδυνεσ περιοχζσ του χϊρου εργαςίασ του, τόςο 
για τουσ εργαηόμενουσ του, όςο και για οποιοδιποτε πρόςωπο βρίςκεται κοντά ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ. 

 10.17 Χε περίπτωςθ ατυχιματοσ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ακολουκιςει τισ ςχετικζσ 
νομοκετικζσ διατάξεισ  που αφοροφν τθ διλωςθ αυτοφ ςτισ ςχετικζσ Αρχζσ και κα πρζπει να ενθμερϊςει 
άμεςα τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 10.18 Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει όλο το προςωπικό που απαςχολεί ο ίδιοσ ι οι 
τυχόν εγκεκριμζνοι υπεργολάβοι (ςυντιρθςθσ, κακαριότθτασ κλπ) ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Ρομοκεςία. 
Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει το υπαλλθλικό προςωπικό του ζναντι ατυχθμάτων ςε 
αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, εφόςον το προςωπικό αυτό δεν υπόκειται ςε διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ 
Ρομοκεςίασ. Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για το πάςθσ φφςεωσ προςωπικό που απαςχολοφν, με 
οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ οι υπεργολάβοι, προμθκευτζσ, ςφμβουλοι και λοιποί ςυνεργάτεσ του 
Αναδόχου. Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει τόςο για το θμεδαπό όςο και το αλλοδαπό προςωπικό. 

 10.19 Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει κάλυψθ αςφάλιςθσ αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων 
και αςτικισ ευκφνθσ εργοδότου. Πε τθν αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτεται θ αςτικι ευκφνθ του Αναδόχου 
ζναντι τρίτων και των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ. 

ΑΤΘΤΡ  11 
Εμφάνιςθ και ςυμπεριφορά προςωπικοφ 

 
 11.1 Σ Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ ζναντι του ΥΒΞ για τθν εν γζνει καλι εμφάνιςθ του 
υπαγομζνου ς’ αυτόν προςωπικοφ. 

 11.2 Σ Ανάδοχοσ πρζπει να λαμβάνει όλα τα κατά τθν κρίςθ του μζτρα προσ αποφυγι μθ 
ευπρεπϊν ι αντίκετων προσ τουσ κανονιςμοφσ λειτουργίασ, τα χρθςτά ικθ και τθ δθμόςια τάξθ 
ςυμπεριφορϊν εκ μζρουσ του προςωπικοφ του. 

 11.3 Ψο ΥΒΞ δικαιοφται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ και τθν άμεςθ αποπομπι μελϊν του 
προςωπικοφ που δεν ςυμπεριφζρονται κατά τα ανωτζρω ι κρίνονται γενικά ακατάλλθλοι για τα 
κακικοντα που τουσ ανατζκθκαν, φςτερα από ςχετικι πρόταςθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Ξαλισ Εκτζλεςθσ 
τθσ Χφμβαςθσ. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ ςχετικζσ υποδείξεισ του ΥΒΞ. 

 11.4 Σ Ανάδοχοσ πρζπει να τθρεί αναρτθμζνθ κατάςταςθ του προςωπικοφ, κεωρθμζνθ από 
το Ψμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ Χανίων Ξριτθσ. Ωσ προσ τθν υγιεινι κατάςταςθ του προςωπικοφ 
υποχρεοφται να τθρεί τισ ςχετικζσ υγειονομικζσ και αςτυνομικζσ διατάξεισ. Επίςθσ το προςωπικό πρζπει 
να ζχει κεωρθμζνο βιβλιάριο υγείασ ι το προβλεπόμενο από το Ρόμο πιςτοποιθτικό υγείασ για τθν 
εργαςία ςε επιχείρθςθ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ με ςυνοδευτικζσ προβλεπόμενεσ εξετάςεισ που κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςε Δθμόςιο Ροςοκομεία ι αναγνωριςμζνα ιδιωτικά ιατρικά κζντρα. 

 11.5. Ψο προςωπικό κα ντφνεται με μζριμνα και με ζξοδα του Αναδόχου με τον κατάλλθλο 
και ομοιόμορφο κατά ειδικότθτα ιματιςμό και υπόδθςθ, ανάλογα με τθν εργαςία που ο κακζνασ κα 
προςφζρει (φόρμεσ εργαςίασ, ςκοφφοι μαγείρων κ.λ.π.). Σ ιματιςμόσ κα είναι πάντοτε κακαρόσ με 
φροντίδα του Αναδόχου. 
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ΑΤΘΤΡ  12 
Σεριοριςμοί Αναδόχου 

 

 12.1  Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει πιςτά τισ διαταγζσ και τουσ κανονιςμοφσ των 
Ενόπλων Δυνάμεων και τισ λοιπζσ διατάξεισ- απαιτιςεισ τθσ υπθρεςίασ που αφοροφν ςτουσ 
υγειονομικοφσ ελζγχουσ τροφίμων..  

 12.2  O Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί και να ςυμμορφϊνεται εν γζνει με τουσ κανονιςμοφσ 
και τισ διαδικαςίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που του κοινοποιοφνται, όπωσ αυτζσ ιςχφουν, ι κα 
διαμορφωκοφν ςτο μζλλον, εφόςον αυτζσ δεν αντιτίκενται ςτα άρκρα τθσ ςφμβαςθσ. 

 12.3 Σ Ανάδοχοσ απαγορεφεται να: 

  12.3.1 Εκπροςωπείται δθμοςίωσ ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο ςαν οποιαςδιποτε 
φφςεωσ υπάλλθλοσ του ΥΒΞ χρθςιμοποιϊντασ το όνομα ΥΕΔΛΣ ΒΣΟΘΧ ΞΦΘΨΘΧ. Ξατά τισ ςυναλλαγζσ του 
με τρίτουσ κα εμφανίηεται με τθν δικι του επωνυμία. Σ Ανάδοχοσ και οι εργαηόμενοι ςε αυτόν και για 
αυτόν κατά καμία ζννοια δεν είναι δυνατό να κεωρθκοφν υπάλλθλοι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, του ΥΒΞ ι 
άλλθσ Δθμόςιασ αρχισ θ οποία κα βρίςκεται ςε κάποια ςχζςθ με τθν λειτουργία του Υ.Β.Ξ 

  12.3.2 Εγκαταςτιςει ι επιτρζψει τθν φπαρξθ και λειτουργία τυχερϊν παιγνίων ι 
ςυςκευϊν μζςα ι ζξω από τα κτίρια που του παραχωροφνται με τθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί. 

  12.3.3 Υωλεί ςε οποιοδιποτε χϊρο του ΥΒΞ εμπορεφματα πάςθσ φφςεωσ και 
γενικϊσ προϊόντα όπωσ (ενδεικτικά): τουριςτικά, αναμνθςτικά, τςιγάρα, καλλιτεχνικά είδθ, ρουχιςμό 
γενικά, τοξικζσ ουςίεσ, ναρκωτικά πάςθσ φφςεωσ κ.λ.π. Εξαίρεςθ αποτελεί θ προςφορά αναψυκτικϊν και 
νερϊν μόνο κατά τθν διάρκεια παρακζςεωσ του ςυςςιτίου και θ προςφερόμενθ τιμι αυτϊν κα 
κακορίηεται μετά από ςυμφωνία Αναδόχου και ΥΒΞ. 

ΑΤΘΤΡ  13 
Ζλεγχοσ Φιρθςθσ των Μανόνων Χγιεινισ 

 

 13.1 Ψο ΥΒΞ ζχει το δικαίωμα ςε ςυνεργαςία με τον Αξιωματικό (ΩΛΞ) τθσ 5θσ Ψαξιαρχίασ 
Υεηικοφ και του Επικεωρθτι ISO 22000:2005 του ΥΒΞ (εάν υπάρχει), να ενεργεί οποιαδιποτε ςτιγμι 
ελζγχουσ που αποςκοποφν ςτθν εξακρίβωςθ τθσ τθριςεωσ των κανόνων υγιεινισ. Αναλυτικότερα το ΥΒΞ 
δφνανται να ελζγχει ανά πάςα ςτιγμι τισ αποκικεσ, τα ντουλάπια, ςυρτάρια, φοριαμοφσ, ψυγείο 
απορριμμάτων, ψυγεία, δεξαμενζσ νεροφ κλπ, για εξακρίβωςθ τθσ ακριβοφσ τθριςεωσ των κανόνων 
υγιεινισ, όπωσ ςτο άρκρο 13 των παρόντων όρων αναφζρεται. 

 13.2 Ψο ΥΒΞ ζχει δικαίωμα να ενεργεί δειγματολθπτικό ζλεγχο  τροφίμων και νεροφ τα 
οποία πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, κακϊσ και των λοιπϊν φαγθτϊν ι άλλων εδεςμάτων ϊςτε να 
πλθροφν τισ προδιαγραφζσ και τισ απαιτιςεισ υγιεινισ τθσ Χφμβαςθσ και τθσ Εκνικισ  και Ευρωπαϊκισ 
Ρομοκεςίασ. 

 13.3 Θ τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ από μζρουσ του Αναδόχου, ζχει μεγίςτθ ςθμαςία για 
το ΥΒΞ, γι’ αυτό και οποιαδιποτε παρζκκλιςθ και παράβαςθ απ’ αυτοφσ θ οποία ενδζχεται να κζςει ςε 
κίνδυνο τθν υγεία των ςιτιηομζνων, ςυνεπάγεται κατεξοχιν τθν επιβολι κυρϊςεων ςε βάροσ του όπωσ 
κακορίηεται ςτουσ Γενικοφσ Τρουσ . 

 

 13.4 Σ Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί πλιρθ και απόλυτθ κακαριότθτα και να 
ςυμμορφϊνεται απόλυτα ςτισ οδθγίεσ του Ψμιματοσ  Ωγειονομικοφ και του Επικεωρθτι ISO 22000:2005 
του ΥΒΞ που αφοροφν ςτθν τάξθ και κακαριότθτα των Εςτιατορίων και των λοιπϊν βοθκθτικϊν χϊρων. 
Ειδικότερα διευκρινίηεται ότι θ προμικεια των αναγκαιοφντων για τθν κακαριότθτα των εςτιατορίων, 
μαγειρείων και κοινοχριςτων χϊρων είδϊν κακαριότθτασ και υγιεινισ (απορρυπαντικά, ςαποφνια χειρόσ, 
χαρτί υγείασ κλπ). βαρφνει τον Ανάδοχο. 

 13.5 Σ Ανάδοχοσ κα διενεργεί μζςω εξειδικευμζνθσ και πιςτοποιθμζνθσ εταιρείασ τισ 
απαιτοφμενεσ απεντομϊςεισ και διαδικαςίεσ απομάκρυνςθσ επιβλαβϊν ηϊων, ςφμφωνα με τα 
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προβλεπόμενα από το ςφςτθμα ISO 22000:2005 που εφαρμόηει και οπωςδιποτε ςε ςυχνότθτα 
τουλάχιςτον μια φορά το μινα. Ψθρεί ςτο αρχείο του τα πιςτοποιθτικά των διενεργοφμενων ελζγχων και 
χρθςιμοποιουμζνων φαρμάκων και οφείλει να αναρτά ςε πίνακα ανακοινϊςεων το τελευταίο 
πιςτοποιθτικό εντομοκτονίασ – μυοκτονίασ. 

ΑΤΘΤΡ  14 
Ανάρτθςθ Σινακίδων 

 

 14.1 Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναρτά ςτα εςτιατόρια πινακίδεσ ι ανακοινϊςεισ ςτθν 
ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα για τθν ενθμζρωςθ των ςιτιηομζνων ςε κζματα τάξεωσ, κακαριότθτασ, 
απαγόρευςθσ του καπνίςματοσ, κλπ ςε ςυνεργαςία με το ΥΒΞ ωσ προσ το ακριβζσ περιεχόμενο.  

 147.2 Σ Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα να αναρτά ςτα εςτιατόρια ι άλλουσ χϊρουσ φωτογραφίεσ, 
εικόνεσ, διαφθμιςτικζσ πινακίδεσ κλπ μετά από προθγοφμενθ ζγκριςθ του ΥΒΞ. 

ΑΤΘΤΡ  15 
Δελτίο Σαραπόνων- Ειςθγιςεων 

 

 15.1 Σ Ανάδοχοσ οφείλει να ζχει ςτθ διάκεςθ των ςιτιηομζνων ειδικό δελτίο παραπόνων, 
ςτα Ελλθνικά και Αγγλικά. 

 15.2 Ψα ςυμπλθρωμζνα δελτία κα τα ρίπτουν οι ενδιαφερόμενοι ςε κλειδωμζνα ειδικά 
κιβϊτια από τα οποία κα τα παραλαμβάνει το Ψμιμα Ωπθρεςιϊν Διαμονισ και Χίτιςθσ τθσ Δνςεωσ 
Υαροχισ Ωπθρεςιϊν του ΥΒΞ, κα τα εξετάηει και κα τα κζτει υπόψθ τθσ Διοικιςεωσ για τθ λιψθ τυχόν 
απαιτουμζνων μζτρων. 

ΑΤΘΤΡ  16 
Αποκομιδι Απορριμμάτων 

 

 16.1 Σ Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τον κακαριςμό των χϊρων των εςτιατορίων και των 
μαγειρείων και τθν ςυγκζντρωςθ των απορριμμάτων ςε χϊρο κατάλλθλο που κακορίηεται από το ΥΒΞ το 
οποίο ευκφνεται για τθν απομάκρυνςι τουσ από τθ Πονάδα. Θ εκμετάλλευςθ των υπολειμμάτων του 
φαγθτοφ απαγορεφεται για λόγουσ  προςταςίασ δθμόςιασ υγείασ ςφμφωνα με τον Ρόμο (ο κακαριςμόσ 
του ψυγείου απορριμμάτων γίνεται κατά τακτικά χρονικά διαςτιματα με μζριμνα του Αναδόχου). 

 16.2 Ψο προτεινόμενο πρόγραμμα κακαριςμοφ ςτθρίηεται ςτθ μεκοδολογία και ςτισ 
πρακτικζσ του ςυςτιματοσ HΑCCP. 

 16.3 Σι δίςκοι, τοποκετοφνται από τουσ ςιτιηομζνουσ ςε ανάλογα καροτςάκια ςτο 
κακοριςμζνο χϊρο από τθ μονάδα. Σι δίςκοι, τα μαχαιροπιρουνα τα πιάτα και τα ποτιρια 
ςυγκεντρϊνονται και τοποκετοφνται ςτο πλυντιριο από το προςωπικό του αναδόχου. 

 16.4 Ψα διάφορα ςκεφθ πλζνονται από τουσ υπαλλιλουσ κακαριότθτασ. 

 16.5 Ψα τραπζηια κακαρίηονται, ςκουπίηονται και απολυμαίνονται από τουσ τραπεηοκόμουσ 
και τουσ υπαλλιλουσ κακαριότθτασ ενϊ αλλάηουν υποχρεωτικά τα χάρτινα τραπεηομάντθλα μετά από 
κάκε χριςθ του τραπεηιοφ κατά τθν διάρκεια του γεφματοσ. 

 

 16.6 Σι χϊροι των μαγειρείων και των εςτιατορίων κακαρίηονται, ςφουγγαρίηονται  και 
ετοιμάηονται για το επόμενο γεφμα. 

 16.7 Χε τακτά χρονικά διαςτιματα κα διενεργοφνται εργαςίεσ γενικισ κακαριότθτασ χϊρων 
και κακαριότθτασ εξοπλιςμοφ. 

ΑΤΘΤΡ  17. 
Ώρεσ Νειτουργίασ Εςτιατορίων 

 17.1 Σι ϊρεσ λειτουργίασ φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 
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 ΥΦΣΓΕΩΠΑ  ΓΕΩΠΑ ΔΕΛΥΡΣ 

Εργάςιμεσ θμζρεσ 0600-0730 1345-1545 1915-2045 

Θμζρεσ αργίασ 0730-0915   1230-1430 1915-2030 

  

 17.2 Επιπρόςκετα για τα όργανα Ωπθρεςίασ του ΥΒΞ (Σδθγοί Ωπθρεςίασ, Χκοποί Χ.Ε) κα 
παρζχεται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ γεφμα από τισ 13.30, κακϊσ και για τα όργανα του ΥΒΞ (ΧΡ 
Ωπθρεςίασ) κα τουσ παρζχεται πρόγευμα ςτισ 05:30 κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ. Ψα πακεταριςμζνα 
γεφματα που παραγγζλνονται για το Χ.Ε και τα Φαντάρ κα παραλαμβάνονται ςτισ 13:30 τισ κακθμερινζσ 
και ςτισ 12:00 τισ αργίεσ ενϊ τα πακεταριςμζνα δείπνα κακθμερινά ςτισ 19:00. 

 17.3 Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν παράταςθ ι ζναρξθ ενωρίτερα τθσ λειτουργίασ του 
ςερβιρίςματοσ ζωσ και ζνα τρίωρο από τισ προβλεπόμενεσ ϊρεσ λειτουργίασ, εφόςον ηθτθκεί από το ΥΒΞ 
τουλάχιςτον οκτϊ (8) ϊρεσ νωρίτερα . 

 17.4 Χε ειδικζσ περιπτϊςεισ που κα χρειαςτεί αλλαγι ςτο πρόγραμμα λειτουργίασ των 
εςτιατορίων λόγω φπαρξθσ ιδιαίτερων ςυνκθκϊν ςίτιςθσ του αλλοδαποφ προςωπικοφ (πχ Φαμαηάνι), ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε κάκε τζτοια τροποποίθςθ, εφόςον ηθτθκεί από το ΥΒΞ τουλάχιςτον 24 ϊρεσ 
νωρίτερα. 

 17.5 Ψο ΥΒΞ ζχει τθν δυνατότθτα να τροποποιεί το παραπάνω ωράριο, για λόγουσ 
προςαρμογισ ςτο πρόγραμμα λειτουργίασ του, γνωρίηοντασ τουλάχιςτον 24 ϊρεσ νωρίτερα, ςτον Ανάδοχο 
κάκε τζτοια τροποποίθςθ. 

ΑΤΘΤΡ  18 
Ανακεϊρθςθ ΞΕΟU και Απόκλιςθ απ’ αυτό 

 

 18.1  Ψα περιλαμβανόμενα ςτα ςυνθμμζνα ΠΕΡΣΩ, προγεφματα, γεφματα, και δείπνα  
δφνανται ν’ αντικακίςτανται με άλλα του αυτοφ κόςτουσ, μόνο μετά από ζγκριςθ του ΥΒΞ. 

 18.2 Αμοιβαία αντικατάςταςθ ΠΕΡΣΩ επιτρζπεται μόνον κατόπιν εγκρίςεωσ του ΥΒΞ.  

 18.3 Απόκλιςθ από τα κακοριηόμενα ςτα ςυνθμμζνα ΠΕΡΣΩ επιτρζπεται μόνο φςτερα από 
ζγγραφθ αίτθςθ του αναδόχου και ζγκριςθ από τα αρμόδια όργανα του ΥΒΞ ςε περιπτϊςεισ που οι 
τοπικζσ εποχιακζσ ςυνκικεσ απαιτοφν τθν ελαφρά τροποποίθςθ του προγράμματοσ, κυρίωσ ςε φροφτα 
και λαχανικά. Διευκρινίηεται ότι όπου ςτα ΠΕΡΣΩ αναγράφεται φροφτο εποχισ ι ςαλάτα νωπι, τα 
φροφτα και οι ςαλάτεσ κα εναλλάςςονται ςτα ΠΕΡΣΩ από τα υπάρχοντα ςτθν αγορά είδθ για να μθν 
παρουςιάηεται το φαινόμενο τα ΠΕΡΣΩ να περιλαμβάνουν τα αυτά είδθ φροφτου και ςαλάτασ κάκε 
θμζρα. Χτισ περιπτϊςεισ που εγκρίνονται αλλαγζσ δεν κα επζρχεται αφξθςθ ςτθν τιμι των προγευμάτων, 
γευμάτων, πακζτων και δείπνων, τα δε είδθ που κ’ αντικακίςτανται πρζπει να είναι τθσ αυτισ ςτάκμθσ 
(STANDARD) από ποιοτικισ και ποςοτικισ απόψεωσ, με τα είδθ τα οποία αντικακιςτοφν. 

 
ΑΤΘΤΡ  19 

Σρόςκετεσ Χποχρεϊςεισ Αναδόχου 
 

 19.1  Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται και δεςμεφεται να παρζχει υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ 
ςίτιςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ, τισ διαδικαςίεσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ και τισ οδθγίεσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςθσ, με το μζγιςτο επαγγελματιςμό, 
αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα. 

 19.2 Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργάηεται με οποιαδιποτε υπθρεςία τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ ι/και άλλον αρμόδιο κρατικό φορζα, με τον τρόπο που κα του υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι, και 
να ςυμμορφϊνεται με τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ κοινοτικισ και Ελλθνικισ νομοκεςίασ. 
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 19.3 Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόςει τα προγράμματα, οδθγίεσ και κανονιςμοφσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν ανακφκλωςθ, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν εξοικονόμθςθ πόρων. 

 19.4 Χτισ περιπτϊςεισ εορτϊν, τελετϊν, ςυςκζψεων κλπ o Ανάδοχοσ κα παραςκευάηει το 
προβλεπόμενο μενοφ ι διαφοροποιθμζνο κατόπιν ςυμφωνίασ με το ΥΒΞ, αναλαμβάνοντασ τθν όλθ 
διοργάνωςθ, προετοιμαςία του χϊρου, ςερβίριςμα ςτα τραπζηια  (με επιπλζον ςερβιτόρουσ ανάλογα με 
το εφροσ τθσ παραγγελίασ) και όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που αφοροφν τθν εκδιλωςθ (δεν περιλαμβάνονται 
επιπλζον απαιτιςεισ όπωσ διακόςμθςθ, μουςικι κλπ που βαρφνουν το ΥΒΞ). 

ΑΤΘΤΡ  20 
Διάρκεια Υφμβαςθσ - Σαράταςθ 

 

 20.1 Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι για ζνα ζτοσ, με δυνατότθτα παρατάςεϊσ τθσ για 
χρονικό διάςτθμα ζωσ ζνα (1) ζτοσ επιπλζον, μετά από αμοιβαία ζγγραφθ ςυμφωνία των δφο μερϊν. 

 20.2 Ψριάντα (30) θμζρεσ πριν τθ λιξθ τθσ Χφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει 
οποιαδιποτε διευκόλυνςθ απαιτείται προσ τον επόμενο Ανάδοχο, ϊςτε ο τελευταίοσ να μπορεί να 
λειτουργιςει τα εςτιατόρια του ΥΒΞ από τθν επομζνθ τθσ λιξεωσ αυτισ χωρίσ προβλιματα. 

 

ΣΤΡΥΘΘΜΕΥ   

«1» ΓΕΡΛΞΕΧ ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧ  ΓΛΑ ΣΟΑ ΨΑ ΠΕΡΣΩ 

«2» ΠΕΡΣΩ (1-14) 

«3» ΥΑΞΕΨΑΦΛΧΠΕΡΣ ΦΑΓΘΨΣ (ΞΦΩΣ) 

«4» ΕΞΨΑΞΨΣ ΠΕΡΣΩ 

«5» ΠΕΡΣΩ ΘΠΕΦΩΡ ΡΘΧΨΕΛΑΧ & ΕΣΦΨΩΡ 

«6»  ΥΛΡΑΞΑΧ ΞΑΚΣΦΛΧΠΣΩ ΧΑΟΑΨΑΧ ΕΥΣΧΘΧ (Ρ°1) 

«7» ΥΛΡΑΞΑΧ ΞΑΚΣΦΛΧΠΣΩ ΦΦΣΩΨΩΡ ΕΥΣΧΘΧ (Ρ°2) 

«8» ΥΛΡΑΞΑΧ ΞΑΚΣΦΛΧΠΣΩ ΦΦΕΧΞΩΡ ΟΑΧΑΡΛΞΩΡ-ΧΣΦΨΩΡ (Ρ°3) 

«9» ΥΛΡΑΞΑΧ ΞΑΚΣΦΛΧΠΣΩ ΩΟΛΞΩΡ ΓΛΑ ΥΛΨΕΧ ΔΛΑΦΣΦΕΧ (Ρ°4) 

«10» ΥΛΡΑΞΑΧ ΞΑΚΣΦΛΧΠΣΩ ΕΛΔΩΡ ΓΛΑ ΧΑΟΑΨΕΧ ΔΛΑΦΣΦΕΧ (Ρ°5) 

«11» ΥΛΡΑΞΑΧ ΞΑΚΣΦΛΧΠΣΩ ΥΑΦΑΧΞΕΩΘΧ ΓΟΩΞΩΡ (Ρ°6) 

«12» ΥΛΡΑΞΑΧ ΞΑΚΣΦΛΧΠΣΩ ΥΣΧΣΨΘΨΩΡ ΞΑΨΑ ΠΕΦΛΔΑ ΧΨΣ ΥΦΣΓΕΩΠΑ 

«13» ΥΛΡΑΞΑΧ ΞΑΚΣΦΛΧΠΣΩ ΥΣΧΣΨΘΨΩΡ ΞΑΨΑ ΠΕΦΛΔΑ ΧΨΣ ΓΕΩΠΑ 

«14» ΥΛΡΑΞΑΧ ΞΑΚΣΦΛΧΠΣΩ ΥΣΧΣΨΘΨΩΡ ΞΑΨΑ ΠΕΦΛΔΑ ΧΨΣ ΔΕΛΥΡΣ 

«15» ΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ ΞΑΛ ΩΟΛΞΩΡ (ΕΥΛΥΟΩΡ-ΧΞΕΩΩΡ ΞΑΛ ΕΛΔΩΡ ΕΧΨΛΑΧΕΩΧ-ΠΑΓΕΛΦΕΛΩΡ) 
ΕΧΨΛΑΨΣΦΛΩΡ Υ.Β.Ξ. 

«16» ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ ΔΛΑΓΩΡΛΗΣΠΕΡΣΩ 

 

 

ΣΤΡΥΘΘΜΘ I – ΓΕΟΙΜΕΥ ΣΑΤΑΦΘΤΘΥΕΙΥ ΓΙΑ ΡΝΑ ΦΑ ΞΕΟΡΧ 

                                                           

 1. Ψο γάλα που κα ςερβίρεται κα είναι παςτεριωμζνο αγελαδινό ςε ςυςκευαςία χάρτινθ του 
1lt από εταιρείεσ ευρείασ κυκλοφορίασ ςτθν ελλθνικι αγορά λιανικοφ εμπορίου. 
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 2. Κα υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ από ποικιλία ςε μαρμελάδεσ διαφόρων φροφτων, μζλι, 
κρζμα ςοκολάτασ φουντουκιοφ ςε ατομικι τυποποιθμζνθ ςυςκευαςία των 20 γρ. ι όπωσ παραγγελκοφν 
από το Υ.Β.Ξ. 

 3. Σ φυςικόσ χυμόσ (χωρίσ ηάχαρθ) ιτοι πορτοκάλι, κοκτζιλ, ροδάκινο ι μιλο κα είναι ςε 
ατομικι ςυςκευαςία (χαρτονζνιο κουτί) με καλαμάκι των 250 ml. Χτα πρωινά κακθμερινά ο ΦΩΧΛΞΣΧ 
ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ (χωρίσ ηάχαρθ) ιτοι θ ςυνολικι παραγγελία κα δίνεται αναλυτικά ςε ποςοςτά περίπου 
40 % πορτοκάλι, 30 % μιλο ι ροδάκινο, 30 % κοκτζιλ. Για τα πρωινά που διατίκενται ςτα εςτιατόρια ο 
Ανάδοχοσ κα παρζχει φρζςκο χυμό πορτοκάλι 3-4 φορζσ εβδομαδιαίωσ εναλλάξ με ςυςκευαςμζνο-
τυποποιθμζνο. 

 4. Χτα δθμθτριακά ςυμπεριλαμβάνονται νιφάδεσ καλαμποκιοφ (Corn Flakes), νιφάδεσ 
βρϊμθσ (Quaker), μοφςλι, ςοκολατοφχοι κόκκοι ρυηιοφ (Choco Pops), νιφάδεσ από φλοιό ςιταριοφ (Bran), 
και άλλα παρόμοιου τφπου. 

 5. Ψο ηαμπόν είναι από μποφτι (όχι ηαμπόν μάλαξθσ) χοιρινοφ κρζατοσ το οποίο κα πρζπει να 
καλφπτει τα διεκνϊσ αποδεκτά χαρακτθριςτικά και ςυντελεςτζσ ποιότθτασ, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτα 
διεκνι πρότυπα, τισ Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ και τθν Ελλθνικι νομοκεςία από εταιρείεσ πιςτοποιθμζνθσ 
ποιότθτασ παραγωγισ που εφαρμόηουν ςφςτθμα ISO 22000:2005 ι HACCP και ζχουν ISO 9001:2015. 

 6. Ψα μπζικον και θ καπνιςτι γαλοποφλα κα είναι ςε φζτεσ τα οποία κα πρζπει να καλφπτουν 
τα διεκνϊσ αποδεκτά χαρακτθριςτικά και ςυντελεςτζσ ποιότθτασ, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτα διεκνι 
πρότυπα, τισ Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ και τθν Ελλθνικι νομοκεςία από εταιρείεσ πιςτοποιθμζνθσ ποιότθτασ 
παραγωγισ που εφαρμόηουν ςφςτθμα ISO 22000:2005 ι HACCP και ζχουν ISO 9001:2015. 

 7. Ψα τυριά EDAM, REGATO, ΞΑΧΕΦΛ και ΓΦΑΒΛΕΦΑ ΞΦΘΨΘΧ πρζπει να καλφπτουν τα διεκνϊσ 
αποδεκτά χαρακτθριςτικά και ςυντελεςτζσ ποιότθτασ, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτα διεκνι πρότυπα, τισ 
Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ και τθν Ελλθνικι νομοκεςία, εταιρειϊν ευρείασ κυκλοφορίασ ςτθν ελλθνικι αγορά 
λιανικοφ εμπορίου. Σι εταιρείεσ παραγωγισ κα είναι πιςτοποιθμζνεσ για τθν εφαρμογι ςυςτιματοσ ISO 
22000:2005 ι HACCP και κα ζχουν ISO 9001:2015. 

 8. Ψο ςάντουιτσ κα γράφει ευκρινϊσ τθν θμερομθνία παραγωγθσ και λιξθσ και εφόςον 
ηθτθκεί κα ςερβίρεται απαραςκεφαςτο ςτα ςυςτατικά του. 

 9. Ψα κρουαςάν κα παραγγζλνονται αναλόγωσ των απαιτιςεων είτε απλά βουτφρου, είτε 
γεμιςτά με ςοκολάτα ι μαρμελάδα, ςυςκευαςμζνα ςε ατομικι ςυςκευαςία. Ψα βουτφρου είναι δυνατόν 
να παραγγζλνονται φρζςκα και ςε ποςότθτα δφο τεμαχίων των 40 γρ. Ψα γεμιςτά είναι δυνατόν να είναι 
τυποποιθμζνα εταιρείασ ευρείασ κυκλοφορίασ ςτθν ελλθνικι αγορά και αποδοχισ του Υ.Β.Ξ. 

 10. Ψα αυγά κα είναι φρζςκα με θμερομθνία παραγωγισ το πολφ πζντε (5) θμερϊν. Ψα ίδια 
αυγά κα χρθςιμοποιοφνται ςτθν ομελζτα. Θ εταιρεία παραγωγισ κα είναι πιςτοποιθμζνθ για τθν 
εφαρμογι του ςυςτιματοσ. 

 11. Ψο κρζασ (μοςχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο), κιμάσ, ψάρι, ςουπιζσ, χταπόδια, καλαμάρια είναι 
κατεψυγμζνα εκτόσ όπου ςυγκεκριμζνα αναγράφεται «νωπό». Ψο βάροσ τουσ κα υπολογίηεται αφοφ 
ζχουν αποψυχκεί με αποδεκτι απόκλιςθ ςτο βάροσ ζωσ -10%. Ψα ςουβλάκια κα είναι χοιρινά και «νωπά».  

 12. Τλα τα κρζατα νωπά και κατεψυγμζνα κα είναι παραγωγισ εταιρειϊν με πιςτοποίθςθ 
ποιότθτασ (ISO 22.000:2005 ι HACCP και ISO 9001:2015) ςε όλα τα ςτάδια παραγωγισ, ανάπτυξθσ, 
ςφαγισ και τεμαχιςμοφ των. 

 

 13. Ψο κοτόπουλο κα είναι ολόκλθρο των (1400 γρ.) και κα μοιράηεται ςε τζςςερα τεμάχια. 

 14. Ψο βάροσ ςτισ πατάτεσ αναφζρεται ςε πατάτεσ κακαριςμζνεσ από το φλοιό τουσ. Σι 
πατάτεσ είναι φρζςκιεσ εκτόσ εάν λόγω ειδικϊν αναγκϊν (δυςχζρεια παραςκευισ, μεγάλθ ποςότθτα), 
εγκρίνει το Υ.Β.Ξ. τθν παραςκευι κατεψυγμζνων. 

 15. Σ κιμάσ κα προζρχεται από μοςχαρίςιο κρζασ μποφτι α/ο με μζγιςτο λίποσ 10 %. 

 16. Ψο χοιρινό κρζασ ςτα μενοφ Ρο 2 και Ρο 8 είναι μποφτι α/ο. 
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 17. Χτο δείπνο τθσ Ανάςταςθσ τα εντόςκια κα προζρχονται από  φρζςκο εγχϊριο αρνί ι 
κατςίκι γάλακτοσ. 

 18. Χτο γεφμα του Υάςχα τα αρνιά – κατςίκια κα είναι νωπά εγχϊρια, γάλακτοσ και το βάροσ 
κατά τθν αγορά κα υπολογίηεται χωρίσ το κεφάλι. Ξοκορζτςι κα αγοράηεται με μζριμνα του αναδόχου ο 
οποίοσ κα είναι και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ ζναντι του ΥΒΞ για τθν ποιότθτα του. 

 19. Ψο γιαοφρτι είναι ςε ατομικι ςυςκευαςία των 200 γρ. πλιρεσ, ςτραγγιςτό με ανκόγαλα. 

 20. Ψο μεταλλικό ι επιτραπζηιο νερό κα παραγγζλνεται αναλόγωσ των απαιτιςεων με ι χωρίσ 
ανκρακικό ςε ανάλογεσ ποςότθτεσ και κα διατίκεται ςε γυάλινθ ι πλαςτικι αντίςτοιχα ατομικι φιάλθ. 

 21. Ψα φαςολάκια είναι φρζςκα και το βάροσ υπολογίηεται ωσ κακαριςμζνα. Ωπάρχει 
δυνατότθτα λόγω ειδικϊν αναγκϊν να εγκρίνει το Υ.Β.Ξ. τθν παραςκευι κατεψυγμζνων. 

 22. Χτθν πίτςα κα δίνεται θ παραγγελία αναλόγωσ των απαιτιςεων ϊςτε να υπάρχει 
δυνατότθτα επιλογισ. 

 23. Ψα αναψυκτικά κα είναι τφπου Coca Cola ι όπωσ αλλιϊσ αναλυτικά κα παραγγζλνονται 
κάκε φορά ιτοι, πορτοκαλάδα, λεμονίτα , μανταρινάδα , 7UP, ςόδα, Pepsi με ηάχαρθ ι χωρίσ (light) κ.λ.π. 

 24. Χτο γεφμα τθσ Ξυριακισ κα ςερβίρεται γλυκό (πάςτα) τθν χειμερινι περίοδο και παγωτό 
(κφπελο) τθν κερινι περίοδο. Χε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ (όπωσ φαγθτό ςε πακζτο για απομακρυςμζνεσ 
επιςταςίεσ), κα υπάρχει ευχζρεια επιλογισ από το Υ.Β.Ξ. κατά τθν θμζρα τθσ παραγγελίασ. Ψο παγωτό κα 
είναι τυποποιθμζνο ςε διάφορεσ γεφςεισ και κα είναι τθσ εταιρείασ που προμθκεφει τα κυλικεία. 

 25. Χτο γεφμα του μενοφ Ρο 9 κα μαγειρεφονται αναλόγωσ τθσ παραγγελίασ κατεψυγμζνεσ 
μπάμιεσ ι αρακάσ. Σι μπάμιεσ κα είναι Ρο 1. 

 26. Θ φζτα κα είναι γνιςια ελλθνικι Υ.Σ.Υ. από αιγοπρόβειο γάλα τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ 
εταιρειϊν ευρείασ κατανάλωςθσ, με πιςτοποιθμζνθ ποιότθτα παραγωγισ εφαρμογισ ςυςτιματοσ ISO 
22000:2005 ι HACCP. 

 27. Ψο τςάι κα παρατίκεται ςτο χϊρο ςερβιρίςματοσ ςε ατομικά φακελάκια των 2 γρ. 

 28. Θ ςαλάτα εποχισ και το φροφτο εποχισ (το είδοσ) κα κακορίηεται ςτθν αρχι κάκε μινα 
και θ ποςότθτά τουσ κα ποικίλει ανάλογα με το είδοσ, όπωσ οι ςχετικοί πίνακεσ. Θ παρατιρθςθ αυτι 
ιςχφει και για τα μενοφ που ςερβίρονται ςε πακζτο (LUNCH BOX). 

 29. Ψα 14 μενοφ κα επαναλαμβάνονται από τθν αρχι ϊςτε να ακολουκείται θ εβδομαδιαία 
αντιςτοιχία. 

 30. Χτα τραπζηια του εςτιατορίου κα υπάρχει κακθμερινά αλάτι, πιπζρι, χαρτοπετςζτεσ, 
οδοντογλυφίδεσ, που κα αναπλθρϊνονται μόλισ εξαντλοφνται. Τλα τα ανωτζρω όπωσ και τα χάρτινα 
τραπεηομάνδθλα μιασ χριςεωσ βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

 31. Χτθ ςειρά διανομισ (ςερβιρίςματοσ) κα υπάρχει ελαιόλαδο, κζτςαπ, μουςτάρδα, ξφδι και 
λεμόνια κομμζνα ςτο ιμιςυ για τισ ςαλάτεσ και τα χορταρικά – λαχανικά. Ψο ελαιόλαδο κα διατίκεται 
αποκλειςτικά και μόνο μζςω ςφραγιςμζνων μθ επαναγεμιηόμενων ςυςκευαςιϊν ι ςυςκευαςιϊν μιασ 
χριςθσ και κα φζρουν τισ απαιτοφμενεσ επιςθμάνςεισ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα εκνικι και ευρωπαικι 
(ΕΕ) νομοκεςία. 

 

 32. Τλα τα γλυκά κα παραςκευάηονται ςτον χϊρο των εςτιατορίων από ειδικευμζνο 
ηαχαροπλάςτθ ι ςε περίπτωςθ ζγκριςθσ του Υ.Β.Ξ. κα προζρχονται από εγνωςμζνθσ αξίασ επιχείρθςθ 
ηαχαροπλαςτικισ που εφαρμόηει ςφςτθμα ISO 22000:2005 ι HACCP με φρζςκα προϊόντα τθσ καλφτερθσ 
ποιότθτασ αποδοχισ του Υ.Β.Ξ. (όχι κατεψυγμζνα). 

 33. Ψα  πρωινά, τα γεφματα και τα δείπνα που κα διανζμονται κακθμερινά ςτο μόνιμο 
προςωπικό του Υ.Β.Ξ. ςε απομακρυςμζνεσ επιςταςίεσ (Άρκρο 16 § 2 ιβ), ι όταν απαιτθκεί για ζκτακτουσ 
λόγουσ, κα τοποκετοφνται από τθν εταιρεία ςε ςυςκευαςίεσ μίασ χριςθσ (αλουμινίου) κατά είδοσ 
φαγθτοφ, κα περιζχονται ςε ειδικό χάρτινο πακζτο τφπου LUNCH BOX και κα βαρφνουν τον Ανάδοχο. 
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 34. Ειδικά για τα ανωτζρω πακζτα και λόγω δυςχζρειασ ςτθν μεταφορά και διανομι των 
παρακάτω ειδϊν αυτά κα αντικακίςτανται από τθν εταιρεία κατόπιν ειδικισ παραγγελίασ με άλλα όπωσ 
αναλυτικά φαίνονται για κάκε είδοσ. 

  α. Ξαφζσ φίλτρου 10 γρ. αντικακίςτανται από τυποποιθμζνθ ςυςκευαςία μίασ 
χριςθσ παραςκευισ FRAPPE που περιζχει 2 φακ. (4 γρ.) NESCAFE. 1 φακ. (20 γρ.) ηάχαρθ και ειδικό 
πλαςτικό κφπελλο παραςκευισ. 

  β. Γάλα φρζςκο 200 ml ςε ατομικι ςυςκευαςία των 200 ml (ςκζτο ι ςοκολατοφχο). 

  γ. Δθμθτριακά 50 γρ. και ηάχαρθ 20 γρ. αντικακίςτανται από 50 γρ. mousli bar. 

 35. Σι μελιτηάνεσ για τθν παραςκευι του μουςακά και ςτα παπουτςάκια κα είναι φρζςκιεσ. 

 36. Χτο γεφμα του μενοφ Ρο 3, τα όςπρια (φαςόλια – φακζσ) είναι μεςαίου μεγζκουσ τθσ 
καλφτερθσ ποιότθτασ και κα παραςκευάηονται εναλλάξ ι όπωσ παραγγελκοφν από το Υ.Β.Ξ. 

 37. Θ μανιταρόπιτα κα παραςκευάηεται ςτο εςτιατόριο του Υ.Β.Ξ. 

 38. Ψα παντηάρια είναι φρζςκα και το βάροσ αναφζρεται ςε κακαριςμζνα. Χε ειδικι 
περίπτωςθ δυςχζρειασ προμικειασ φρζςκων και μόνο κατόπιν ζγκριςθσ του Υ.Β.Ξ. είναι δυνατι θ 
παράκεςθ κονςερβοποιθμζνων. 

 39. Χτο δείπνο των μενοφ Ρο 3 & 10 το Χεϊκ και θ πζρκα είναι χωρίσ κεφάλι και δζρμα. 

 40. Σι ςουπιζσ και τα καλαμάρια κα είναι Ρο U10, κα αγοράηονται ολόκλθρα και κα 
τεμαχίηονται ςτα εςτιατόρια του Υ.Β.Ξ. 

 41. Ψο χταπόδι ςτα μενοφ τθσ νθςτείασ κα είναι μεγάλου μεγζκουσ 1.500 γρ. – 1.700 γρ. 

 42. Χτο μενοφ Ρο 5 κα μαγειρεφονται εναλλάξ ςουπιζσ με μάρακα/ςπανάκι και καλαμάρια 
τθγανθτά ι όπωσ παραγγελκοφν από το Υ.Β.Ξ. Ψα μάρακα ςτο μενοφ είναι φρζςκα, ενϊ το ςπανάκι είναι 
δυνατόν να είναι κατεψυγμζνο κατόπιν ζγκριςθσ του Υ.Β.Ξ. Χε όλεσ τισ περιπτϊςεισ το βάροσ υπολογίηεται 
ςε κακαριςμζνα προϊόντα. 

 43. Θ τυροςαλάτα, πατατοςαλάτα, ρϊςικθ, τονοςαλάτα, ταραμοςαλάτα, κα παραςκευάηονται 
ςτα εςτιατόρια του Υ.Β.Ξ. Ωπάρχει δυνατότθτα ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ και κατόπιν αποδοχισ τθσ 
ποιότθτασ από το Υ.Β.Ξ. να ςερβίρονται τυποποιθμζνεσ από εταιρεία παραγωγισ με ISO 22000:2005 ι 
HACCP και ISO 9001:2015. 

 44. Χτα μενοφ Ρο 7 και Ρο 14, θ μπουγάτςα κα είναι τφπου Χανίων και κα προμθκεφεται από 
εργαςτιρια τθσ πόλθσ ζτοιμθ, κα ψινεται ςτο εςτιατόριο του Υ.Β.Ξ. και κα ςερβίρεται με ηάχαρθ – 
κανζλα. 

 45. Χτο δείπνο του μενοφ Ρο 8, το χοιρινό κα μαγειρεφεται με ςζλινο φρζςκο (το βάροσ είναι 
κακαριςμζνο χωρίσ ρίηα) και εναλλάξ με μανιτάρια ολόκλθρα κονςζρβασ (το βάροσ είναι κακαρό) ι όπωσ 
παραγγελκοφν από το Υ.Β.Ξ. 

 46. Σ διατικζμενοσ άρτοσ, είτε προζρχεται από το εμπόριο, είτε παραςκευάηεται από τον 
Ανάδοχο, πρζπει να είναι τφπου 70 %. 

 47. Σι πιπεριζσ Φλωρίνθσ είναι ςε κονςζρβα και το βάροσ είναι ςτραγγιςμζνο. 

 

 48. Χτισ περιόδουσ νθςτείασ ςτα μενοφ όπου περιλαμβάνονται καλαμάρια κατεψυγμζνα κα 
είναι τθγανθτά (350 γρ.) και όπου ςουπιζσ κα είναι ψθτζσ (400 γρ.)  

 49. Χτα γεφματα – δείπνα που διανζμονται ςε χϊρουσ εκτόσ των εςτιατορίων του Υ.Β.Ξ. κα 
υπάρχει εντόσ του πακζτου (κανονικοφ μενοφ, πακζτου, υπερωριακοφ) ελαιόλαδο, ξφδι για τθ ςαλάτα ι τα 
χόρτα ςε ατομικι ςυςκευαςία και μιςό (1/2) λεμόνι ςε ςελοφάν. 

 50. Γενικά ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναγράφονται εναλλακτικά είδθ για το ίδιο μενοφ και 
ςτισ παραπάνω αναγραφόμενεσ περιπτϊςεισ κα γίνεται προςπάκεια προςδιοριςμοφ από το Υ.Β.Ξ. κατά 
δεκαπζντε θμζρεσ τουλάχιςτον νωρίτερα για διευκόλυνςθ των παραγγελιϊν του Αναδόχου.       
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 51. Ψο βραςτό αυγό ςτα πρωινά δφναται να αλλάξει ςε τθγανθτό ι ομελζτα, μετά από 24ωρθ 
προειδοποίθςθ του Αναδόχου από το ΥΒΞ. 
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ΣΤΡΥΘΘΜΘ «2» ΞΕΟΡΧ                                        

ΞΕΟΡΧ Οο 1 (ΔΕΧΦΕΤΑ) 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ       10γρ. 
ΨΧΑΛ         2 γρ. 
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ι ΦΦΕΧΞΣ      110γρ/250ml 
ΗΑΧΑΦΘ        20γρ 
ΒΣΩΨΩΦΣ ΓΑΟΑΞΨΣΧ       20γρ. 
ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ/ΠΕΟΛ/ΥΦΑΟΛΡΑ ΦΣΩΡΨΣΩΞΛΣΩ    20γρ. 
ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ      250ml   
ΧΑΡΨΣΩΛΨΧ ΠΥΑΓΞΕΨΑ/ΗΑΠΥΣΡ/ΨΩΦΛ EDAM/ΠΑΦΣΩΟΛι ΡΨΣΠ 100/40/40/40 
ΨΩΠΑΞΛ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΨΣΧΨ        60γρ. 
ΔΘΠΘΨΦΛΑΞΑ        50γρ. 
ΑΩΓΣ ΒΦΑΧΨΣ        τεμ. 1 
ΞΦΣΩΑΧΑΡ ΒΣΩΨΩΦΣΩ ι ΓΕΠΛΧΨΣ     80-85γρ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ       500ml 
 
 
                        ΓΕΧΞΑ                     ΣΑΜΕΦΡ (ΒΑΤΡΥ ΞΑΓΕΙΤΕΧΞΕΟΡ) 
 
ΞΣΨΣΥΣΩΟΣ ΨΘΨΣ  350γρ.   ΓΑΟΣΥΣΩΟΑ ΦΛΟΕΨΣ  200/80γρ. 
ΥΑΨΑΨΕΧ ΦΣΩΦΡΣΩ  350γρ.   (ΧΑΟΨΧΑ ΠΣΩΧΨΑΦΔΑΧ) 
ΧΑΟΑΨΑ      ΦΩΗΛ    150γρ. 
ΦΕΨΑ    80γρ.   ΑΦΑΞΑΧ   75γρ. 
ΦΦΣΩΨΣ      ΦΕΨΑ    80γρ. 
ΨΩΠΛ    140γρ.   ΧΑΟΑΨΑ    
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ  4γρ./10/10  ΦΦΣΩΨΣ    
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ  500ml   ΨΩΠΛ    100γρ. 
       ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ  500ml 
 

ΔΕΙΣΟΡ 

ΦΣΟΣ ΞΛΠΑ ΓΕΠΛΧΨΣ ΠΕ ΨΩΦΛ EDAM KAI ΥΛΥΕΦΛΑ  200/40/10 γρ.  
ΠΑΞΑΦΣΡΛΑ ΥΕΡΕΧ ΠΕ ΧΑΟΨΧΑ ΡΨΣΠΑΨΑ   100/100 γρ. 
ΨΩΦΛ REGATO (ΨΦΛΠ.)      40 γρ. 
ΧΑΟΑΨΑ 
ΦΦΣΩΨΣ         
ΞΦΕΠΑ ΞΑΦΑΠΕΟΕ      150γρ 
ΨΩΠΛ        140γρ 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ      6/10/10γρ 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΠΕ Ι ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ   250 ι 500ml 
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ΞΕΟΡΧ Οο 2 (ΦΤΙΦΘ) 

ΣΤΩΙΟΡ 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ       10γρ. 
ΨΧΑΛ         2 γρ. 
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ι ΦΦΕΧΞΣ      110γρ/250ml 
ΗΑΧΑΦΘ        20γρ 
ΒΣΩΨΩΦΣ ΓΑΟΑΞΨΣΧ       20γρ. 
ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ/ΠΕΟΛ/ΥΦΑΟΛΡΑ ΦΣΩΡΨΣΩΞΛΣΩ    20γρ. 
ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ      250ml   
ΨΩΠΛ ΨΣΧΨ        60γρ. 
ΨΩΠΑΞΛ        50γρ. 
ΔΘΠΘΨΦΛΑΞΑ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΠΥΑΓΞΕΨΑΧ       100γρ. 
ΣΠΕΟΕΨΑ/ΨΩΦΛ/ΗΑΠΥΣΡ/ΥΛΥΕΦΛΑ     2τμχ/40/40/20 
ΞΦΣΩΑΧΑΡ ΒΣΩΨΩΦΣΩ ι ΓΕΠΛΧΨΣ     80-85γρ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ       500ml 
 
 
 
                               ΓΕΧΞΑ     ΣΑΜΕΦΡ(ΒΑΤΡΥ ΞΑΓΕΙΤΕΧΞ.)  
 
ΠΣΩΧΑΞΑΧ       ΠΣΩΧΑΞΑΧ    450γρ. 
(ΞΛΠΑΧ/ΠΕΟΛΨ/ΥΑΨ/ΠΥΕΧ150/200/200/150) (ΞΛΠΑΧ/ΠΕΟΛΨ/ΥΑΨ/ΠΥΕΧΑΠΕΟ100/125/125/100)  
ΦΕΨΑ      80 γρ.  ΦΕΨΑ   80γρ. 
ΧΑΟΑΨΑ        ΧΑΟΑΨΑ 
ΑΡΑΨΩΞΨΛΞΣ     330 ml  ΦΦΣΩΨΣ 
ΦΦΣΩΨΣ       ΨΩΠΛ   100γρ. 
ΨΩΠΛ      140 γρ.  ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ 500ml 
ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ  4/10/10 γρ.  ΑΡΑΨΩΞΨΛΞΣ  330ml 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ    500ml 
 

ΔΕΙΣΟΡ 

ΧΣΛΦΛΡΣ ΦΛΓΑΡΑΨΣ       300γρ. 
ΦΛΗΣΨΣ/ΞΑΦΣΨΑ/ΑΦΑΞΑΧ/ΠΑΡΛΨ./ΥΛΥΕΦΛΑ ΞΣΞ.         100/30/30/30/20γρ. 
ΧΑΟΑΨΑ          
ΦΦΣΩΨΣ 
ΨΩΠΛ         140γρ. 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ       6/10/10γρ 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΠΕ ι ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ    250/500ml 
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ΞΕΟΡΧ Οο 3 (ΦETAΤΦΘ) 

ΣΤΩΙΟΡ 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ       10γρ. 
ΨΧΑΛ         2 γρ. 
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ι ΦΦΕΧΞΣ      110γρ/250ml 
ΗΑΧΑΦΘ        20γρ 
ΒΣΩΨΩΦΣ ΓΑΟΑΞΨΣΧ       20γρ. 
ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ/ΠΕΟΛ/ΥΦΑΟΛΡΑ ΦΣΩΡΨΣΩΞΛΣΩ    20γρ. 
ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ      250ml   
ΧΑΡΨΣΩΛΨΧ ΠΥΑΓΞΕΨΑ/ΗΑΠΥΣΡ/ΨΩΦΛ EDAM/ΠΑΦ.ι ΡΨΣΠ  100/40/40/20/40 
ΨΩΠΑΞΛ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΨΣΧΨ        60γρ. 
ΔΘΠΘΨΦΛΑΞΑ        50γρ. 
ΑΩΓΣ ΨΘΓ.        τεμ. 2 
ΞΦΣΩΑΧΑΡ ΒΣΩΨΩΦΣΩ ι ΓΕΠΛΧΨΣ     80-85γρ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ       500ml 
 
 
 
                               ΓΕΧΞΑ     ΣΑΜΕΦΡ(ΒΑΤΡΥ ΞΑΓΕΙΤΕΧΞ.)  
 
ΣΧΥΦΛΑ (ΦΑΧΣΟΛΑ-ΦΑΞΕΧ)  125γρ.  ΞΣΨΣΥΣΩΟΣ ΠΥΣΩΨΛ ΨΘΨΣ  300γρ. 
ΠΑΡΛΨΑΦΣΥΛΨΑ (ΨΩΦΛ-ΠΑΡΛΨΑΦΛΑ) 280 γρ  ΥΣΩΦΕ    200γρ. 
ΥΑΨΗΑΦΛΑ    200γρ.  ΞΑΦΣΨΑ   75γρ. 
ΕΟΛΕΧ     60γρ.  ΦΕΨΑ    80γρ. 
ΓΟΩΞΣ (ΧΣΩΦΟΕ ΧΣΞΣΟΑΨΑΧ ι       ΧΑΟΑΨΑ 
                             ΞΑΦΩΔΣΥΛΨΑ)            150γρ   ΦΦΣΩΨΣ 
ΧΑΟΑΨΑ       ΨΩΠΛ    100γρ   
ΦΦΣΩΨΣ      ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ  500ml 
ΨΩΠΛ     140γρ.  ΧΣΞΣΟΑΨΑ   60 γρ 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ   4/10/10 γρ  
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ   500ml 
 

 

ΔΕΙΣΟΡ 

ΠΣΧΧΑΦΛ ΓΛΣΩΒΕΨΧΛ       
ΧΑΟΑΨΑ    
ΦΦΣΩΨΣ 
ΨΩΠΛ        140γρ. 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ      6/10/10 γρ 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΠΕ ι ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ   250/500ml 
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ΞΕΟΡΧ Οο 4 (ΣΕΞΣΦΘ) 

ΣΤΩΙΟΡ 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ       10γρ. 
ΨΧΑΛ         2 γρ. 
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ι ΦΦΕΧΞΣ      110γρ/250ml 
ΗΑΧΑΦΘ        20γρ 
ΒΣΩΨΩΦΣ ΓΑΟΑΞΨΣΧ       20γρ. 
ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ/ΠΕΟΛ/ΥΦΑΟΛΡΑ ΦΣΩΡΨΣΩΞΛΣΩ     20γρ. 
ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ      250ml   
ΨΩΠΑΞΛ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΨΣΧΨ        60γρ. 
ΔΘΠΘΨΦΛΑΞΑ        50γρ. 
ΑΩΓΣ ΒΦΑΧΨΣ        τεμ. 1 
ΞΑΥΡΛΧΨΘ ΓΑΟΣΥΣΩΟΑ       40γρ. 
ΨΩΦΛ EDAM        40γρ. 
ΞΦΣΩΑΧΑΡ ΒΣΩΨΩΦΣΩ ι ΓΕΠΛΧΨΣ     80-85γρ. 
ΨΩΠΛ  ΠΥΑΓΞΕΨΑ       100 γρ 
ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΡΕΦΣ       500ml 
 
 
 
                               ΓΕΧΞΑ     ΣΑΜΕΦΡ(ΒΑΤΡΥ ΞΑΓΕΙΤΕΧΞ.)  
 
ΠΣΧΧΑΦΛ ΡΣΩΑ ΞΣΞΞΛΡΛΧΨΣ  300γρ  ΧΣΛΦΛΡΣ (ΧΨΛΦΑΔΣ)  200/80γρ 
ΧΑΟΨΧΑ ΟΕΩΞΘ     100γρ.  ΥΑΨΑΨΕΧ ΨΘΨΕΧ  200γρ.  
ΠΑΡΛΨΑΦΛΑ     100γρ.  ΑΦΑΞΑΧ    75γρ. 
ΧΑΟΑΨΑ       ΧΑΟΑΨΑ 
ΦΦΣΩΨΣ      ΦΦΣΩΨΣ 
ΦΕΨΑ     80γρ.  ΨΩΠΛ    100γρ. 
ΨΩΠΛ     140γρ.  ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΡΕΦΣ  500ml 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ   4/10/10γρ. 
ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΡΕΦΣ   500ml 
 
 

ΔΕΙΣΟΡ 

ΞΑΦΠΥΣΡΑΦΑ         
(ΠΑΞΑΦΣΡΛΑ/ΠΑΡΛΨΑΦΛΑ/ΠΥΕΛΞΣΡ/ΞΦ.ΓΑΟΑΞΨ.)  125/40/40/80γρ. 
ΨΩΦΛ ΨΦΛΠ. REGATO      40 γρ  
ΧΑΟΑΨΑ 
ΦΕΨΑ        80 γρ 
ΦΦΣΩΨΣ 
ΨΩΠΛ        140γρ. 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ      6/10/10γρ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΛΞΣ ΠΕ ι ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ   250/500ml 
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ΞΕΟΡΧ Οο 5 (ΣΑΤΑΥΜΕΧΘ) 

ΣΤΩΙΟΡ 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ       10γρ. 
ΨΧΑΛ         2 γρ. 
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ι ΦΦΕΧΞΣ      110γρ/250ml 
ΗΑΧΑΦΘ        20γρ 
ΒΣΩΨΩΦΣ ΓΑΟΑΞΨΣΧ       20γρ. 
ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ/ΠΕΟΛ/ΥΦΑΟΛΡΑ ΦΣΩΡΨΣΩΞΛΣΩ     20γρ. 
ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ      250ml   
ΨΩΠΑΞΛ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΨΣΧΨ        60γρ. 
ΔΘΠΘΨΦΛΑΞΑ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΠΥΑΓΞΕΨΑΧ       100γρ. 
ΑΩΓΑ ΣΠΕΟΕΨΑ/ΨΩΦΛ/ΗΑΠΥΣΡ/ΥΛΥΕΦΛΑ    2τμχ./40/40/20γρ. 
ΞΦΣΩΑΧΑΡ ΒΣΩΨΩΦΣΩ ι ΓΕΠΛΧΨΣ     80-85γρ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ       500 ml 
 
 
 
 
                               ΓΕΧΞΑ    ΣΑΜΕΦΡ(ΒΑΤΡΥ ΞΑΓΕΙΤΕΧΞ.)  
 
ΧΣΩΥΛΕΧ (ΧΥΑΡΑΞΛ/ΠΑΦΑΚΑ ι 350/150) ι  ΠΑΞΑΦΣΡΛΑ/ΞΛΠΑ/ΨΩΦΛ (230/150/20) γρ  
ΞΑΟΑΠΑΦΛΑ ΨΘΓ.   350 γρ  ΦΕΨΑ    80 γρ. 
ΥΑΨΑΨΕΧ ΨΘΓ.    400γρ.  ΧΑΟΑΨΑ 
ΧΑΟΑΨΑ       ΦΦΣΩΨΣ 
ΦΦΣΩΨΣ      ΓΟΩΞΣ (ΠΥΑΞΟΑΒΑΧ)  180 γρ. 
ΓΟΩΞΣ (ΠΥΑΞΟΑΒΑΧ)   180 γρ  ΨΩΠΛ    100 γρ. 
ΨΩΠΛ     140 γρ  ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ  500 ml 
ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ  4/10/10γρ 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ   500 ml 
 

ΔΕΙΣΟΡ 

ΠΑΞΑΦΣΡΛΑ ΠΕ ΞΣΞΞΛΡΘ ΧΑΟΨΧΑ     300/100 γρ  
ΧΑΟΑΨΑ         
ΦΦΣΩΨΣ 
ΨΩΠΛ         140γρ. 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ       6/10/10 γρ 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΠΕ ι ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ    250/500ml 
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ΞΕΟΡΧ Οο 6 (ΥΑΒΒΑΦΡ) 
 

ΣΤΩΙΟΡ 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ       10γρ. 
ΨΧΑΛ         2 γρ. 
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ι ΦΦΕΧΞΣ      110γρ/250ml 
ΗΑΧΑΦΘ        20γρ 
ΒΣΩΨΩΦΣ ΓΑΟΑΞΨΣΧ       20γρ. 
ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ/ΠΕΟΛ/ΥΦΑΟΛΡΑ ΦΣΩΡΨΣΩΞΛΣΩ     20γρ. 
ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ      250ml   
ΨΩΠΑΞΛ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΨΣΧΨ        60γρ. 
ΔΘΠΘΨΦΛΑΞΑ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΠΥΑΓΞΕΨΑΧ       100γρ. 
ΞΕΛΞ ΦΦΣΩΨΩΡ ι ΧΣΞΣΟΑΨΑΧ      100γρ. 
KΑΥΡΛΧΨΘ ΓΑΟΣΥΣΩΟΑ       40γρ. 
ΨΩΦΛ EDAM        40γρ. 
ΑΩΓΣ ΒΦΑΧΨΣ        1 τεμ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ       500 ml 
 
 
 
                               ΓΕΧΞΑ     ΣΑΜΕΦΡ(ΒΑΤΡΥ ΞΑΓΕΙΤΕΧΞ.)  
 
ΠΕΟΛΨΗΑΡΕΧ/ΞΛΠΑ/     Εάν απαιτθκεί γίνεται επιλογι από τα  
ΠΥΕΧΑΠΕΟ/ΨΩΦΛ  300/150/150/50 γρ  υπάρχοντα ςτο Πενοφ. 
(ΥΑΥΣΩΨΧΑΞΛΑ) 
ΦΕΨΑ    80γρ. 
ΧΑΟΑΨΑ 
ΦΦΣΩΨΣ 
ΓΟΩΞΣ( ΓΑΟΑΞΨΣΠΥΣΩΦΕΞΣ)170 γρ 
ΨΩΠΛ    140γρ. 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ  4/10/10 γρ 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ  500ml 
 
 

ΔΕΙΣΟΡ 
 
 
ΧΣΩΒΟΑΞΛΑ ΞΣΨΣΥΣΩΟΣ     (4Χ60) 240γρ. 
ΥΛΨΕΧ        τμχ. 2 
ΥΑΨΑΨΕΧ ΨΘΓ.       400γρ. 
ΡΨΣΠΑΨΑ-ΞΦΕΠΠΩΔΛ- ΠΑΛΡΨ.     180/20/10 γρ 
ΠΑΓΛΣΡΕΗΑ       60 γρ 
ΨΩΠΛ        140γρ. 
ΦΦΣΩΨΣ        
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ      6/10/10 γρ 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΠΕ ι ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ   250/500ml 
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ΞΕΟΡΧ Οο 7 (ΜΧΤΙΑΜΘ) 

 

ΣΤΩΙΟΡ 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ       10γρ. 
ΨΧΑΛ         2 γρ. 
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ι ΦΦΕΧΞΣ      110γρ/250ml 
ΗΑΧΑΦΘ        20γρ 
ΒΣΩΨΩΦΣ ΓΑΟΑΞΨΣΧ       20γρ. 
ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ/ΠΕΟΛ/ΥΦΑΟΛΡΑ ΦΣΩΡΨΣΩΞΛΣΩ     20γρ. 
ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ      250ml   
ΨΩΠΛ ΨΣΧΨ        60γρ. 
ΠΥΣΩΓΑΨΧΑ ΧΑΡΛΩΡ       250γρ. 
ΔΘΠΘΨΦΛΑΞΑ         50 γρ 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ       500 ml 
 
 
 
                               ΓΕΧΞΑ     ΣΑΜΕΦΡ(ΒΑΤΡΥ ΞΑΓΕΙΤΕΧΞ.) 
 
ΞΣΨΣΥΣΩΟΣ ΧΡΛΨΧΕΟ             300γρ   Εάν απαιτθκεί γίνεται επιλογι από τα  
ΦΩΗΛ    150γρ.    υπάρχοντα ςτο Πενοφ. 
ΦΕΨΑ     80γρ. 
ΨΗΑΨΗΛΞΛ   150γρ. 
ΧΑΟΑΨΑ 
ΦΦΣΩΨΣ 
ΨΩΠΛ    140γρ.  
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ  4/10/10 γρ 
ΓΟΩΞΣ ΥΑΧΨΑ (ΧΕΛΠ.Υ.)  150 γρ 
ΥΑΓΩΨΣ (ΚΕΦ. ΥΕΦΛΣΔ)  250 ml 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ  500ml 
 

ΔΕΙΣΟΡ 
 
ΥΛΨΧΑ ΑΟΟΑΡΨΛΞΩΡ      
(ΥΛΨΑ-ΠΥΕΛΞΣΡ-ΗΑΠΥΣΡ-ΨΩΦΛ EDAM-   
ΥΛΥΕΦΛΑ -  ΡΨΣΠΑΨΑ-ΨΩΦΛ GOUDA- ΧΑΟΨΧΑ)  200/40/60/60/20/40/40/40 (500γρ.) 
ΥΛΨΧΑ ΟΑΧΑΡΛΞΩΡ       
(ΥΛΨΑ-ΨΩΦΛ EDAM-ΨΩΦΛ GOUDA-ΠΑΡΛΨΑΦΛΑ 
ΡΨΣΠΑΨΑ-ΥΛΥΕΦΛΑ-ΧΑΟΨΧΑ-EΟΛΕΧ)   200/50/50/60/40/20/40/40 (500γρ) 
ΥΑΨΑΨΣΧΑΟΑΨΑ     200γρ. 
ΧΑΟΑΨΑ 
ΦΦΣΩΨΣ 
ΑΡΑΨΩΞΨΛΞΣ      330ml 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ     6/10/10γρ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΠΕ ι ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ  250ml ι 500ml 
ΨΩΠΛ        100γρ 
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ΞΕΟΡΧ Οο 8 (ΔΕΧΦΕΤΑ) 
ΣΤΩΙΟΡ 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ       10γρ. 
ΨΧΑΛ         2 γρ. 
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ι ΦΦΕΧΞΣ      110γρ/250ml 
ΗΑΧΑΦΘ        20γρ 
ΒΣΩΨΩΦΣ ΓΑΟΑΞΨΣΧ       20γρ. 
ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ/ΠΕΟΛ/ΥΦΑΟΛΡΑ ΦΣΩΡΨΣΩΞΛΣΩ     20γρ. 
ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ      250ml 
ΧΑΡΨΣΩΛΨΧ ΠΥΑΓΞΕΨΑ/ΗΑΠΥΣΡ/ΨΩΦΛ EDAM/ΠΑΦ.ι ΡΨΣΠ)  100/40/40/20/40 
ΨΩΠΑΞΛ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΨΣΧΨ        60γρ. 
ΔΘΠΘΨΦΛΑΞΑ        50γρ. 
ΑΩΓΣ ΒΦΑΧΨΣ        τεμ. 1 
ΞΦΣΩΑΧΑΡ ΒΣΩΨΩΦΣΩ ι ΓΕΠΛΧΨΣ         80-85γρ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ       500 ml 
 

 

 

 

                               ΓΕΧΞΑ     ΣΑΜΕΦΡ(ΒΑΤΡΥ ΞΑΓΕΙΤΕΧΞ.) 
  
ΥΑΧΨΛΨΧΛΣ      ΥΑΧΨΛΨΧΛΣ  450γρ. 
ΞΛΠΑΧ-ΠΑΞ.-ΠΥΕΧΑΠ  (150/100/150)                ΞΛΠΑΧ-ΠΑΞ.-ΠΥΕΧΑΠ.  (125/200/125γρ) 
ΦΕΨΑ     80γρ.  ΦΕΨΑ   80γρ. 
ΧΑΟΑΨΑ       ΧΑΟΑΨΑ 
ΦΦΣΩΨΣ      ΦΦΣΩΨΣ 
ΨΩΠΛ     140γρ.  ΨΩΠΛ   100γρ. 
ΓΟΩΞΣ (ΧΣΩΦΟΕ ΧΣΞΣΟΑΨΑΧ ι       ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΡΕΦΣ 500ml  

ΞΑΦΩΔΣΥΛΨΑ)                   150γρ                ΧΣΞΣΟΑΨΑ  60γρ 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ   4/10/10γρ    
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ   500ml 
 
 

ΔΕΙΣΟΡ 
 
 
ΧΣΛΦΛΡΣ  ΠΕ ΧΕΟΛΡΣ ι ΠΑΡΛΨΑΦΛΑ ΣΟΣΞΟΘΦΑ  300/100/100γρ 
ΥΑΨΑΨΕΧ ΨΘΓ.       400γρ. 
ΦΕΨΑ        80γρ 
ΧΑΟΑΨΑ 
ΦΦΣΩΨΣ 
ΨΩΠΛ        140γρ. 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ      6/10/10γρ 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΠΕ ι  ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ   250/500ml 
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ΞΕΟΡΧ Οο 9 (ΦΤΙΦΘ) 

ΣΤΩΙΟΡ 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ       10γρ. 
ΨΧΑΛ         2 γρ. 
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ι ΦΦΕΧΞΣ      110γρ/250ml 
ΗΑΧΑΦΘ        20γρ 
ΒΣΩΨΩΦΣ ΓΑΟΑΞΨΣΧ       20γρ. 
ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ/ΠΕΟΛ/ΥΦΑΟΛΡΑ ΦΣΩΡΨΣΩΞΛΣΩ    20γρ. 
ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ      250ml 
ΨΩΠΑΞΛ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΨΣΧΨ        60γρ. 
ΔΘΠΘΨΦΛΑΞΑ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΠΥΑΓΞΕΨΑΧ       100γρ. 
ΑΩΓΑ ΣΠΕΟΕΨΑ/ΨΩΦΛ EDAM/ΗΑΠΥΣΡ/ΥΛΥΕΦΛΑ   2τμχ./40/40/20γρ. 
ΞΦΣΩΑΧΑΡ ΒΣΩΨΩΦΣΩ ι ΓΕΠΛΧΨΣ     80-85γρ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ       500 ml 
 
 
 
                               ΓΕΧΞΑ     ΣΑΜΕΦΡ(ΒΑΤΡΥ ΞΑΓΕΙΤΕΧΞ.) 
  
ΞΣΨΣΥΣΩΟΣ ΞΣΞΞΛΡΛΧΨΣ  350γρ.  ΓΑΟΣΥΣΩΟΑ ΦΛΟΕΨΣ 
ΠΥΑΠΛΕΧ ι ΑΦΑΞΑΧ   250γρ.  ΠΕ ΧΑΟΨΧΑ (3 πιπεριϊν)      200/80 γρ. 
ΦΕΨΑ     80γρ.  ΦΩΗΛ    150 γρ, 
ΧΑΟΑΨΑ       ΟΑΧΑΡΛΞΑ ΑΡΑΠΛΞΨΑ  100γρ. 
ΦΦΣΩΨΣ      ΦΕΨΑ    80γρ. 
ΨΩΠΛ     140γρ.  ΧΑΟΑΨΑ 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ   4/10/10γρ ΦΦΣΩΨΣ 
       ΨΩΠΛ    100γρ. 
       ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΡΕΦΣ  500ml 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ   500ml 
 
 
 

ΔΕΙΣΟΡ 
 

ΠΥΛΦΨΕΞΛΑ       (ΞΛΠΑΧ 200γρ.) 
ΧΑΟΨΧΑ ΡΨΣΠΑΨΑΧ      80γρ. 
ΥΣΩΦΕΧ        250γρ. 
ΞΑΧΕΦΛ        80γρ.  
ΦΦΣΩΨΣ 
ΑΡΑΨΩΞΨΛΞΣ       330ml 
ΧΑΟΑΨΑ 
ΨΩΠΛ        140γρ. 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ      6/10/10γρ 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΠΕ ι ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ    250/500ml 
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ΞΕΟΡΧ Οο 10 (ΦΕΦΑΤΦΘ) 

ΣΤΩΙΟΡ 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ       10γρ. 
ΨΧΑΛ         2 γρ. 
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ι ΦΦΕΧΞΣ      110γρ/250ml 
ΗΑΧΑΦΘ        20γρ 
ΒΣΩΨΩΦΣ ΓΑΟΑΞΨΣΧ       20γρ. 
ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ/ΠΕΟΛ/ΥΦΑΟΛΡΑ ΦΣΩΡΨΣΩΞΛΣΩ     20γρ. 
ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ      250ml   
ΧΑΡΨΣΩΛΨΧ ΠΥΑΓΞΕΨΑ/ΗΑΠΥΣΡ/ΨΩΦΛ EDAM/ΠΑΦΣΩΟ ιΡΨΣΠ 100/40/40/20/40γρ 
ΨΩΠΑΞΛ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΨΣΧΨ        60γρ. 
ΔΘΠΘΨΦΛΑΞΑ        50γρ. 
ΑΩΓΑ ΨΘΓΑΡΛΨΑ        τεμ. 2 
ΞΦΣΩΑΧΑΡ ΒΣΩΨΩΦΣΩ ι ΓΕΠΛΧΨΣ         80-85γρ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ       500 ml 
 
 
 
 
                               ΓΕΩΠΑ     ΥΑΞΕΨΣ(ΒΑΦΣΧ ΠΑΓΕΛΦΕΩΠ.) 
  
ΓΕΠΛΧΨΑ     400γρ./100γρ. ΧΣΛΦΛΡΣ  
(ΥΛΥΕΦΛΕΧ-ΡΨΣΠ./ΦΩΗΛ)     ΞΣΞΞΛΡΛΧΨΣ    200/80γρ 
ΥΑΨΑΨΕΧ ΨΘΓΑΡΛΨΕΧ   400γρ  ΠΑΞΑΦΣΡΛΑ ΥΕΡΕΧ  150γρ. 
ΓΛΑΣΩΦΨΛ ΧΨΦΑΓΓ.   200γρ.  ΨΩΦΛ ΦΕΨΑ   80γρ. 
       ΑΦΑΞΑΧ    75 γρ 
ΧΑΟΑΨΑ       ΧΑΟΑΨΑ  
ΦΦΣΩΨΣ      ΦΦΣΩΨΣ 
ΨΩΠΛ     140γρ.  ΨΩΠΛ    100γρ. 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ   4/10/10 γρ ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ  500ml 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ   500ml 
 
 

ΔΕΙΣΟΡ 
 

 
ΥΕΦΞΑ ΦΛΟΕΨΣ ΦΣΩΦΡΣΩ    350γρ.   
ΥΑΨΑΨΕΧ ΦΣΩΦΡΣΩ     350γρ.   
ΧΑΟΑΨΑ       
ΧΣΦΨΑ       300γρ. 
ΦΦΣΩΨΣ       
ΓΟΩΞΣ (ΞΩΞ ι ΕΞΟΑΛΦ)    (120 ι 150 γρ) 
ΨΩΠΛ       140γρ. 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ     6/10/10γρ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΠΕ ι ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ  250/500ml 
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 ΞΕΟΡΧ Οο 11 (ΣΕΞΣΦΘ) 

ΣΤΩΙΟΡ 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ       10γρ. 
ΨΧΑΛ         2 γρ. 
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ι ΦΦΕΧΞΣ      110γρ/250ml 
ΗΑΧΑΦΘ        20γρ 
ΒΣΩΨΩΦΣ ΓΑΟΑΞΨΣΧ       20γρ. 
ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ/ΠΕΟΛ/ΥΦΑΟΛΡΑ ΦΣΩΡΨΣΩΞΛΣΩ    20γρ. 
ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ      250ml   
ΧΑΡΨΣΩΛΨΧ ΠΥΑΓΞ./ΓΑΟΣΥ.ΞΑΥΡ/ΨΩΦΛ EDAM/ΠΑΦΣΩΟι ΡΨΣΠ 100/40/40/20/40 γρ 
ΨΩΠΑΞΛ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΨΣΧΨ        60γρ. 
ΔΘΠΘΨΦΛΑΞΑ        50γρ. 
ΑΩΓΣ ΒΦΑΧΨΣ        τεμ. 1 
ΞΦΣΩΑΧΑΡ ΒΣΩΨΩΦΣΩ ι ΓΕΠΛΧΨΣ         80-85γρ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ       500 ml 
 
 
 
 
                               ΓΕΧΞΑ     ΣΑΜΕΦΡ(ΒΑΤΡΥ ΞΑΓΕΙΤΕΧΞ.) 
  
ΠΣΧΧΑΦΛ ΡΣΩΑ ΨΘΨΣ  300γρ.   ΞΕΦΨΕΔΕΧ ΧΑΟΨΧΑ ΡΨΣΠΑΨΑ 
ΧΑΟΨΧΑ ΟΕΩΞΘ   100γρ.   8Χ25=200γρ/100γρ. 
ΠΑΡΛΨΑΦΛΑ     100γρ.  ΦΩΗΛ   150γρ. 
ΦΩΗΛ      100γρ.  ΟΑΧΑΡΛΞΑ ΑΡΑΠ. 75γρ. 
ΦΕΨΑ     80γρ.  ΧΑΟΑΨΑ 
ΨΩΠΛ     140γρ  ΦΕΨΑ   80 γρ 
ΧΑΟΑΨΑ       ΦΦΣΩΨΣ 
ΦΦΣΩΨΣ      ΨΩΠΛ   100γρ. 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ   4/10/10 γρ         ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ 500ml 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ   500ml 
       
 
 

ΔΕΙΣΟΡ 
 
ΧΣΩΒΟΑΞΛΑ ΧΣΛΦΛΡΑ      (4Χ60)240γρ. 
ΥΛΨΕΧ        τμχ. 2 
ΥΑΨΑΨΕΧ ΨΘΓ.       400γρ. 
ΡΨΣΠΑΨΑ/ΞΦΕΠΠΩΔΛ/ΠΑΛΡΨΑΡΣΧ    180/20/10γρ. 
ΨΗΑΨΗΛΞΛ       150γρ. 
ΨΩΠΛ        140γρ. 
ΦΦΣΩΨΣ  
ΑΡΑΨΩΞΨΛΞΣ       330ml  
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ      6/10/10 γρ 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΠΕ ι ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ   250/500ml 
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ΞΕΟΡΧ Οο 12 (ΣΑΤΑΥΜΕΧΘ) 

ΣΤΩΙΟΡ 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ       10γρ. 
ΨΧΑΛ         2 γρ. 
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ι ΦΦΕΧΞΣ      110γρ/250ml 
ΗΑΧΑΦΘ        20γρ 
ΒΣΩΨΩΦΣ ΓΑΟΑΞΨΣΧ       20γρ. 
ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ/ΠΕΟΛ/ΥΦΑΟΛΡΑ ΦΣΩΡΨΣΩΞΛΣΩ     20γρ. 
ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ      250ml 
ΨΩΠΑΞΛ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΨΣΧΨ        60γρ. 
ΔΘΠΘΨΦΛΑΞΑ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΠΥΑΓΞΕΨΑΧ       100γρ. 
ΑΩΓΑ ΣΠΕΟΕΨΑ/ΨΩΦΛEDAM/ΗΑΠΥΣΡ/ΥΛΥΕΦΛΕΧ   2τμχ./40/40/20γρ. 
ΞΦΣΩΑΧΑΡ ΒΣΩΨΩΦΣΩ ι ΓΕΠΛΧΨΣ     80-85γρ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ       500 ml 
 
 
 
                               ΓΕΧΞΑ     ΣΑΜΕΦΡ(ΒΑΤΡΥ ΞΑΓΕΙΤΕΧΞ.) 
  
ΦΑΧΣΟΛΑ ΓΛΓΑΡΨΕΧ   150γρ.  ΠΥΛΦΨΕΞΛΑ ΓΕΠΛΧΨΑ 
ΨΣΡΣΧΑΟΑΨΑ    150γρ.  (ΨΩΦΛ/ΗΑΠΥΣΡ/ΥΛΥΕΦΛΑ)      300 γρ 
ΥΛΥΕΦΛΕΧ ΦΟΩΦΛΡΘΧ   100γρ.  ΥΑΨ/ΑΦΑΞ/ΞΑΦΣΨΑ      200/50/50γρ 
ΓΦΑΒΛΕΦΑ    80γρ.  ΧΑΟΑΨΑ 
ΓΟΩΞΣ ΠΥΑΞΟΑΒΑΧ   180 γρ  ΦΦΣΩΨΣ 
ΨΩΠΛ     140γρ.  ΨΩΠΛ             100 γρ 
ΦΦΣΩΨΣ      ΓΟΩΞΣ ΠΥΑΞΟΑΒΑΧ           180 γρ 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ   4/10/10γρ. ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ           500ml   
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ   500ml 
 
 
 

ΔΕΙΣΟΡ 
 
ΧΣΩΦΟΕ (ΥΕΡΕΧ/ΗΑΠΥΣΡ/ΨΩΦΛ EDAM/   
TYPI GOUDA/ΞΦ. ΓΑΟΑΞΨΣΧ     125/40/40/40/80 γρ  
ΥΑΨΗΑΦΣΧΑΟΑΨΑ      200 γρ 
ΨΩΠΛ         140 γρ  
ΦΦΣΩΨΣ        
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ      6/10/10 γρ 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΠΕ ι ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ   250/500ml 
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ΞΕΟΡΧ Οο 13 (ΥΑΒΒΑΦΡ) 

ΣΤΩΙΟΡ 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ        10γρ. 
ΨΧΑΛ          2 γρ. 
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ι ΦΦΕΧΞΣ      110γρ/250ml 
ΗΑΧΑΦΘ         20γρ 
ΒΣΩΨΩΦΣ ΓΑΟΑΞΨΣΧ        20γρ. 
ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ/ΠΕΟΛ/ΥΦΑΟΛΡΑ ΦΣΩΡΨΣΩΞΛΣΩ      20γρ. 
ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ       250ml 
ΨΩΠΑΞΛ         50γρ. 
ΨΩΠΛ ΨΣΧΨ         60γρ. 
ΔΘΠΘΨΦΛΑΞΑ         50γρ. 
ΨΩΠΛ ΠΥΑΓΞΕΨΑΧ        100γρ. 
ΞΕΛΞ ΦΦΣΩΨΩΡ ι ΧΣΞΣΟΑΨΑΧ       100γρ. 
 ΞΑΥΡΛΧΨΘ ΓΑΟΣΥΣΩΟΑ        40γρ. 
ΨΩΦΛ          40γρ. 
ΑΩΓΣ ΒΦΑΧΨΣ         1 τεμ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ        500 ml 
 
 
 
                               ΓΕΧΞΑ     ΣΑΜΕΦΡ(ΒΑΤΡΥ ΞΑΓΕΙΤΕΧΞ.)  
 
ΨΑΦΛ (ΛΦΛΑΧ) ΧΧΑΦΑΧ 350γρ.     Εάν απαιτθκεί γίνεται επιλογι από τα  
ΥΑΨΑΨΕΧ ΦΣΩΦΡΣΩ  350γρ.   υπάρχοντα ςτο Πενοφ. 
ΧΣΦΨΑ    300 γρ   
ΦΩΧΛΞΘ   150γρ. 
ΓΟΩΞΣ (ΓΑΟΑΞΨΣΠΥΣΩΦΕΞΣ) 170γρ. 
ΧΑΟΑΨΑ 
ΦΦΣΩΨΣ 
ΨΩΠΛ    140γρ.  
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ  4/10/10 γρ 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ  500ml 
 
 

ΔΕΙΣΟΡ 
 
ΧΡΛΨΧΕΟ ΧΣΛΦΛΡΣ( ΡΩΥΣ)     250γρ. 
ΦΛΗΣΨΣ/ΞΑΦΣΨΑ/ΑΦΑΞΑΧ/ΞΣΞΞΛΡΘ ΥΛΥΕΦΛΑ)  100/20/20/20 γρ 
ΧΑΟΨΧΑ ΡΨΣΠΑΨΑΧ      100 γρ 
ΦΕΨΑ        80γρ. 
ΨΩΠΛ        140γρ. 
ΧΑΟΑΨΑ 
ΦΦΣΩΨΣ 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ      6/10/10 γρ 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΠΕ Ι ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ   250/500ml 
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ΞΕΟΡΧ Οο 14 (ΜΧΤΙΑΜΘ)  

ΣΤΩΙΟΡ 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ       10γρ. 
ΨΧΑΛ         2 γρ. 
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ι ΦΦΕΧΞΣ      110γρ/250ml 
ΗΑΧΑΦΘ        20γρ 
ΒΣΩΨΩΦΣ ΓΑΟΑΞΨΣΧ       20γρ. 
ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ/ΠΕΟΛ/ΥΦΑΟΛΡΑ ΦΣΩΡΨΣΩΞΛΣΩ     20γρ. 
ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ      250ml   
ΨΩΠΛ ΨΣΧΨ        60γρ. 
ΔΘΠΘΨΦΛΑΞΑ        50γρ. 
ΠΥΣΩΓΑΨΧΑ ΧΑΡΛΩΡ       250γρ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ       500 ml 
 
 
 
 
                               ΓΕΧΞΑ     ΣΑΜΕΦΡ(ΒΑΤΡΥ ΞΑΓΕΙΤΕΧΞ.)  
ΠΥΦΛΗΣΟΑ ΧΣΛΦΛΡΘ    Εάν απαιτθκεί γίνεται επιλογι από τα  
(ΡΩΥΘ)    330γρ.    υπάρχοντα ςτο Πενοφ. 
ΥΑΨΑΨΕΧ ΦΣΩΦΡΣΩ  350γρ. 
ΦΕΨΑ    80γρ. 
ΨΗΑΨΗΛΞΛ   150γρ. 
ΧΑΟΑΨΑ 
ΦΦΣΩΨΣ 
ΨΩΠΛ    140γρ.  
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ  4/10/10 γρ 
ΓΟΩΞΣ ΥΑΧΨΑ (ΧΕΛΠ.Υ.) 150 γρ 
ΥΑΓΩΨΣ (ΚΕΦ. ΥΕΦΛΣΔ) 250 ml 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ  500ml 
 

ΔΕΙΣΟΡ 
 
 
ΥΛΨΧΑ ΑΟΟΑΡΨΛΞΩΡ (ΥΛΨΑ-ΠΥΕΛΞΣΡ-ΗΑΠΥΣΡ-ΨΩΦΛ EDAM- 
ΥΛΥΕΦΛΑ - ΡΨΣΠΑΨΑ-ΨΩΦΛ GOUDA- ΧΑΟΨΧΑ)  200/40/60/60/20/40/40/40 (500γρ.) 
ΥΛΨΧΑ ΟΑΧΑΡΛΞΩΡ       
(ΥΛΨΑ-ΨΩΦΛ EDAM-ΨΩΦΛ GOUDA-ΠΑΡΛΨΑΦΛΑ 
ΡΨΣΠΑΨΑ-ΥΛΥΕΦΛΑ-ΧΑΟΨΧΑ - ΕΟΛΕΧ)   200/50/50/60/40/20/40/40(500 γρ)   
ΥΑΨΑΨΣΧΑΟΑΨΑ     200γρ 
ΑΡΑΨΩΞΨΛΞΣ      330ml 
ΧΑΟΑΨΑ 
ΦΦΣΩΨΣ 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ     6/10/10γρ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΠΕ ι ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ  250 ι 500ml 
ΨΩΠΛ       100γρ 
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ΣΤΡΥΘΘΜΘ «3» ΣΑΜΕΦΑΤΙΥΞΕΟΡ ΦΑΓΘΦΡ (ΜΤΧΡ)                                       

Ξρφα χοιρινά κομμάτια ςνίτςελ (ςε αλουμινόχαρτο) 

Ι κοτομπουκιζσ πανζ      γρ. 200 

Χάντουιτσ μπαγκζτασ, ηαμπόν ι καπνιςτι γαλοποφλα, 

τυρί EDAM, βοφτυρο, ντομάτα (ςε διαφανι μεμβράνθ)           100/40/40/10/30 γρ. 

Χάντουιτσ τοςτ με βοφτυρο/τυρί EDAM/ηαμπόν ι  

καπν.γαλοπουλα/μαροφλι (ςε διαφανι μεμβράνθ)  γρ. 100/10/40/40/30 

Αναψυκτικό μπουκάλι (500 ml) ι COCA COLA ι άλλου τφπου    τεμ. 1 

Φροφτο εποχισ 

Χαλάτα εποχισ 

Dressing ςαλάτασ ςε πλαςτικό ςακουλάκι    τεμ. 1 

Πουςτάρδα ςε πλαςτικό ςακουλάκι    γραμ. 10 

Ξζτςαπ ςε πλαςτικό ςακουλάκι     γραμ. 10 

Χοκολάτα γάλακτοσ ι αμυγδάλου ι ξθροφσ καρποφσ ι μουςλι γραμ. 60 

Αλουμινζνιο μπολ ςαλάτασ     τεμ. 1 

Υλαςτικό πιροφνι – μαχαίρι     τεμ. 1 

Ωγρό πετςετάκι       τεμ. 1 

Χαρτοπετςζτεσ       τεμ. 2 

Υακζτο χάρτινο       τεμ. 1 

Ράιλον τςάντα       τεμ. 1 

Ρερό μεταλλικό       500 ml 
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ΣΤΡΥΘΘΜΘ «4» ΕΜΦΑΜΦΡ ΞΕΟΡΧ                                        

 

Ε ΥΕΤΒΙΤΙΥΞΑ ΥΦΡ 

ΕΥΦΙΑΦΡΤΙΡ 

ΥΕ ΣΑΜΕΦΡ 

Ξατεψυγμζνθ μπριηόλα χοιρινι ι  

Χνίτςελ ι 

Ξοτόπουλο ψθτό ι  

Ππιφτζκι (κιμάσ) 

Υατάτεσ τθγανθτζσ (αποφλοιωμζνεσ) 

Χαλάτα νωπι εποχισ ωσ πίνακασ «1» 

Φζτα τυρί 

Ψωμί τφπου 70 % 

Ξαφζσ φίλτρου/NESCAFE 

Φροφτο εποχισ ωσ πίνακασ «2» 

Ηάχαρθ 

Αναψυκτικό Coca Cola (330 ml) ι άλλου τφπου 

Υακζτο χάρτινο 

Ππολ αλουμινίου 

Υιροφνι πλαςτικό 

Παχαίρι πλαςτικό 

Ωγρό πετςετάκι 

Χαρτοπετςζτα 

γραμ. 330 

γραμ. 250 

γραμ. 350 

γραμ. 200 

γραμ. 400 

 

γραμ. 80 

γραμ. 180 

γραμ. 4 

 

γραμ. 20 

τεμ. 1 

    -   

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

γρ. 330 

γρ. 250 

γρ. 350 

γρ. 200 

γρ. 400 

 

γρ. 80 

γρ. 180 

φακ. 4 γρ. 

- 

φακ. 20 γρ. 

τεμ. 1 

τεμ. 1 

τεμ. 3 

τεμ. 1 

τεμ. 1 

τεμ. 1 

τεμ. 2 

 

 

ΥΘΞΕΙΩΥΘ : 1. Φο ζκτακτο ΞΕΟΡΧ κα παρατίκεται ςτισ ζκτακτεσ αφίξεισ Ξονάδων ι 
κακυςτεριςεισ ςτισ αναχωριςεισ αυτϊν και για υπερωριακι εργαςία. 

 

2. Υτο πακζτο ο καφζσ και θ ηάχαρθ κα περιζχονται ςε ειδικό πλαςτικό κφπελλο 
τυποποιθμζνθσ ςυςκευαςίασ μιασ χριςθσ για παραςκευι FRAPPE. 

 

3. Φο βάροσ, θ ποιότθτα και θ προμικεια των ανωτζρω τροφίμων είναι ςφμφωνα 
με τα αντίςτοιχα των μενοφ τθσ υπόλοιπθσ Υφμβαςθσ. 
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ΣΤΡΥΘΘΜΘ «5» ΞΕΟΡΧ  ΘΞΕΤΩΟ ΟΘΥΦΕΙΩΟ & ΕΡΤΦΩΟ                                    

 

 

 

 

ΣΑΤΑΞΡΟΘ 

 

ΧΤΙΥΦ/ΟΩΟ 

Χυμόσ Υορτ. 
τφπου ψφχασ ml. 
250 

χαλβάσ γρ. 50 

Tςάϊ 2 γρ. 

Ξαφζσ γρ. 4 

Φρυγ.ψωμί γρ. 
140 

Πζλι ατομικι 
μερίδα 

γραμ.40 

Ηάχαρθ γραμ. 30 

Ξαλαμπόκι γραμ. 
80 (βραςτό ι 
ποπ-κορν) 

Γίγαντεσ  γρ. 125 

Ελιζσ μεγάλεσ Ξαλαμϊν 
γρ.60 

Ξαλαμάρια  

Υιπεριζσ Φλωρίνθσ 

Ππακλαβάσ 170γρ 

Ψωμί γραμ. 140 

Φροφτο εποχισ 

Οεμόνι ½ 

 

Υατάτεσ βραςτζσ γραμ.300 

Χταπόδι βραςτό γραμ. 300 

Ελιζσ μεγάλεσ Ξαλαμϊν γρ. 60 

Ψομάτα γραμ. 100 

Φροφτο εποχισ 

Ψωμί γραμ. 140 

Οεμόνι 1/2 

 

 

 

ΣΑΤΑΞΡΟΘ 

 

ΘΕΡΦΑΟΕΙΩΟ &  

 

 

 

 

Τπωσ παραπάνω 

Φακζσ ςοφπα γρ. 125 

Ελιζσ μεγάλεσ Ξαλαμϊν 

γρ.60 

Χουπιζσ ψθτζσ 400γρ 

Χαλβάσ γραμ. 50 

Φροφτο εποχισ 

Ψωμί γραμ. 140 

Οεμόνι ½ 

  

 

 

 

Τπωσ παραπάνω 

 

 

 

 

ΜΧΤΙΑΜΘ ΦΩΟ 
ΒΑΛΩΟ 

 

 

 

 

Τπωσ παραπάνω 

ψάρι  ςχάρασ 350γρ. 

πατάτεσ φοφρνου 350γρ. 

χόρτα 300 γρ   

ρϊςικθ 150 γρ. 

γλυκό (γαλακτομποφρεκο) 
170γρ. 

ςαλάτα - φροφτο 

ψωμί 140γρ.  

καφζσ/γάλα/ηάχαρθ 
4/10/10 γρ 

νερό μεταλλικό 500ml 

 

 

 

 

Τπωσ παραπάνω 



 

Χελίδα 73 

 

 

 

ΜΑΘΑΤΑ 
ΔΕΧΦΕΤΑ 

 

 

 

Τπωσ παραπάνω 

 

Χταπόδι με κοφτό 
μακαρονάκι 

Ελιζσ μεγάλεσ Ξαλαμϊν 

γρ.60 

Χουπιζσ ψθτζσ 400γρ 

Ψαραμοςαλάτα γραμ 100 

Φροφτο εποχισ 

Οαγάνα γραμ 140 

Παροφλι ½ 

 

 

 

Τπωσ παραπάνω 

 

 

 

 

ΞΕΓΑΝΘ 
ΔΕΧΦΕΤΑ 

 

 

 

Τπωσ παραπάνω 

Ξαλαμάρια κατ.τθγ. γραμ. 
350 

Υατάτεσ τθγ γραμ.450 

Φροφτο εποχισ 

Ψωμί γραμ 140 

Χαλάτα εποχισ 

Οεμόνι ½  

Χταπόδι κατ. Γραμ. 300 

Πακαρόνι κοφτό γραμ 100 

Χάλτςα ντομάτα γραμ 40 

Χαλάτα εποχισ 

Ψωμί γραμ. 140 

 

 

 

 

ΞΕΓΑΝΘ 
ΦΤΙΦΘ 

 

 

 

Τπωσ παραπάνω 

Χουπιζσ κατεψ. Γιαχνί 

 γραμ. 350 

Υατάτεσ τθγ. Γραμ 450 

Φροφτο εποχισ 

Ψωμί γραμ. 140 

Χπανακόριηο γραμ.300/100 

Υατάτεσ τθγ. Γραμ. 450 

Χαλβάσ γραμ. 50 

Ψωμί γραμ. 140 

Φροφτο εποχισ 

Οεμόνι ½ 

 

 

ΞΕΓΑΝΘ 
ΦΕΦΑΤΦΘ 

 

 

 

Τπωσ παραπάνω 

 

 

 

Τπωσ τθ Πεγάλθ Δευτζρα 

 

 

 

Τπωσ τθ Πεγάλθ Δευτζρα 

 

 

ΞΕΓΑΝΘ 
ΣΕΞΣΦΘ 

 

 

Τπωσ παραπάνω 

 

 

Τπωσ τθ Πεγάλθ τρίτθ 

 

 

Τπωσ τθ Πεγάλθ τρίτθ 
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ΞΕΓΑΝΘ 
ΣΑΤΑΥΜΕΧΘ 

 

 

 

 

Τπωσ παραπάνω 

Γιγαντεσ  γρ. 125 

Ελιζσ μεγάλεσ Ξαλαμϊν 

γρ.60 

Ξαλαμάρια κονςζρβα τεμ. 
1* 

Χαλβάσ γραμ. 100 

Φροφτο εποχισ 

Οεμόνι ½ 

Υατάτεσ βραςτζσ γραμ. 300 

Ρτομάτα γραμ 200 

Ξρεμμυδάκια γραμ. 2 

Ελιζσ μεγάλεσ καλαμϊν  

γρ. 60 

Χαλβάσ γραμ. 200 

Φροφτο εποχισ 

Ψωμί γραμ. 140 

Οεμόνι ½  

 

 

 

ΞΕΓΑΝΡ 
ΥΑΒΒΑΦΡ 

 

 

 

Τπωσ παραπάνω 

Χουπιζσ κατεψ. Γιαχνί 

 γραμ. 350 

Υατάτεσ τθγ. Γραμ 450 

Φροφτο εποχισ 

Ψωμί γραμ. 140 

Χαλάτα εποχισ 

Παγειρίτςα: Χυκωταριά γραμ. 100  
Φφηι γραμ. 30…Αυγα τεμ. ½  Άνθκοσ 
γραμ. 10 

Ξοτόςουπα γραμ.10 κρεμμφδια 
ξερά γραμ 20 

Ψςουρζκι γραμ. 100 

Αυγό κόκκινο τεμ 1 

Αναψυκτικό (κουτί 330ml) τεμ 1 

Οεμόνι τεμ1 

Ψωμι γραμ. 160 

Ξαλτςοφνια φοφρνου (λαμπριάτικα 
Ξριτθσ) τεμ 2 × 80 γρ. 
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ΧΘΠΕΛΩΧΘ     :      *       = ςτραγγιςμζνο βάροσ 255γραμ περίπου 

                                 **     = φροφτο εποχισ : όπωσ ςχετικόσ πίνακασ των μενοφ ςφμβαςθσ 

                                 ***   = ςαλάτα εποχισ : όπωσ    –«-           -«-      -«-    -«-         -«- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΧΤΙΑΜΘ 
ΣΑΥΧΑ 

Ψςουρζκι γραμ 50 

Χυμόσ 
πορτοκαλιοφ 

Ψφπου ψφχασ ml 
250 

Αυγό κόκκινο τεμ 
1 

Γάλα εβαπορζ γρ 
110 

Ι φρζςκο 250 ml 

Παρμελάδα 
ατομικι μερίδα 
γραμ 20 

Βοφτυρο ατ. μερ. 
γρ 20 

Ξαφζσ γραμ.4 

Φρυγανιςμζνο 
ψωμί γρ.140 

Ψςάι 2 γραμ. 

Ηάχαρθ 30 γραμ 

 

Αρνί νωπό γραμ 500 

Υατάτεσ φοφρνου γραμ 300 

Γραβιζρα γραμ 100 

Ψηατηίκι 150 γραμ 

Ξοκορζτςι γραμ 300  

Ππφρα m l500 ι κραςί 100 
γρ 

Γλυκό (πάςτα) 150 γρ 

Φροφτο εποχισ 

Αυγό κόκκινο 1 τεμ 

Αναψυκτικό κουτί 330 ml 
τεμ 1 

Χαλάτα εποχισ 

Ψωμί 140 γρ 

Ψςουρζκι 100 γρ 

Ξαλτςοφνια τεμ 2×80γρ 

Ρερό 500 ml 

Ξαρμπονάρα (ηαμπόν-μπζικον-
κρ.γαλ.)125/40/40/80 

Ψυρί τριμμζνο γρ 40 

Χαλάτα εποχισ 

Φζτα 80 γρ 

Φροφτο εποχισ 

Ψωμί γραμ 140 
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ΣΤΡΥΘΘΜΘ «6»                                       

ΣΙΟΑΜΑΥ Οο 1 
ΜΑΘΡΤΙΥΞΡΧ ΥΑΝΑΦΑΥ ΕΣΡΧΘΥ 

 

Α/Α ΧΤΡΟΙΜΘ 
ΣΕΤΙΡΔΡΥ 

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΕΙΔΡΧΥ ΒΑΤΡΥ 

ΓΤΑΞΞΑΤΙΑ 

ΣΑΤΑΦΘΤΘΥΕΙΥ 

1. ΑΣΡ 
ΟΡΕΞΒΤΙΡ 

ΕΩΥ ΜΑΙ ΞΑΙΡ 

ΝΑΧΑΟΡ ι  

ΝΑΧΑΟΡ ΞΕ ΜΑΤΡΦΡ ι 
ΞΑΤΡΧΝΙ ι  

ΞΑΤΡΧΝΙ ΞΕ ΜΤΕΞΞΨΔΙ 
ΦΤΕΥΜΡ ΜΑΙ ΑΟΘΘΡ 

170 

140/30 

170 

150/20 

εναλλάξ 

εναλλάξ 

εναλλάξ 

εναλλάξ 

2. ΑΣΡ ΙΡΧΟΙΡ 
ΕΩΥ ΜΑΙ 

ΡΜΦΩΒΤΙΡ 

ΟΦΡΞΑΦΑ - ΑΓΓΡΧΤΙ - ΕΝΙΕΥ – 
ΜΤΕΞΞΨΔΙ - ΣΙΣΕΤΙΑ 

150/70/30/ 

20/20 

 

 

ΥΘΞΕΙΩΥΕΙΥ : 1. To βάροσ τθσ ςαλάτασ είναι κακαρό, ιτοι το ςερβιριηόμενο και όχι πρϊτθ φλθ. 

2. Ρι ςαλάτεσ κα μπορεί να αντικακίςτανται εφόςον δεν κα υπάρχει το 
είδοσ ςτθν τοπικι αγορά, φςτερα από ζγκριςθ του Σ.Β.Μ. 

3. Ρι ελιζσ κα είναι τφπου Μαλαμϊν ξυδάτεσ ι τφπου Αμφίςςθσ ι πράςινεσ 
τφπου τςακιςτζσ ι μαμοφκ και γενικά α’ ποιότθτασ και κα ςερβίρονται εναλλάξ. 

4. Ρι ςαλάτεσ κα παραςκευάηονται εναλλάξ θμερθςίωσ ι όπωσ 
παραγγελκοφν από το Σ.Β.Μ. 
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ΣΤΡΥΘΘΜΘ «7»                                     

ΣΙΟΑΜΑΥ Οο 2 
ΜΑΘΡΤΙΥΞΡΧ ΦΤΡΧΦΩΟ ΕΣΡΧΘΥ 

Α/Α ΧΤΡΟΙΜΘ 
ΣΕΤΙΡΔΡΥ 

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΕΙΔΡΧΥ ΒΑΤΡΥ 

ΓΤΑΞΞΑΤΙΑ 

ΣΑΤΑΦΘΤΘΥΕΙΥ 

1. ΑΣΡ 
ΔΕΜΕΞΒΤΙΡ 

ΕΩΥ ΜΑΙ 
ΑΣΤΙΝΙΡ 

ΣΡΤΦΡΜΑΝΙΑ ι  

ΞΘΝΑ ι  

ΞΑΟΦΑΤΚΟΙΑ 

250 

250 

250 

εναλλάξ 

 

2. ΑΣΡ ΞΑΛΡ ΕΩΥ 
ΜΑΙ ΙΡΧΟΙΡ 

ΞΣΑΟΑΟΕΥ ι 

 ΞΘΝΑ ι  

ΑΜΦΙΟΙΔΙΑ 

250 

250 

250 

εναλλάξ 

3. ΑΣΡ ΙΡΧΝΙΡ 
ΕΩΥ ΜΑΙ 

ΑΧΓΡΧΥΦΡ 

ΜΑΤΣΡΧΗΙ ι 

ΣΕΣΡΟΙ ι 

ΓΙΑΤΞΑ ι  

ΤΡΔΑΜΙΟΡ ι 

ΒΕΤΙΜΡΜΡ 

500 

350 

250 

250 

250 

εναλλάξ 

 

4. ΑΣΡ 
ΥΕΣΦΕΞΒΤΙΡ 

ΕΩΥ ΜΑΙ 
ΟΡΕΞΒΤΙΡ 

ΥΦΑΦΧΝΙΑ ι 

ΞΘΝΑ ι 

ΞΣΑΟΑΟΕΥ ι  

ΑΧΝΑΔΙΑ 

250 

250 

250 

200 

εναλλάξ 

 

 

 

ΥΘΞΕΙΩΥΕΙΥ : 1. ταν από τα παραπάνω φροφτα δεν κα υπάρχει το ςυγκεκριμζνο φροφτο που 
προβλζπεται ςτο εποχιακό πρόγραμμα ςτθν τοπικι αγορά κα μπορεί να αντικακίςταται  φςτερα  από  
ζγκριςθ  του Σ.Β.Μ. με άλλο φροφτο ι με κομπόςτα τφπου κοκτζϊλ ι ροδάκινο. 

 

   2. Υτα φροφτα και κυρίωσ ςτα πορτοκάλια, μιλα, ροδάκινο, γιαρμά, 
μπανάνα είναι δυνατόν να υπάρχει απόκλιςθ ζωσ 20 % ςτο βάροσ τθσ μερίδασ. 

 

   3. Φα φροφτα κα ςερβίρονται εναλλάξ θμερθςίωσ ι όπωσ παραγγελκοφν 
από το Σ.Β.Μ. 
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ΣΤΡΥΘΘΜΘ «8»                                        

ΣΙΟΑΜΑΥ Οο 3 
ΜΑΘΡΤΙΥΞΡΧ ΦΤΕΥΜΩΟ ΝΑΧΑΟΙΜΩΟ - ΧΡΤΦΩΟ 

 

Α/Α ΧΤΡΟΙΜΘ 
ΣΕΤΙΡΔΡΥ 

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΕΙΔΡΧΥ ΒΑΤΡΥ 

ΓΤΑΞΞΑΤΙΑ 

ΣΑΤΑΦΘΤΘΥΕΙΥ 

1. ΑΣΡ 
ΔΕΜΕΞΒΤΙΡ 

ΕΩΥ ΜΑΙ 
ΑΣΤΙΝΙΡ 

ΤΑΔΙΜΙΑ ι 

ΑΟΦΙΔΙΑ ι 

ΤΑΔΙΜΑ ι 

ΣΑΦΗΑΤΙΑ ι 

ΜΡΧΟΡΧΣΙΔΙ ι 

ΞΣΤΡΜΡΝΡ 

300 γρ. εναλλάξ 

 

2. ΑΣΡ ΞΑΛΡ ΕΩΥ 
ΜΑΙ ΟΡΕΞΒΤΙΡ 

ΜΡΝΡΜΧΘΙΑ-ΒΝΘΦΑ 

ΥΦΙΦΟΡΥ -ΜΡΝΡΜΧΘΙΑ 

ΑΞΣΕΝΡΦΑΥΡΧΝΑ  

300 γρ. εναλλάξ 

 

 

 

ΥΘΞΕΙΩΥΕΙΥ : Υε περίπτωςθ  που  κα  υπάρχει  ζλλειψθ  φρζςκων  λαχανικϊν ςτθν αγορά κα 
αντικακίςταται το είδοσ με άλλο ι με αντίςτοιχο κατεψυγμζνο φςτερα από ζγκριςθ του Σ.Β.Μ. 
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ΣΤΡΥΘΘΜΘ «9»                                        

ΣΙΟΑΜΑΥ Οο 4 
ΜΑΘΡΤΙΥΞΡΧ ΧΝΙΜΩΟ ΓΙΑ ΣΙΦΦΕΥ ΔΙΑΦΡΤΕΥ 

 

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΥΧΥΦΑΦΙΜΩΟ ΞΣΡΧΓΑΦΥΑ 

ΒΑΤΡΥ ΓΤΑΞ. 250 

ΞΑΟΙΦΑΤΡΣΙΦΑ ΒΑΤΡΥ 
ΓΤΑΞ. 280 

ΦΩΟΟΣ ΞΦΣΩΧΨΑΧ 100 γραμ. 70 γραμ. 

ΠΩΗΘΚΦΑ 150 γραμ.  

ΞΑΡΕΟΟΑ 10 γραμ.  

ΗΑΧΑΦΘ 10 γραμ.  

ΨΩΦΛ ΕDAM  60 γραμ. 

ΨΩΦΛ REGATO  60 γραμ. 

ΠΑΡΛΨΑΦΛΑ  60 γραμ. 

ΞΦΕΠΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ  30 γραμ. 
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ΣΤΡΥΘΘΜΘ «10»                                        

ΣΙΟΑΜΑΥ Οο 5 
ΜΑΘΡΤΙΥΞΡΧ ΕΙΔΩΟ ΓΙΑ ΥΑΝΑΦΕΥ ΔΙΑΦΡΤΕΥ 

 

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ 
ΥΧΥΦΑΦΙΜΩΟ 

ΦΗΑΦΗΙΜΙ  

ΒΑΤΡΥ ΓΤΑΞ.150 

ΦΑΤΑΞΡΥΑΝΑΦΑ 
ΒΑΤΡΥ ΓΤΑΞ.100 

ΦΡΟΡΥΑΝΑΦΑ 

ΒΑΤΡΥ ΓΤΑΞ.150 

ΨΑΦΑΠΑΧ  30 γραμ.  

ΥΑΨΑΨΕΧ  40 γραμ.  

ΑΟΑΨΛ 2 γραμ.   

ΕΟΑΛΣΟΑΔΣ 20 γραμ. 20 γραμ.  

ΩΔΛ 5 γραμ.   

ΓΛΑΣΩΦΨΛ 90 γραμ.   

ΑΓΓΣΩΦΛ 30 γραμ.   

ΧΞΣΦΔΣ 3 γραμ.   

ΟΕΠΣΡΛ  10 γραμ.  

ΨΣΡΣΧ   70 γραμ. 

ΠΑΓΛΣΡΕΗΑ   50 γραμ. 

ΞΕΨΧΑΥ   10 γραμ. 

ΠΑΝΡΨΑΡΣΧ   10 γραμ. 

ΞΦΕΠΠΩΔΛ   10 γραμ. 

 

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ 

ΥΧΥΦΑΦΙΜΩΟ 

ΦΧΤΡΥΑΝΑΦΑ 

150 ΓΤ. 

ΤΩΥΙΜΘ 

ΥΑΝΑΦΑ 150ΓΤ 

ΣΑΦΑΦΡΥΑΝΑΦΑ 

200 ΓΤ. 

ΣΑΦΗΑΤΡΥΑΝΑΦΑ 

200 ΓΤ. 

ΨΩΦΛ ΦΕΨΑ 100 γραμ.    

ΥΛΥΕΦΛΕΧ 
ΞΛΨΦΛΡΕΧ 

25 γραμ.    

ΕΟΑΛΣΟΑΔΣ 10 γραμ.    

ΩΔΛ 5 γραμ.    

ΑΡΘΚΣΧ 5 γραμ.    

ΧΞΣΦΔΣ 5 γραμ.    

ΑΩΓΑ     

ΠΑΓΛΣΡΕΗΑ  50 γραμ. 40 γραμ. 25 γραμ. 

ΥΑΨΑΨΕΧ  25 γραμ. 70 γραμ.  

ΠΑΡΛΨΑΦΛΑ   40 γραμ.  

ΨΩΦΛ EDAM   30 γραμ.  

ΞΦΕΠΠΩΔΛ   10 γραμ.  
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ΦΦΕΧΞΣ 

ΥΑΨΗΑΦΛΑ    75 γραμ. 

ΓΛΑΣΩΦΨΛ    100 γραμ. 

ΑΦΑΞΑΧ  25 γραμ.   

ΞΑΦΣΨΑ  25 γραμ.   

ΑΓΓΣΩΦΑΞΛΑ 
ΨΣΩΦΧΛ 

 25 γραμ.   

ΠΑΝΡΨΑΡΣΧ   10 γραμ.  

 

ΥΘΞΕΙΩΥΕΙΥ : Είναι δυνατι και θ παράκεςθ ετοίμων τυποποιθμζνων προϊόντων του εμπορίου αρίςτθσ 
ποιότθτασ, φςτερα από ζγκριςθ του Σ.Β.Μ., εταιρειϊν που ζχουν πιςτοποίθςθ HACCP και ISO. 
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ΣΤΡΥΘΘΜΘ «11»                                       

ΣΙΟΑΜΑΥ Οο 6 
ΜΑΘΡΤΙΥΞΡΧ ΣΑΤΑΥΜΕΧΘΥ ΓΝΧΜΩΟ 

 

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ 

ΕΙΔΩΟ 

ΓΑΝΑΜΦΡ- 

ΞΣΡΧΤΕΜΡ 

170 ΓΤ. 

ΞΣΑΜΝΑΒΑ
Υ 

180 ΓΤ. 

 

ΣΑΥΦΑ 

150 ΓΤ. 

ΜΑΤΧΔΡΣΙ
ΦΑ 

150 ΓΤ. 

ΥΡΜΡΝΑΦΡΣΙΦΑ 

150 ΓΤ. 

ΗΑΧΑΦΘ 40 γρ. 50 γρ.  15 γρ.  

ΧΞΣΡΘ ΞΑΦΑΠΕΟΕ      

ΧΞΣΡΘ 
ΧΣΞΣΟΑΨΑΧ 

     

ΞΣΦΡ ΦΟΑΣΩΦ 40 γρ.     

ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ 55 γρ.   10 γρ. 12 γρ. 

ΑΩΓΣ ΞΦΣΞΣΛ      1/4   1/5 1/5 

ΑΩΓΣ ΑΧΥΦΑΔΛΑ  1/5  1/5 1/5 

ΦΩΟΟΣ ΞΦΣΩΧΨΑΧ 30 γρ. 70 γρ.    

ΒΛΨΑΠ  10 γρ.    

ΑΠΩΓΔΑΟΑ  25 γρ.    

ΞΑΦΩΔΛΑ  25 γρ.    

ΞΑΡΕΟΟΑ  0,5 γρ.  1 γρ.  

ΓΑΦΩΦΑΟΟΣ  0,5 γρ.    

ΒΑΡΛΟΛΑ ΑΦΩΠΑ 1 γρ.     

ΞΦΕΠΑ   80 γρ.   

ΥΑΡΨΕΧΥΑΡΛ   40 γρ.   

ΧΣΞΣΟΑΨΑ   20 γρ.   

ΑΠΩΓΔΑΟΑ   10 γρ.   

ΑΟΕΩΦΛ    20 γρ. 17 γρ. 

ΕΟΑΛΣΟΑΔΣ    7 γρ. 12 γρ. 

ΞΑΦΩΔΣΨΩΧΑ    12 γρ.  

ΧΛΠΛΓΔΑΟΛ     6 γρ. 

ΧΛΦΣΥΛ    70 γρ. 70 γρ. 

ΞΑΞΑΣ     2 γρ. 

BAKING POWDER     1 γρ. 

 

 



 

ΣΤΡΥΘΘΜΘ «12»                                        

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΘΟΡΙΜΟΤ ΠΟΟΣΗΣΩΝ ΚΑΣΑ ΜΕΡΙΔΑ ΣΟ ΠΡΟΓΕΤΜΑ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Ε 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ΚΑΦΔ ΦΗΛΣΡΟΤ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ΣΑΨ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ ή ΦΡΔΚΟ 110γρ 110γρ 110γρ 110γρ 110γρ 110γ
ρ 

110γ
ρ 

110γρ 110γρ 110γ
ρ 

110γρ 110γρ 110γ
ρ 

110γ
ρ 

 250ml 250ml 250ml 250ml 250ml 250
ml 

250
ml 

250ml 250ml 250m
l 

250ml 250ml 250
ml 

250
ml 

ΕΑΥΑΡΖ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

ΒΟΤΣΤΡΟ ΓΑΛΑΚΣΟ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ/ΜΔΛΗ/ΠΡΑΛΗΝ
Α 

ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΟΤ 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

ΦΤΗΚΟ ΥΤΜΟ ΦΡΟΤΣΧΝ 

(ΚΟΤΣΑΚΗ 250ml) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

ΦΧΜΗ ΣΟΣ 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

ΦΧΜΑΚΗ 50 50 50 50 50 50  50 50 50 50 50 50  

ΦΧΜΗ (ΜΠΑΓΚΔΣΑ) 100 100 100 100 100 100  100 100 100 100 100 100  

ΕΑΜΠΟΝ 40 40 40  40   40 40 40  40   

ΣΤΡΗ EDAM 40 40 40 40 40 40  40 40 40 40 40 40  

ΜΑΡΟΤΛΗ ή ΝΣΟΜΑΣΑ 20/40  20/40     20/40  20/40 20/40    
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ΑΤΓΟ 1 2 2 1 2 1  1 2 2 1 2 1  

ΚΡΟΤΑΑΝ ΒΟΤΣΤΡΟΤ ή 
ΓΔΜΗΣΟ 

80/85 80/85 80/85 80/85 80/85   80/85 80/85 80/85 80/85 80/85   

ΠΗΠΔΡΗΑ ΠΡΑΗΝΖ  20   20    20   20   

ΕΑΜΠΟΝ ΚΑΠΝΗΣΟ 
ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ 

   40  40    40   40  

ΚΔΨΚ ΦΡΟΤΣΧΝ ή 
ΟΚΟΛΑΣΑ 

     100       100  

ΜΠΟΤΓΑΣΑ ΥΑΝΗΧΝ       250       250 

ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ Δ ML  30 30  30    30 30  30   
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ΣΤΡΥΘΘΜΘ «13»                                        

ΣΙΟΑΜΑΥ ΜΑΘΡΤΙΥΞΡΧ ΣΡΥΡΦΘΦΩΟ ΜΑΦΑ ΞΕΤΙΔΑ ΥΦΡ ΓΕΧΞΑ 

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΕΙΔΩΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ΞΣΨΣΥΣΩΟΣ (ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΣ) 350        350      

ΥΑΨΑΨΕΧ ΑΥΣΦΟΣΛΩΠΕΡΕΧ 350 200   400     400   350 350 

ΧΑΟΑΨΑ ΕΥΣΧΘΧ (ΥΛΡΑΞΑΧ 1) * * * * * * * * * * * - * * 

ΦΕΨΑ 80 80  80  80 80 80 80  80    

ΦΦΣΩΨΣ ΕΥΣΧΘΧ (ΥΛΡΑΞΑΧ 2) * * * * * * * * * * * * * * 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ΓΑΟΑ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ΗΑΧΑΦΘ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ΞΛΠΑΧ ΠΣΧΧΑΦΛΧΛΣΧ (ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΣΧ)  150    150  150       

ΠΕΟΛΨΗΑΡΕΧ  200    300         

ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ  90    90  90    330   

ΨΩΠΛ ΨΩΥΣΩ 70 % 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

ΑΡΑΨΩΞΨΛΞΣ (ΞΣΩΨΑΞΛ ΨΩΡ 330 ml)  1             

ΞΕΦΑΟΣΨΩΦΛ ΨΦΛΠΠΕΡΣ  30    80  30       

ΑΟΕΩΦΛ  20    20  20       

ΡΨΣΠΑΨΣΥΣΟΨΣΧ  15    20  20 20   20   

ΕΟΑΛΣΟΑΔΣ ΧΕ ΠL 50 50 70 60 60 50 30 50 50 60 90 60 50 90 

ΘΟΛΕΟΑΛΣ ΧΕ ML  40   40 40 60   40     

ΑΟΑΨΛ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ΥΛΥΕΦΛ - ΠΥΑΧΑΦΛΞΑ 5 5 5 5   5 5 5 5 5 5  5 

ΟΕΠΣΡΛ 25          25  50 25 

ΦΛΓΑΡΘ 3            5 5 

ΣΧΥΦΛΑ (ΦΑΧΣΟΛΑ – ΦΑΞΕΧ)   125            

ΠΑΡΛΨΑΦΣΥΛΨΑ (όπωσ Υίνακασ Ρο 4)   280            

ΨΩΦΛ               

ΥΑΡΨΗΑΦΛΑ   200            
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-2- 

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΕΙΔΩΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ΕΟΛΕΧ   60            

ΓΟΩΞΣ (ΥΜΡΑΞΑΧ Ρο 6) *   *  * * * *    * * * 

ΡΨΣΠΑΨΑΞΛΑ ΑΥΣΦΟΣΛΩΠΕΡΑ   30   20   20   20   

ΧΕΟΛΡΣ   20            

ΧΡΛΨΧΕΟ ΞΣΨΣΥΣΩΟΣ       300        

ΧΣΩΥΛΕΧ ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΕΧ ΠΕΓΕΚΣΩΧ Ρο 10 ι ΞΑΟΑΠΑΦΑΞΛΑ 
ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΑ 

    350          

ΧΥΑΡΑΞΛ – ΠΑΦΑΚΑ (ΦΦΕΧΞΑ ΞΑΚΑΦΛΧΠ.)     150          

ΠΥΦΛΗΣΟΑ ΧΣΛΦΛΡΘ ΡΩΥΘ              330 

ΨΗΑΨΗΛΞΛ (ΥΛΡΑΞΑΧ Ρο 5)               

ΠΑΞΑΦΣΡΛΑ Ρο 3        100       

ΠΥΑΠΛΕΧ Ρο 1/ΑΦΑΞΑΧ         250      

ΠΑΝΡΨΑΡΣΧ - ΠΑΦΑΚΑ         20 20  20   

ΞΦΕΠΠΩΔΛ - ΧΞΣΦΔΣ   20  40    20 20 20 20   

ΞΦΑΧΛ ΞΣΞΞΛΡΣ ΓΛΑ ΦΑΓΘΨΣ         10      

ΡΨΣΠΑΨΕΧ – ΥΛΥΕΦΛΑ          400     

ΦΩΗΛ    100   150   100 100    

ΦΦΩΓΑΡΛΑ ΨΦΛΠ.          10     

ΓΛΑΣΩΦΨΛ ΧΨΦΑΓΓΛΧΨΣ ΥΟΘΦΕΧ (ΧΩΧΞ.200 γρ)          1     

ΓΦΑΒΛΕΦΑ            80  80 

ΨΑΦΛ ΛΦΛΑΧ (ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΣ)             350  

ΧΣΦΨΑ (ΥΛΡΑΞΑΧ Ρο 3)             300  

ΦΩΧΛΞΘ (ΥΛΡΑΞΑΧ Ρο 5)             150  

ΨΣΡΣΧΑΟΑΨΑ (ΥΛΡΑΞΑΧ Ρο 5)            150   

ΥΛΥΕΦΛΕΧ ΦΟΩΦΛΡΘΧ            100   

ΠΣΧΧΑΦΛ ΡΣΩΑ    300       300    

ΞΣΦΡ ΦΟΑΣΩΦ    20       20    

ΠΑΡΛΨΑΦΛΑ ΞΣΡΧΕΦΒΑΧ ΨΕΠΑΧΛΧΠΕΡΑ    100       100    

ΦΑΧΣΟΛΑ ΓΛΓΑΡΨΕΧ            150   

ΑΩΓΣ  1/4    1/4  1/4       
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ΣΤΡΥΘΘΜΘ «14»                                      

ΣΙΟΑΜΑΥ ΜΑΘΡΤΙΥΞΡΧ ΣΡΥΡΦΘΦΩΟ ΜΑΦΑ ΞΕΤΙΔΑ ΥΦΡ ΔΕΙΣΟΡ 

 

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΕΙΔΩΟ 
ΥΕ ΓΤΑΞΞΑΤΙΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ΞΛΠΑΧ ΠΣΧΧΑΦΛΧΛΣΧ ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΣΧ 200        200      

ΨΩΦΛ EDAM 40      60/ 
50 

    40  60/ 
50 

ΠΑΞΑΦΣΡΛΑ ΥΕΡΕΧ 100           125   

ΞΦΕΠΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ    80        80   

ΧΑΟΑΨΑ (ΥΛΡΑΞΑΧ Ρο 1) * * * *   * * * *   * * 

ΦΦΣΩΨΣ (ΥΛΡΑΞΑΧ Ρο 2) * * * * * * * * * * * * * * 

ΨΩΠΛ 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

ΞΑΦΕΧ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

ΓΑΟΑ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ΗΑΧΑΦΘ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΠΕ Ι ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ 250/
500 

250/
500 

250/
500 

250/
500 

250/
500 

250/
500 

250/
500 

250/
500 

250/
500 

250/
500 

250/
500 

250/
500 

250/
500 

250/
500 

REGATO ΨΦΛΠΠΕΡΣ 40   40           

ΕΟΑΛΣΟΑΔΣ 90 50 80 60 60 40 40 50 60 90 40 40 40 40 

ΨΩΠΛ Ι ΦΦΩΓΑΡΛΑ ΨΦΛΠΠΕΡΘ 30        30    30  

ΑΟΑΨΛ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ΥΛΥΕΦΛ – ΠΥΑΧΑΦΛΞΑ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ΔΩΣΧΠΣΧ 40        15      

ΑΡΘΚΣΧ 40        15      

ΧΣΛΦΛΡΣ ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΣ (ΠΥΣΩΨΛ Α/Σ)  300      300   240    

ΦΩΗΛ  100           100  

ΞΑΦΣΨΑ  30           20  

ΑΦΑΞΑΧ  30           20  

ΠΑΡΛΨΑΦΛΑ ΨΕΠΑΧΛΧΠΕΡΑ  30  40   60       60 

ΧΕΛΚ   350            

ΥΑΨΑΨΕΧ ΑΥΣΦΟΣΛΩΠΕΡΕΧ   400  100 400  400  350 400    
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ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΕΙΔΩΟ 

ΥΕ ΓΤΑΞΞΑΤΙΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ΧΣΦΨΑ ΕΥΣΧΘΧ (ΥΛΡΑΞΑΧ Ρο 3)   300       300     

ΡΨΣΠΑΨΣΥΣΟΨΣΧ 40  20  20    40    20  

ΡΨΣΠΑΨΑΞΛΑ ΑΥΣΦΟΣΛΩΠΕΡΑ 60  20  20  20 20 20    40 20 

ΠΑΞΑΦΣΡΛΑ Ρο 10    125           

ΗΑΠΥΣΡ       60     40  60 

ΠΥΕΛΞΣΡ    40   40       40 

ΦΑΧΣΟΑΞΛΑ ΦΦΕΧΞΑ (ΨΧΑΣΩΟΛΑ)     300          

ΞΑΧΕΦΛ     80    80      

ΨΩΦΣΧΑΟΑΨΑ (ΥΛΡΑΞΑΧ Ρο 5)     150          

ΞΣΨΣΥΣΩΟΣ ΦΛΟΕΨΣ      240         

ΥΛΨΕΧ ΓΛΑ ΧΣΩΒΟΑΞΛ      2     2    

ΡΨΣΠΑΨΑ      180 40    180   40 

ΞΦΕΠΠΩΔΛ 20 20   10 20 10 10 20  20  10 10 

ΠΑΝΡΨΑΡΣΧ 10    10 10   10  10  10  

ΠΑΓΛΣΡΕΗΑ      60         

ΥΛΨΑ ΓΛΑ ΥΛΨΧΑ       200       200 

ΥΛΥΕΦΛΕΧ ΥΦΑΧΛΡΕΧ 10      20       20 

ΘΟΛΕΟΑΛΣ   40   40 30 40   40  60 30 

ΦΕΨΑ    80    80     80  

ΑΡΑΨΩΞΨΛΞΣ (ΞΣΩΨΛ ΨΩΡ 330 ML)       1  1  1   1 

ΥΣΩΦΕΧ         250      

ΨΑΦΛ ΥΕΦΞΑ ΦΛΟΕΨΣ          350     

ΓΟΩΞΣ (ΥΛΡΑΞΑΧ Ρο 6) *         *     

ΨΗΑΨΗΛΞΛ (ΥΛΡΑΞΑΧ Ρο 5)           150    

ΨΩΦΛ GOUDA       40/50     40  40/50 

ΥΑΨΗΑΦΣΧΑΟΑΨΑ (ΥΛΡΑΞΑΧ Ρο 5)            200   

ΧΡΛΨΧΕΟ ΧΣΛΦΛΡΣ ΡΩΥΣ             250  

ΟΕΠΣΡΛ  20 50   20    50     
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ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΕΙΔΩΟ 

ΥΕ ΓΤΑΞΞΑΤΙΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ΦΛΓΑΡΘ  10 5   5    10     

ΥΛΥΕΦΛΑ ΞΣΞΞΛΡΘ  20           20  

ΕΟΛΕΧ       40       40 

ΥΑΨΑΨΣΧΑΟΑΨΑ (ΥΛΡΑΞΑΧ Ρο 5)       200       200 

ΧΕΟΛΡΣ/ΠΑΡΛΨΑΦΛΑ ΣΟΣΞΟΘΦΑ        100       

ΧΞΣΦΔΣ         1      

ΑΩΓΣ             ½  

ΓΑΟΑ             70  

 



 

ΣΤΡΥΘΘΜΘ «15»                                     

ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ 

 ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΧ ΜΑΙ ΧΝΙΜΩΟ (ΕΣΙΣΝΩΟ-ΥΜΕΧΩΟ ΜΑΙ ΕΙΔΩΟ ΕΥΦΙΑΥΕΩΥ-ΞΑΓΕΙΤΕΙΩΟ) ΕΥΦΙΑΦΡΤΙΩΟ Σ.Β.Μ. 

 

Α/Α ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΩΟΛΞΣΩ Π.Π. ΥΣΧΣΨΘΨΑ 

1 ΠΥΑΛΡ ΠΑΦΛ ΕΥ. 140Χ70Χ125 ΒΛΨΦΡ. ΕΑ 1 

2 ΥΟΩΡΨΘΦΛΣ ΥΛΑΨΩΡ+ΧΨΕΓΡΩΨΘΦΛΑ ELECTROLUX ΕΑ 1 

3 ΕΡΨΣΠΣΥΑΓΛΔΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΘ ΕΑ 3 

4 ΞΑΨΑΨΩΞΨΘΧ ΠΥ. WHILPOOL MG022/G ΕΑ 1 

5 ΨΩΓΕΛΣ ΘΟΕΞΨΦΛΞΣ 3ΥΣΦΨΣ ΕΑ 1 

6 ΨΩΓΕΛΣ ΕΣΧΘΧ ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ ΦΑΓΘΨΣΩ 100L  ΕΑ 2 

7 ΛΧΣΚΕΦΠΛΞΣ ΦΑΓΘΨΣΩ COPRO 400 ΕΑ 1 

8 ΞΦΕΑΨΣΠΘΧΑΡΘ GANDY 32/380 4HP  ΕΑ 1 

9 ΠΣΨΕΦ ΞΑΨΑΨΩΘΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  ΕΑ 1 

10 ΨΩΓΕΛΣ ΥΑΓΞΣΧ ΨΣΧΨ 3ΥΣΦΨΕΧ  ΕΑ 1 

11 ΥΑΓΣΠΘΧΑΡΘ BREMA CB-955 ΕΑ 1 

12 ΨΩΓΕΛΣ ΥΑΓΞΣΧ ΞΣΠΥΟΕ  ΕΑ 1 

13 ΨΩΓΕΛΣ ΚΑΟΑΠΣΧ 72Χ72Χ210  ΕΑ 1 

14 ΨΩΓΕΛΣ ΚΑΟΑΠΣΧ ΧΩΡΨ. 2 ΥΣΦΨΕΧ  ΕΑ 1 

15 ΚΑΟΑΠΣΧ ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ 136Χ85Χ208 ΠΕ 2 ΥΣΦΨΕΧ Π.Ψ.Π  ΕΑ 1 

16 ΑΡΕΠΛΧΨΘΦΑΧ ΞΑΨΑΨΩΞΨΘ ΕΑ 1 

17 ΞΑΨΑΨΩΞΨΘΧ ΠΥΑΣΩΟΣ ΕΑ 1 

18 ΒΛΨΦΛΡΑΕΥΛΨΦ.ΨΩΓΕΛΣ SELF SERVICE ΕΑ 1 

19 ΨΩΓΕΛΣ ΑΡΣΛΞΨΣΩ ΨΩΥΣΩ ΕΑ 1 

20 ΑΡΕΠΛΧΨΘΦΑΧ 300Φ ΞΣΠΥΟΕ ΕΑ 4 

21 ΑΡΕΠΛΧΨΘΦΑΧ 350Φ ΞΣΠΥΟΕ ΕΑ 8 

22 ΠΣΨΕΦ 025 ΒΑΨ ΕΑ 6 

23 ΑΕΦΣΞΣΩΦΨΛΡΑ X-14 INOX ΕΑ 1 

24 ΑΡΕΠΛΧΨΘΦΑΧ SPECIAL V35 ΕΑ 1 

25 ΧΩΠΥΛΕΧΨΘΧ ΨΩΓΕΛΣΩ ΕΑ 1 

26 ΞΑΨΑΛΩΡΛΧΨΘΦΑΧΣΥΘΧ+ΒΦΩΧΘ ΕΑ 1 

27 ΡΕΦΣΧ.ΑΡ.2Γ ΕΑ 1 

28 ΡΕΦΣΧ.ΑΡ.1Γ ΕΑ 1 

29 ΟΑΡΨΗΑ 240Χ70Χ85 ΕΑ 1 

30 ΟΑΡΨΗΑ 160Χ70Χ85 ΕΑ 1 
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31 ΥΟΩΧΨΛΞΘ ΠΘΧΑΡΘ LAVOR ΕΑ 1 

32 ΥΟΩΧΨΛΞΘ ΠΘΧΑΡΘ KARCHER BR 35/12 ΕΑ 1 

33 ΧΛΔΘΦΣΔΦΣΠΣΧ ΞΣΩΦΨΛΡΩΡ MR 56,4 

34 ΕΥΕΡΔΩΧΘ ΞΣΟΩΡΑΧ ΛΡΣΧ ΕΑ 3 

35 ΥΦΕΧΣΧΨΑΨΘΧ ΕΑ 1 

36 ΘΧΕΛΑ ΨΑΠΣΡ ΕΑ 6 

37 ΘΧΕΛΑ 2 ΔΦΣΠΩΡ 60WAT-8Ω ΕΑ 2 

38 ΞΕΦΑΛΑ UHF ΕΑ 3 

39 ΞΑΨΑΛΩΡΛΧΨΘΦΑΧ ΕΑ 2 

40 ΞΕΡΨΦΣ ΕΟΕΓΧΣΩ ΧΩΡΑΓΕΦΠΣΩ ΕΑ 1 

41 ΑΡΛΧΡΕΩΨΘΧ ΞΛΡΘΧΘΧ RK7000 ΕΑ 2 

42 ΑΡΛΧΡΕΩΨΘΧ ΞΑΥΡΣΩ ΕΑ 3 

43 ΥΑΓΛΔΕΧ ΠΑΓΡΘΨΛΞΕΧ ΕΑ 2 

44 ΗΩΓΑΦΛΑ 300 ΞΛΟΩΡ 80Χ85 ΕΑ 1 

45 ΗΩΓΑΦΛΑ ΕΑ 1 

46 ΗΩΓΑΦΛΑ 6KG 3040146 ΕΑ 1 

47 ΨΦΑΥΕΗΛ 4 ΚΕΧΕΩΡ ΕΑ 7 

48 ΞΑΚΛΧΠΑ ΩΟΛΡΣ ΕΑ 89 

49 ΞΑΚΛΧΠΑ ΧΞΑΟΛΧΨΣ ΕΑ 186 

50 ΥΑΧΣ SELF-SERVICE ΕΧΨΛΑΨΣΦΛΩΡ ΕΑ 2 

51 ΞΑΦΕΑΞΟΑ ΑΦΨΕΠΛΧ ΕΑ 14 

52 ΨΦΑΕΗΛ 250Χ100Χ080 ΕΑ 15 

53 ΨΦΑΥΕΗΛ ΧΑΟΣΡΛΣΩ SANTA WEGE ΕΑ 2 

54 ΨΦΑΥΕΗΛΑ ΩΟΛΡΑ 2,5Χ1 Π ΕΑ 20 

55 ΨΦΑΥΕΗΛ ΛΡΣΧ ΕΑ 1 

56 ΨΦΑΥΕΗΛ ΧΩΟΘΡΣΞΑΨΑΧΞΕΩΘ ΕΑ 1 

57 ΞΑΚΛΧΠΑΨΑ ΒΩΗΑΡΨΛΡΣΩ ΨΩΥΣΩ ΕΑ 30 

58 ΨΦΑΥΕΗΛΑ ΩΟΛΡΑ 2,5Χ1 Π ΕΑ 22 

59 ΛΠΑΨΛΣΚΘΞΘ ΠΕΨΑΟΟΛΞΘ ΔΛΦΩΟ. ΕΑ 2 

60 ΞΑΔΣΧ ΑΥΣΦΦΛΠΑΨΩΡ ΠΕΓΑΟΣΩ ΠΕΓ. ΕΑ 1 

61 ΞΑΟΣΓΘΦΣΧ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΧ ΕΑ 1 

62 ΞΑΚΛΧΠΑΨΑ ΕΥΛΧΞΕΥΨΩΡ ΕΑ 2 

63 ΞΑΦΕΞΟΑ ΩΟΛΡΘ ΠΕ ΨΑΚΛΡΣ ΞΑΚΛΧΠΑ ΕΑ 36 

64 ΨΦΑΥΕΗΛ ΕΧΨΛΑΨΣΦΛΣΩ ΕΑ 19 

65 ΦΑΦΛΕΦΑ ΕΑ 4 

66 ΕΦΠΑΦΛΣ 0,80 ΥΣΦΨΑ ΕΑ 1 
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67 ΦΑΦΛΕΦΑ ΕΥΛΨΦΑΥΕΗΛΑ ΛΡΣΧ ΕΑ 1 

68 ΞΑΨΑΧΞΕΩΘ ΛΡΣΧ ΕΑ 1 

69 ΧΩΦΨΑΦΛΕΦΑ ΨΦΣΧΘΟΑΨΘ ΕΑ 1 

70 ΦΑΦΛΑ 4 ΛΡΣΧ ΧΩΦ/ΡΑ ΕΑ 4 

71 ΦΑΦΛ ΑΡΣΕΛΔΩΨΣ 152Χ53 ΕΑ 8 

72 ΕΦΠΑΦΛΣ ΛΡΣΧ ΕΑ 2 

73 ΕΦΠΑΦΛΣ 140Χ70Χ85 ΕΑ 1 

74 ΕΦΠΑΦΛΣ 120Χ70Χ85 ΕΑ 1 

75 ΕΦΠΑΦΛΣ 140Χ70Χ85 ΕΑ 2 

76 ΕΦΠΑΦΛΣ 240Χ70Χ85 ΕΑ 2 

77 ΦΑΦΛΑ ΠΕΨΑΟΟΛΞΑ ΕΑ 8 

78 ΥΛΡΑΞΑΧ ΑΡΑΞΣΛΡ. ΦΕΟΟΣΩ ΕΑ 1 

79 ΡΨΣΩΟΑΥΑ 190Χ60Χ200 ΕΑ 1 

80 ΥΑΓΞΣΧ ΛΡΣΧ ΠΕ ΧΩΦΣΠ. ΥΣΦΨΕΧ ΕΑ 1 

81 ΥΑΓΞΣΧ ΛΡΣΧ ΠΕ ΧΩΦΣΠ. ΥΣΦΨΕΧ ΕΑ 1 

82 ΥΑΓΞΣΧ ΒΛΨΦΛΡΑΧ ΠΥΑΛΡ-ΠΑΦΛ ΕΑ 1 

83 ΥΑΓΞΣΧ ΛΡΣΧ ΠΕ ΧΩΦΣΠ. ΥΣΦΨΕΧ ΕΑ 1 

84 ΥΑΓΞΣΧ ΛΡΣΧ ΠΕ ΧΩΦΣΠ. ΥΣΦΨΕΧ ΕΑ 1 

85 ΣΟΛΧΚΘΨΘΦΑΧ ΔΛΧΞΩΡ ΛΡΣΧ ΕΑ 1 

86 ΥΛΡΑΞΕΧ ΑΡΑΞΣΛΡΩΧΕΩΡ ΕΑ 3 

87 ΨΦΑΥΕΗΣΠΑΡΨΘΟΣ ΕΑ 15 

88 ΞΣΩΦΨΛΡΕΧ ΕΑ 4 

89 ΩΦΑΧΠΑ ΓΛΑ ΞΣΩΦΨΛΡΑ MR 119,6 

90 ΩΦΑΧΠΑ ΓΛΑ ΞΣΩΦΨΛΡΕΧ MR 15 

91 ΞΣΩΦΨΛΡΣΩΟΣ ΞΦΛΞΑΨΣ Φ30 1,50 ΕΑ 38 

92 ΞΣΩΦΨΛΡΣΩΟΣ ΧΞΣΩΦΣ ΦΣΠΑΡΣ ΕΑ 1,58 

93 ΦΣΟΕΦ MR 10 

94 ΞΑΔΣΧ ΑΥΣΦΦΛΠΑΨΩΡ ΛΡΣΧ ΕΑ 5 

95 ΦΦΩΓΑΡΛΕΦΑ CHERGUI S/N 34796 ΕΑ 1 

96 ΘΟΕΞΨΦΛΞΣΧ ΑΕΦΣΦΣΩΦΡΣΧ ELECTROLUX ΕΑ 1 

97 ΦΦΛΨΕΗΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΘ ELECTROLUX ΕΑ 1 

98 ΞΣΩΗΛΡΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΘ 3 ΕΧΨΛΩΡ 30Χ60 ΞΑΛ ΦΣΩΦΡΣΧ ΕΑ 1 

99 ΚΕΦΠΣΧ GASTR ΠΕ ΦΣΔΕΧ ΕΑ 2 

100 ΦΦΩΓΑΡΛΕΦΑ ΞΩΟΛΣΠΕΡΘ ΕΑ 1 

101 ΦΣΩΦΡΣΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΣΧ 2ΣΦΣΦΩΡ ΕΑ 1 

102 ΕΧΨΛΕΧ 30Χ30 400V ΘΟΕΞΨΦΛΞΕΧ ΨΕΨΦΑΓΩΡΕΧ ΕΑ 3 
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103 ΓΞΦΛΟ ΠΒΠ ΘΟΞ ΔΛΥΟΘ ΠΕ ΒΑΧΘ ΕΑ 1 

104 ΨΣΧΨΛΕΦΑ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ Ψ205 ΠΛΞΦΘ ΔΛΥΟΘ ΕΑ 2 

105 ΞΣΩΗΛΡΑ T. PIASTRA 6Z EL.GIORNO 15KW GIORIK ΕΑ 1 

106 ΦΣΩΦΡΣΧ ΛΨΑΟΛΑΧ ΕΑ 1 

107 ΧΩΨΦΑ 80 GAL ΕΑ 1 

108 ΨΣΧΨΛΕΦΑ ΔΛΥΟΘ ΦΑΒΔΩΨΘ Ψ205 ΕΑ 2 

109 ΥΟΑΞΑ ΥΣΟ/ΡΛΣΩ ΕΑ 2 

110 ΠΘΧΑΡΘ ΞΣΥΘΧ ΨΩΠΛΣΩ ΕΑ 1 

111 ΒΑΧΘ ΨΩΠΛΣΩ ΕΑ 1 

112 ΠΛΕΦ CMP 250 COMBI ΕΑ 1 

113 ΠΘΧΑΡΘ ΞΣΥΘΧ ΡΨΣΠΑΨΑΧ ΕΑ 2 

114 ΞΩΨΛΣ ΥΑΦΑΥΣΡΩΡ ΠΕ ΠΕΡΨΕΧΕΔΕΧ ΕΑ 2 

115 ΠΛΕΦ EASYLINE SEM7 ΕΑ 1 

116 ΑΥΣΧΩΠΩΨΘΧ ΕΥΕΦΛΑ 50 ΕΑ 1 

117 ΥΑΓΞΣΧ ΑΦΨΣΩ ΞΑΛ ΕΥΛΔΣΦΥΛΣΩ ΕΑ 3 

118 ΥΑΓΞΣΛ ΠΘΧΑΡ ΥΑΦΑΧΞΕΩΘΧ ΞΑΦΕ ΕΑ 2 

119 ΥΑΓΞΣΧ ΩΟ.ΧΧΘΠ Η ΦΣΦΠΑΛΞΑΧ ΕΑ 1 

120 ΧΩΨΦΑ ΠΛΞΦΘ ΑΟΣΩΠΛΡΛΣΩ ΕΑ 1 

121 ΟΑΠΑΦΛΡΑ ΦΣΩΦΡΣΩ ΕΑ 2 

122 ΑΠΑΛΔΛΣ ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ ΦΑΓΘΨΣΩ ΕΑ 4 

123 ΠΑΕΛΔΛ ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ ΟΕΒΘΨΩΡ ΕΑ 1 

124 ΞΣΨΧΑΦΣΟΑ ΑΡΣΕΛΔΩΨΘ 24CM ΕΑ 2 

125 ΧΨΩΥΘΨΘΦΛΑ ΑΩΓΩΡ ΕΑ 4 

126 ΨΑΨΛ 55Χ34 ΕΑ 10 

127 ΨΑΨΛ ΟΑΠΑΦΛΡΑ 80Χ50Χ10 ΕΑ 3 

128 ΨΑΨΛ CASTRONOM ΒΑΚ. 4.5 ΠΕ ΞΑΥΑΞΛ ΕΑ 5 

129 ΨΑΨΛ CASTRONOM ΒΑΚ. 6.5 ΠΕ ΞΑΥΑΞΛ ΕΑ 3 

130 ΨΑΨΛ CASTRONOM ΒΑΚ. 100 ΧΩΦΛΧ ΞΑΥΑΞΛ ΕΑ 2 

131 ΨΑΨΛ CASTRONOM ΒΑΚ. 15 ΧΩΦΛΧ ΞΑΥΑΞΛ ΕΑ 3 

132 ΨΑΨΛ CASTRONOM ΒΑΚ. 200 ΧΩΦΛΧ ΞΑΥΑΞΛ ΕΑ 2 

133 ΨΑΨΛ CASTRONOM ΒΑΚ. 100 ΧΩΦΛΧ ΞΑΥΑΞΛ ΕΑ 2 

134 ΟΕΞΑΡΘ ΠΥΑΛΡ ΠΑΦΛ CASTRONOM ΕΑ 2 

135 ΞΣΩΨΧΣΩΦΛ ΞΣΥΘΧ ΞΦΕΑΨΣΧ ΥΟΑΧΨΛΞΣ ΕΑ 1 

136 ΥΟΑΧΨΛΞΑ ΞΣΥΘΧ ΕΑ 7 

137 ΩΟΣ ΞΣΥΘΧ ΕΑ 1 

138 ΨΑΨΛ ΛΡΣΧ 78Χ40Χ5 ΕΑ 7 
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139 ΞΣΩΨΑΟΑ ΑΦΑΧΡΘ 24CM ΕΑ 1 

140 ΟΕΞΑΡΑΞΛ 1/1 65ΠΠ ΕΑ 9 

141 ΧΩΨΦΑ ΦΘΧΘ 32CM LACOR ΕΑ 1 

142 ΧΩΨΦΑ ΦΘΧΘ 32CM LACOR ΕΑ 1 

143 ΧΩΨΦΑ ΦΘΧΘ 50CM LACOR ΕΑ 1 

144 ΨΘΓΑΡΛ 18/10 40CM LACOR ΕΑ 1 

145 ΨΘΓΑΡΛ 18/10 36CM LAVOR ΕΑ 1 

146 ΟΕΞΑΡΘ QUALINOY BQ 1/1X65 ΕΑ 3 

147 ΞΑΥΑΞΛ QUALINOY INOX ΕΑ 3 

148 ΞΣΩΨΑΟΑ ΒΑΚΛΑ 7,5CM EKA ΕΑ 2 

149 ΞΣΩΨΑΟΑ ΨΦΩΥΘΨΘ 11CM EKA ΕΑ 1 

150 ΟΕΞΑΡΘ ΞΩΡΛΞΘ 28CM LACOR ΕΑ 1 

151 ΠΥΩΟ ΑΡΣΕΛΔΩΨΣ 31,4Χ11 ΕΑ 3 

152 ΑΡΑΔΕΩΨΘΦΑΧ ΧΑΟΨΧΑΧ ΠΕΧΑΛΣΩ ΠΕΓΕΚΣΩΧ ΕΑ 2 

153 ΦΦΛΨΕΗΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΘ ELX 211055 ΕΑ 1 

154 ΨΑΨΛ GASTRONORM 1/1 6,5 INOX ΕΑ 8 

155 ΨΑΨΛ GASTRONORM 2/1 6,5 INOX ΕΑ 4 

156 ΞΑΦΣΨΧΛ ΚΕΦΠΑΛΡΣΠΕΡΣ 4,8 KW 230V ΕΑ 1 

157 ΥΑΨΑΨΣΞΑΚΑΦΛΧΨΘΧ ΕΑ 1 

158 ΞΑΥΑΞΛ GASTR 1/1 ΕΑ 16 

159 ΨΦΣΟΟΕΩ ΧΕΦΒΛΦΛΧΠΑΨΣΧ 3 ΦΑΦΛΑ ΕΑ 3 

160 ΞΑΦΣΨΧΛ ΛΡΣΧ 4 ΦΑΦΛΑ ΕΑ 2 

161 ΨΘΓΑΡΛ ΑΡΑΨΦΕΥΣΠΕΡΣ ELECTROLUX ΛΡΣΧ ΕΑ 1 

162 ΥΑΟΕΨΣΦΣΦΣ ΕΑ 1 

163 ΧΩΨΦΑ ΒΑΚΕΛΑ 58 Ο. ΕΑ 1 

164 ΠΥΑΛΡ ΠΑΦΛ ΠΕ ΧΩΦΣΠΕΡΘ ΥΣΦΨΑ ΕΑ 2 

165 ΠΘΧΑΡΘ ΞΑΦΕ ΦΛΟΨΦΣΩ BRAVILO ΕΑ 1 

166 ΞΑΨΧΑΦΣΟΑ ΖΡΑ ΧΕΦΛ ΕΑ 1 

167 ΥΣΨΘΦΛΕΦΑ ΛΡΣΧ ΕΑ 2 

168 ΚΕΦΠΣΠΥΣ ΕΑ 6 

169 ΟΑΠΑΦΛΡΕΧ ΛΡΣΧ ΕΑ 5 

170 ΨΑΨΛ GASTRONORM 2/1 10 ΕΞ ΕΑ 15 

171 ΨΑΨΛ GASTRONORM 1/1 10 ΕΞ ΕΑ 5 

172 ΨΘΓΑΡΛ ΓΛΑ ΥΟΑΨΣ ΑΡΨΛΞΣΟΟΘΨΛΞΣ 40 ΕΞ ΕΑ 1 

173 ΨΘΓΑΡΛ ΓΛΑ ΥΟΑΨΣ ΑΡΨΛΞΣΟΟΘΨΛΞΣ 36 ΕΞ ΕΑ 1 

174 ΨΘΓΑΡΛ ΓΛΑ ΥΟΑΨΣ ΑΡΨΛΞΣΟΟΘΨΛΞΣ 32 ΕΞ ΕΑ 1 
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175 ΞΣΩΨΑΟΑ ΑΦΑΧΡΘ 24CM ΕΑ 1 

176 ΥΘΦΣΩΡΑ ΔΛΧΑΟΘ ΕΑ 1 

177 ΞΣΦΨΘΧ ΥΛΨΧΑΧ ΕΑ 1 

178 ΞΣΩΨΑΟΑ ΨΕΦΟΣΡ ΕΑ 2 

179 ΞΑΥΑΞΛ GASTR 2/1 ΕΑ 1 

180 ΠΥΦΛΞΛΑ ΞΑΦΕ ΡΣ 45 ΕΑ 1 

181 ΞΣΩΨΑΟΛ ΦΑΓΘΨΣΩ ΕΑ 46 

182 ΥΘΦΣΩΡΛ ΦΑΓΘΨΣΩ ΕΑ 242 

183 ΥΘΦΣΩΡΛ ΦΦΣΩΨΣΩ ΕΑ 88 

184 ΥΘΦΣΩΡΛ ΓΟΩΞΣΩ ΕΑ 192 

185 ΠΑΧΑΛΦΛ ΦΦΣΩΨΣΩ ΕΑ 6 

186 ΠΥΑΟΨΑΧ ΞΣΩΗΛΡΑΧ ΕΑ 1 

187 ΧΥΑΨΣΩΟΑ ΧΕΦΒΛΦΛΧΠΑΨΣΧ ΕΑ 1 

188 ΠΑΧΑΛΦΛ ΞΣΥΘΧ ΑΦΨΣΩ ΕΑ 1 

189 ΠΑΧΑΛΦΛ ΓΟΩΞΣΩ ΑΡΣΕΛΔΩΨΣ ΕΑ 36 

190 ΠΑΧΑΛΦΛ ΦΑΓΘΨΣΩ ΑΡΣΕΛΔΩΨΣ ΕΑ 468 

191 ΞΣΩΨΑΟΛΑ ΦΑΓΘΨΣΩ ΑΧΘΠΕΡΛΑ  ΕΑ 10 

192 ΠΑΧΑΛΦΛ ΞΣΩΗΛΡΑΧ ΕΑ 6 

193 ΠΥΑΟΨΑΧ ΞΦΕΑΨΣΧ ΕΑ 1 

194 ΠΑΧΑΛΦΛ ΡΣ 34 ΕΑ 12 

195 ΞΣΩΨΑΟΑ ΧΕΦΒΛΦΛΧΠΑΨΣΧ ΕΑ 8 

196 ΞΣΩΨΑΟΑΞΛΑ ΓΟΩΞΣΩ ΕΑ 100 

197 ΨΑΟΛΔΛ ΥΣΩΟΕΦΛΞΣΩ MARTINEZ ΕΑ 1 

198 ΠΑΧΑΛΦΛ ΕΞΣΛΟΛΑΧΠΑΨΣΧ 18CM ΕΑ 1 

199 ΠΑΧΑΛΦΛ ΦΑΓΘΨΣΩ 18110 GLORA  ΕΑ 15 

200 ΠΑΧΑΛΦΛ CHIF 25CM ΕΑ 2 

201 ΠΑΧΑΦΛ 30CM SVANERA ΕΑ 1 

202 ΠΥΩΟ ΑΡΣΛΔΩΨΣ 31,4Χ11 ΕΑ 1 

203 ΠΑΧΑΛΦΛ ΨΑΦΛΣΩ ΕΑ 1 

204 ΠΑΧΑΛΦΛ ΨΩΠΛΣΩ ΕΑ 1 

205 ΠΑΧΑΛΦΛ ΥΣΟΑΥ. ΧΦΘΧΕΩΡ ΕΑ 6 

206 ΠΑΧΑΛΦΛ ΞΩΦΨΣ ΕΑ 6 

207 ΠΑΧΑΛΦΛ ΞΦΕΑΨΣΧ ΕΑ 2 

208 ΨΑΟΛΔΛ ΞΣΩΗΛΡΑΧ ΕΑ 1 

209 ΟΑΒΛΔΑ ΧΑΟΑΨΑΧ ΕΑ 4 

210 ΟΑΒΛΔΑ ΨΘΨΣΩ ΕΑ 2 
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211 ΧΥΑΨΣΩΟΑ ΕΑ 6 

212 ΟΑΒΛΔΑ ΥΑΓΣΩ ΕΑ 6 

213 ΠΑΧΑΛΦΛ ΡΨΣΠΑΨΑΧ ΕΑ 10 

214 ΠΑΧΑΨΛ ΣΒΑΟ ΕΑ 1 

215 ΞΣΩΨΑΟΑ ΠΕΗΣΩΦΑ ΕΑ 2 

216 ΟΑΒΛΔΑ ΥΑΧΨΑΧ ΕΑ 2 

217 ΥΑΟΕΨΑ ΠΑΩΦΘ ΕΑ 16 

218 ΞΑΟΑΚΛ ΠΥΣΩΦΕ ΕΑ 2 

219 ΓΣΩΔΣΧΕΦΛ ΥΣΟ/ΡΛΣΩ ΕΑ 1 

220 ΠΑΧΑΛΦΛ ΠΩΨΕΦΣ ΕΑ 1 

221 ΠΑΧΑΛΦΛ ΦΕΨΑΦ/ΨΣΧ ΕΑ 1 

222 ΒΑΧΘ ΠΕΠΒΦΑΡΘΧ ΕΑ 1 

223 ΠΑΧΑΛΦΛ ΗΑΧ/ΞΘΧ ΛΧΛΣ ΕΑ 1 

224 ΥΑΟΕΨΑ ΛΧΛΑ 25ΕΞ. ΕΑ 2 

225 ΠΑΧΑΛΦΛ ΣΔΣΡΨΩΨΣ ΕΑ 12 

226 ΟΑΔΣΩΔΑ (ΧΕΨ 2 ΨΕΠΑΧΛΩΡ) ΕΑ 8 

227 ΦΟΩΨΗΑΡΛ ΞΑΦΕ ΕΑ 15 

228 ΥΣΨΘΦΛ ΡΕΦΣΩ ΕΑ 100 

229 ΥΛΑΨΣ ΒΑΚΩ ΕΑ 119 

230 ΥΛΑΨΣ ΟΕΩΞΣ ΦΘΧΣ ΕΑ 212 

231 ΧΑΟΑΨΛΕΦΑ ΕΑ 38 

232 ΑΟΑΨΛΕΦΕΧ ΩΑΟΛΡΕΧ ΕΑ 2 

233 ΦΟΩΨΗΑΡΛ ΨΧΑΓΛΣΩ ΠΕ ΥΛΑΨΑΞΛ ΕΑ 9 

234 ΞΑΡΑΨΑ ΡΕΦΣΩ ΩΑΟΛΡΘ ΕΑ 26 

235 ΧΑΦΨΣΥΕΨΧΕΨΣΚΘΞΕΧ ΕΑ 55 

236 ΥΣΨΘΦΛ ΞΣΟΩΡΑΨΣ ΕΑ 36 

237 ΑΡΚΣΔΣΧΕΛΣ ΞΦΩΧΨΑΟΟΛΡΣ ΕΑ 40 

238 ΥΛΑΨΑΞΛ ΞΑΦΕ ΕΑ 11 

239 ΔΛΧΞΣΧ ΛΡΣΧ ΠΕΓΑΟ. ΕΑ 10 

240 ΧΣΩΦΩΨΘΦΛ ΠΕΧΑΛΣ ΛΡΣΧ ΕΑ 1 

241 ΥΛΑΨΣ ΦΘΧΣ ΦΑΓΘΨΣΩ 24CM ΛΩΡΛΑ ΕΑ 200 

242 ΦΟΩΨΗΑΡΛ ΨΧΑΓΛΣΩ ΛΩΡΛΑ ΕΑ 8 

243 ΥΛΑΨΑΞΛ ΨΧΑΓΛΣΩ ΛΩΡΛΑ ΕΑ 12 

244 ΠΥΩΟ ΥΑΓΩΨΣΩ ΕΑ 30 

245 ΥΣΨΘΦΛ ΞΦΑΧΛΣΩ ΞΣΟΩΡΑΨΣ ΕΑ 36 

246 ΦΟΩΨΗΑΡΛΑ ΨΧΑΓΛΣΩ ΕΑ 85 
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247 ΥΛΑΨΕΟΕΧ ΠΕΟΑΠΛΡΘΧ ΕΑ 42 

248 ΞΑΡΑΨΑ   ΕΑ 27 

249 ΞΑΡΑΨΑ ΚΕΦΠΣΧ ΕΑ 4 

250 ΥΛΑΨΕΟΑ ΕΑ 21 

251 ΠΥΩΟ ΞΣΠΥΣΧΨΑΧ ΛΡΣΧ ΕΑ 84 

252 ΥΛΑΨΕΟΑ "ΛΩΡΛΑ" ΨΑΒΕΦΡΑΧ ΕΑ 45 

253 ΥΛΑΨΑ Ρ24 ΕΑ 200 

254 ΥΛΑΨΑ Ρ17 ΕΑ 200 

255 ΥΛΑΨΑ ΒΑΚΛΑ ΕΑ 107 

256 ΔΛΧΞΣΧ GLASS 46X36 MELAGNE ΕΑ 300 

257 ΞΑΦΕΨΛΕΦΑ ΕΥΑΓ/ΞΘ 3Κ CURTIS RU300 ΕΑ 1 

258 ΔΣΧΕΛΣ GASTRONORM ΕΑ 15 

259 ΒΦΑΧΨΘΦΑΧ ΘΟΞ.100Ο ELECTROLUX ΕΑ 1 

260 ΒΦΑΧΨΘΦΑΧ  1.7 ΟΨ ΕΑ 1 

261 ΒΑΗΣ ΠΕ ΨΦΩΥΕΧ ΓΛΑ ΦΛΓΑΡΘ ΕΑ 2 

262 ΥΛΑΨΕΟΑ ΣΒΑΟ ΕΑ 40 

263 ΑΦΛΚΠΣΠΘΧΑΡΘ   ΕΑ 1 

264 ΨΘΟΕΣΦΑΧΘ PHILIPS 42'' ΕΑ 1 

265 ΠΥΕΡ ΠΑΦΛ ΕΥΛΥΕΔ. ΟΩΣΠ. 176Χ70Χ128 ΕΑ 1 

266 ΔΕΞΨΘΧ HD2 01-00-32 EDITION ΕΑ 27 

267 ΨΦΑΥΕΗΣΠΑΡΨΘΟΣ ΕΑ 135 

268 ΨΦΑΥΕΗΣΠΑΡΨΘΟΣ ΟΕΩΞΣ ΕΑ 5 

269 ΨΦΑΥΕΗΣΠΑΡΨΘΟΑ ΔΛΑΦΣΦΩΡ ΔΛΑΧΨΑΧΕΩΡ ΕΑ 19 

270 ΩΦΑΧΠΑ ΞΣΩΦΨΛΡΩΡ MR 201 

271 ΧΘΠΑΛΣΧΨΑΨΘΧ ΕΑ 5 

272 ΥΛΡΑΞΛΔΕΧ ΧΘΠΑΡΧΕΩΧ ΕΑ 2 

273 ΥΛΡΑΞΛΔΑ ΠΕΨΑΟΟΛΞΘ ΓΛΑ ΥΣΦΨΑ ΕΑ 4 

274 ΕΛΞΣΡΑ ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ ΕΑ 1 

275 ΧΨΑΩΦΣΧ ΠΥΦΣΩΨΗΛΡΣΧ ΕΑ 1 
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ΣΤΡΥΘΘΜΘ «16»                                    

ΧΣΡΔΕΙΓΞΑ ΣΤΡΥΦΡΤΑΥ ΔΙΑΓΩΟΙΗΡΞΕΟΡΧ 
         
Σνοματεπϊνυμο διαγωνιηομζνου ι επωνυμία Εταιρείασ __________________________ 
Διεφκυνςθ 
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
ΣΤΡΥΦΡΤΑ 

 
για τθ λειτουργία και εκμετάλλευςθ των εςτιατορίων ΥΒΞ 

 
 

 Χφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ με αρικμό 12/2020 διακιρυξθσ ςασ, που κα γίνει τθν 
........................................................ για τθν ανάδειξθ παροχι υπθρεςιϊν  λειτουργίασ και εκμεταλλεφςεωσ 
των εςτιατορίων του ΥΒΞ, ο υπογεγραμμζνοσ ................................................................................ νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ …………………………………………………… 

Επισκέφθηκα 
τον τόπο που βρίςκονται τα εςτιατόρια του ΥΒΞ και κατατοπίςτθκα απόλυτα ςε όλα τα ηθτιματα τα οποία 
είναι ενδεχόμενο να επθρεάςουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν αξία των προςφερομζνων τιμϊν, 
μελζτθςα με προςοχι και κατανόθςα όλουσ τουσ όρουσ και προκεςμίεσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ 
και τα τεφχθ αυτισ,  
 

ΔΘΟΩΡΩ 
 
ότι αποδζχομαι ανεπιφφλακτα αυτοφσ και προςφζρομαι να αναλάβω τθν λειτουργία και εκμετάλλευςθ 
των εςτιατορίων του ΥΒΞ, ςυμμορφοφμενοσ απόλυτα προσ τουσ όρουσ και προκεςμίεσ τθσ διακιρυξθ 
,προςφζρω δε τισ εξισ τιμζσ, χωρίσ ΦΥΑ: 
 
Για «Υρόγευμα»:  …………………(ολογράφωσ),,……….(αρικμθτικά)€-. 
 
Για  «Γεφμα» ……………………..(ολογράφωσ),,……….(αρικμθτικά)€-. 
 
Για «Δείπνο» ……………………..(ολογράφωσ),,……….(αρικμθτικά)€-. 
 
Για «Υακεταριςμζνο φαγθτό ηεςτό» ………….....(ολογράφωσ),,……(αρικμθτικά)€-. 
 
Για «Υακεταριςμζνο φαγθτό κρφο» ……………...(ολογράφωσ),,……(αρικμθτικά)€-. 
 
Για «Υακεταριςμζνο Υρόγευμα» …………….…..(ολογράφωσ),,……(αρικμθτικά)€-. 
 
        
Αποδζχομαι ακόμα όπωσ: 
  
 1. Δθλϊνω υπεφκυνα, ότι ςτισ τιμζσ που προςφζρω παραπάνω δεν περιλαμβάνεται ΦΥΑ. 
 
 2. Ξακορίηω και δθλϊνω επαγγελματικι διεφκυνςθ μου ςτθν Ελλάδα τθν …………….. 
τθλ……………   Fax ……………ςαν επίςθμθ ταχυδρομικι διεφκυνςθ και τόπο προσ τον οποίο κα απευκφνεται θ 
ςχετικι αλλθλογραφία. 
(Θ ανωτζρω παράγραφοσ μόνο για αλλοδαποφσ). 
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 3. Δθλϊνω ακόμα ότι ςε περίπτωςθ ανάδειξισ μου ωσ αναδόχου κα εγκαταςτιςω ςτθν 
Ελλάδα εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπό μου ο οποίοσ κα διαχειρίηεται όλα τα κζματα που κα προκφπτουν 
από τθν θμζρα τθσ επιδόςεωσ και υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
  Ψο όνομα και θ διεφκυνςθ όπου κα απευκφνεται θ ςχετικι αλλθλογραφία κα ςασ τα δϊςω 
γραπτά μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τότε που κα λάβω τθν απόφαςι ςασ περί τθσ ανάδειξισ μου ωσ 
αναδόχου. 
(Θ ανωτζρω παράγραφοσ μόνο για Αλλοδαποφσ) 
 
 
       …..........................   
 
 
               Ρ  
         Σροςφζρων 
               και 
             υπεφκυνοσ Δθλϊν 
         (υπογραφι) 
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ΙV – Χπόδειγμα Χπεφκυνθσ Διλωςθσ 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων 
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ρ. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΒΚ 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη: 

 1. Θ παροφςα προςφορά υποβάλλεται για τθ ςυμμετοχι τθσ εταιρείασ …………………….. ςτο 
διαγωνιςμό παροχισ υπθρεςιϊν μίςκωςθσ και εκμετάλλευςθσ των εςτιατορίων  του ΥΒΞ που διεξάγει το 
ΥΒΞ/ΔϋΞΣΩ/ΔΥΧ ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 12/2020 διακιρυξθ. 

 2. Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ υπ’ αρικμ. 12/2020 του 
ΥΒΞ/ΔϋΞΣΩ/ΔΥΧ, τθσ οποίασ ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ. 

 3. Δεν ζχει αποκλειςτεί θ ςυμμετοχι μου από διαγωνιςμοφσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ του 
Ωπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ. 

 4. Πζχρι το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, θ επιχείρθςι μου υπιρξε ςυνεπισ ωσ προσ τθν 
εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν ι άλλων νόμιμων υποχρεϊςεϊν τθσ ζναντι φορζων του δθμόςιου τομζα. 

 5. Υαραιτοφμαι από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ μου, για τθν οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ (ΥΒΞ) για αναβολι ι ακφρωςθ του διαγωνιςμοφ, ι τθσ υπαναχϊρθςθσ του. 

 6. Δε κα χρθςιμοποιιςω (άμεςα ι ζμμεςα) αντιπροςϊπουσ μόνιμουσ ςτθν εφεδρεία 
Αξιωματικοφσ ι μόνιμουσ αποςτράτουσ Αξιωματικοφσ για τουσ οποίουσ δεν ζχει παρζλκει πενταετία από 
τθν αποςτρατεία τουσ, βάςει του άρκρου 66 του ΡΔ 1400/73. 
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7. Εφαρμόηω και ςυνεχίηω να εφαρμόηω τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ 
νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηόμενων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. 

 

 

          Xανιά, ..............….2020 

 

                                                                                                                                                        Σ δθλϊν   
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ V – Χποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ 

ΕΓΓΩΘΨΛΞΘΧ ΕΥΛΧΨΣΟΘΧ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ 

Σνομαςία Ψράπεηασ ………………………….. 

Ξατάςτθμα                …………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )         Θμερομθνία ζκδοςθσ   ………………      

       Υροσ: Υεδίο Βολισ Ξριτθσ 

              ΕΓΓΩΘΨΛΞΘ    ΕΥΛΧΨΣΟΘ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ  ΑΦ. …………    ΕΩΦΩ   6.698,00 ευρϊ 

- Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του 
ποςοφ των ζξι χιλιάδων εξακοςίων ενενιντα οκτϊ ευρϊ 6.698,00€) υπζρ του …………. Δ\νςθ 
…………………………………….  για τθ ςυμμετοχι  τθσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθν ……………….. για τθν 
παροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ και εκμετάλλευςθσ των εςτιατορίων του ΥΒΞ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμό 
12/2020 διακιρυξι ςασ. 

-  Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ 
υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

-  Ψο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά, χωρίσ καμία από 
μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ,  μζςα ςε τρεισ (3) 
θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

-  Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ,  το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

-  Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Ωπθρεςίασ  
ςασ,  με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί  πριν  από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ. 

- Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν 11 Δεκ 20. 

-    Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
ΡΥΔΔ ,ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Ωπουργείο Σικονομικϊν για τθν Ψράπεηά μασ. 
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ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ 

ΕΓΓΩΘΨΛΞΘΧ ΕΥΛΧΨΣΟΘΧ ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ  

ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

 

Σνομαςία Ψράπεηασ ………………………….. 

Ξατάςτθμα                …………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )         Θμερομθνία ζκδοςθσ   ………………      

 

 

 

Υροσ: Υεδίο Βολισ Ξριτθσ 

 ΕΓΓΩΘΨΛΞΘ  ΕΥΛΧΨΣΟΘ ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ  ΑΦ…..  ΕΩΦΩ  5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 

 

- Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του 
ποςοφ των …………………………….. ευρϊ (………….,00 €) ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, 
υπζρ  του ……………………………………….. Δ\νςθ …………… ……………………για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των 
όρων τθσ με αρικμό ……/2020 ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν παροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ 
και εκμετάλλευςθσ των εςτιατορίων του ΥΒΞ, (αρ.διακ/ξθσ 12/2020) προσ κάλυψθ αναγκϊν ςασ.  

- Ψο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςθ ςασ ολικά ι 
μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

-  Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

- Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’ εμάσ, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ. 

    -  Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
ΡΥΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Ωπουργείο Σικονομικϊν για τθν Ψράπεηά μασ. 
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ VI – Υχζδιο Υφμβαςθσ 

ΧΧΕΔΛΣ ΧΩΠΒΑΧΘΧ ΠΕ ΑΦΛΚΠΣ ……/2020 

Για τθν παροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ και εκμετάλλευςθσ των εςτιατορίων του ΥΒΞ. 

 Χιμερα, θμζρα ………… μθνόσ …………… και ϊρα ………, ςτισ εγκαταςτάςεισ του Υεδίου Βολισ Ξριτθσ 
ςτον Υαηινό  Ακρωτθρίου Χανίων, οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι:   

 1.  Ψο Υεδίο Βολισ Ξριτθσ δια του νόμιμου εκπροςϊπου του, 
………………………………………………………….   

 2.  ………………………………(επωνυμία φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου), διά του νομίμου εκπροςϊπου 
τθσ ………………………….(ςτοιχεία εκπροςϊπου), 

ςυμφϊνθςαν και αποδζχτθκαν αμοιβαία τα παρακάτω: 

ΑΦΚΦΣ  1 
Γενικά-Υ/Ω Χφμβαςθσ-Χυμβατικό Ξόςτοσ 

 

 1. Θ παροφςα Χφμβαςθ υπογράφεται ςε εκτζλεςθ τθσ 
600.1/……………………………………………………………/ΥΒΞ/ΔϋΞΣΩ/ΔΥΧ απόφαςθσ του Δκτι του ΥΕΔΛΣΩ ΒΣΟΘΧ 
ΞΦΘΨΘΧ, ανάμεςα ςτον-θν «………………………………………………………….», που κα καλείται ςτο εξισ «Ανάδοχοσ», 
με ΑΦΠ…………………… και ςτο ΥΕΔΛΣ ΒΣΟΘΧ ΞΦΘΨΘΧ, ςτο εξισ  «ΥΒΞ»  και αντικείμενο τθσ αποτελεί θ 
παροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ και εκμετάλλευςθσ των εςτιατορίων του ΥΒΞ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ, οι οποίοι βρίςκονται ςε απόλυτθ ςυμφωνία με τθν Διακιρυξθ 12/2020. 

 2. Σ προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των …………….. ευρϊ (…………….,00 €), 
χωρίσ Φ.Υ.Α., για ζνα (1) ζτοσ. 
 
 3. Ψο κόςτοσ τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν ορίηεται όπωσ παρακάτω: 
 

  α. Υρόγευμα:  …………………(ολογράφωσ),,……….(αρικμθτικά)€-. 

  

  β. Γεφμα ……………………..(ολογράφωσ),,……….(αρικμθτικά)€-. 

 

  γ. Δείπνο……………………..(ολογράφωσ),,……….(αρικμθτικά)€-. 

 

  δ. Υακεταριςμζνο φαγθτό ηεςτό…….................... .(ολογράφωσ) , ,..…(αρικμθτικά)€-. 

 

  ε. Υακεταριςμζνο φαγθτό κρφο» ……………………...(ολογράφωσ), ,……(αρικμθτικά)€-. 

 

  ςτ. Υακεταριςμζνο Υρόγευμα» …………………….…..(ολογράφωσ), ,……(αρικμθτικά)€. 

 

 4. Σι ςυμβατικζσ τιμζσ κα ιςχφςουν για όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Ψυχόν αναπροςαρμογι 
των τιμϊν είναι δυνατι, μόνο ςτθν περίπτωςθ ανανζωςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατόπιν ζγκριςθσ του αιτιματοσ 
του Αναδόχου, κατά τθν ζγγραφθ αποδοχι τθσ ανανζωςθσ, και εφόςον θ Ωπθρεςία κρίνει ότι θ 
τροποποίθςθ δε κα υπερβαίνει τον ςυνολικό ετιςιο προχπολογιςμό. 

5.  Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ 
περιπτϊςεισ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και 
τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ρ. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 
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ΑΦΚΦΣ  2 
Αντικείμενο Χφμβαςθσ 

 1. Αντικείμενο τθσ παροφςασ αποτελεί θ παροχι υπθρεςιϊν θ λειτουργία και εκμετάλλευςθ των 
εςτιατορίων του Υεδίου Βολισ Ξριτθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που περιγράφονται 
ςτθν παροφςα και οι οποίεσ βρίςκονται ςε απόλυτθ ςυμφωνία με τθ Διακιρυξθ 12/2020.   

 2. Ψα εςτιατόρια του ΥΒΞ λειτουργοφν υπό το ςφςτθμα αυτοεξυπθρετιςεωσ (SELF SERVICE) των 
ςιτιηομζνων, όπου κα επιλζγονται από ςειρά διανομισ, ζτοιμα πιάτα ςερβιριςμζνα από το προςωπικό τθσ 
εταιρείασ. 

 3. Ψα εςτιατόρια του ΥΒΞ απαιτείται να δφνανται να εξυπθρετοφν ταυτόχρονα (και με πακζτα αν 
απαιτθκεί) επτακόςιουσ (700) ςιτιηομζνουσ ανά γεφμα θμερθςίωσ, και για όλουσ τουσ τφπουσ φαγθτϊν 
που αναφζρονται ςτα ςυνθμμζνα ΠΕΡΣΩ. 

 4. Χτισ Υροςκικεσ 1 ζωσ 15 περιγράφονται αναλυτικά τα παρακάτω: 

  α.   Σι πίνακεσ ςφνκεςθσ ςυςςιτίου 14 θμερϊν ( MENU» Ρο 1-14) (Υροςκικθ 2), το ζκτακτο 
MENU (Υροςκικθ 4), το φαγθτό ςε πακζτο  (ΞΦΩΣ) (Υροςκικθ 3), το ΠΕΡΣΩ θμερϊν νθςτειϊν και εορτϊν 
(Υροςκικθ 5) κακϊσ και οι γενικζσ παρατθριςεισ για όλα τα ΠΕΡΣΩ (Υροςκικθ 1).  

  β.  Διάφοροι πίνακεσ κακοριςμοφ :        

   (1) Χαλάτα εποχισ (Υροςκικθ 6)          

   (2) Φροφτα εποχισ (Υροςκικθ 7)          

   (3) Φρζςκων λαχανικϊν - χόρτων (Υροςκικθ 8)         

   (4) Υίτεσ διάφορεσ (Υροςκικθ 9) 

   (5) Χαλάτεσ διάφορεσ (Υροςκικθ 10) 

   (6) Ειδϊν για τθν Υαραςκευι γλυκϊν   (Υροςκικθ 11) 

   (7) Υοςοτιτων κατά μερίδα  ςτο Υρόγευμα, Γεφμα και Δείπνο  (Υροςκικθ 12, 13, 14 
αντίςτοιχα)   

  γ.   Θ Ξατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και των εγκατεςτθμζνων υλικϊν (επίπλων-ςκευϊν- ειδϊν 
εςτιάςεωσ- μαγειρείων) ςτα εςτιατόρια του ΥΒΞ (Υροςκικθ 15). 

 5. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραςκευάηει τα παραπάνω ΠΕΡΣΩ ςτισ κακοριςμζνεσ 
ποςοτικζσ και ποιοτικζσ προδιαγραφζσ. 

ΑΦΚΦΣ  3 
Διάρκεια ςφμβαςθσ 

 Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) χρόνο δθλαδι από ………………. ζωσ ……………….., με 
δυνατότθτα ανανζωςθσ για χρονικό διάςτθμα ζωσ ζνα επιπλζον (1) ζτοσ, μετά από αμοιβαία ζγγραφθ 
ςυμφωνία των δφο μερϊν.  

 
ΑΦΚΦΣ  4 

Ψεχνικοί Υροςδιοριςμοί 
 

 1.   Σι βαςικζσ διαδικαςίεσ που οφείλει ο Ανάδοχοσ να ακολουκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ είναι: 
  α.  Ψα δεκατζςςερα (14) ΠΕΡΣΩ, τθσ Υροςκικθσ «2» των Ειδικϊν Τρων, κα 
επαναλαμβάνονται μετά τθν ολοκλιρωςι τουσ ϊςτε να υπάρχει αντιςτοιχία κατά θμζρα τθσ εβδομάδασ. 
Είναι δυνατόν μετά από γραπτι αιτιολογθμζνθ αίτθςθ του αναδόχου και ζγκριςθ από τα αρμόδια όργανα 
του ΥΒΞ, να υιοκετθκεί αλλαγι ςτθ ςειρά των ΠΕΡΣΩ.  
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  β.   Ξατά τθ διάρκεια προετοιμαςίασ και παραςκευισ τθσ παρεχόμενθσ ςίτιςθσ πρζπει 
να εφαρμόηονται επακριβϊσ και με μεγάλθ ςχολαςτικότθτα οι αυςτθροί κανονιςμοί και οι 
προκακοριςμζνεσ προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ ISO 22000:2005. 
 
  γ.   Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί εκ των προτζρων ςτο ΥΒΞ τουσ εκάςτοτε 
προμθκευτζσ του και επιπλζον τισ προδιαγραφζσ φυςικοχθμικζσ-μακροςκοπικζσ και οργανολθπτικζσ τισ 
οποίεσ πρζπει βάςει του ςυςτιματοσ να ζχει για τα μενοφ που κα ςερβίρει. Σι προμθκευτζσ πρζπει να 
εφαρμόηουν αντίςτοιχο ςφςτθμα διαχείριςθσ κρίςιμων ςθμείων (κατά ISO 22000:2005 ι HACCP) κακϊσ 
και ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2015 ςτισ παραγωγικζσ διαδικαςίεσ των υλικϊν που 
παράγουν και ο Ανάδοχοσ κα ζχει τθν υποχρζωςθ να το αποδείξει κατόπιν αιτιματοσ του ΥΒΞ. Χε 
περιπτϊςεισ που οι προμθκευτζσ του Αναδόχου προμθκεφουν τρόφιμα που δεν καλφπτουν τα διεκνϊσ 
αποδεκτά χαρακτθριςτικά και ςυντελεςτζσ ποιότθτασ τροφίμων όπωσ αυτά κακορίηονται ςτα διεκνι 
πρότυπα, τισ Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ και τθν Ελλθνικι νομοκεςία, ι οι προμθκευτζσ δεν εκπλθρϊνουν τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ κατά τρόπο άψογο με βάςει τθν καλι πίςτθ και τα χρθςτά ςυναλλακτικά ικθ και 
εφόςον αυτό δθλωκεί εγγράφωσ από το ΥΒΞ με αντίςτοιχθ αιτιολογθμζνθ ζκκεςθ, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να αποκλείει τουσ υπόψθ προμθκευτζσ του περαιτζρω και εν ςυνεχεία να ενθμερϊνει για 
τουσ νζουσ. 
 
  δ.  Θ προετοιμαςία των κρεάτων, πουλερικϊν, ψαριϊν, λαχανικϊν, κα γίνεται ςε 
διαφορετικό χϊρο, με ξεχωριςτό εξοπλιςμό, με βάςθ το χρωματικό κϊδικα, προσ αποφυγι 
διαςταυροφμενων επιμολφνςεων. 
 
  ε.  Ψα τρόφιμα απαιτείται να είναι προςτατευμζνα ςε όλα τα ςτάδια φφλαξθσ-
προετοιμαςίασ- παραςκευισ- παράδοςθσ ςτθν μονάδα από ζντομα, τρωκτικά κλπ.  
 
  ςτ.  Θ μεταφορά, εςωτερικι διακίνθςθ και οι παραλαβζσ των προμθκειϊν απαιτείται 
να πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τουσ αυςτθροφσ κανονιςμοφσ και τισ προκακοριςμζνεσ 
προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ ISO 22000:2005. 
 
  η.  Θ μεταφορά των προμθκειϊν ςτο ΥΒΞ απαιτείται να γίνεται με κακαρά και 
απολυμαςμζνα μεταφορικά μζςα του Αναδόχου ι των προμθκευτϊν του. Θ εκφόρτωςθ των προμθκειϊν 
κα γίνεται με ευκφνθ του Αναδόχου. 
 
  θ.  Ανάλογα με το είδοσ του προϊόντοσ και το μενοφ τθσ θμζρασ, τα υλικά 
αποκθκεφονται με ευκφνθ του Αναδόχου, ο οποίοσ ευκφνεται για τθν γενικότερθ διαχείριςθ του 
αποκζματοσ τθσ αποκικθσ. Σι χϊροι αποκικευςθσ πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ υγιεινισ ISO 
22000:2005με ευκφνθ του Αναδόχου. 
 
  κ.    Επί του τρόπου παραςκευισ του ςυςςιτίου κα εφαρμόηονται επακριβϊσ οι διεκνϊσ 
παραδεδεγμζνοι όροι κακοριηόμενοι από τουσ οδθγοφσ υγιεινισ του ΕΦΕΨ και ISO 22000:2005 για 
εταιρείεσ μαηικισ εςτίαςθσ και ηαχαροπλαςτικισ. 
 
 2.  Για τα προψθμζνα - κατεψυγμζνα φαγθτά που επιτρζπεται να ςερβίρονται ΠΣΡΣ ςτα δζκα 
(10) πακζτα ηεςτοφ φαγθτοφ (LUNCH BOX) των μενοφ 1-14 ιςχφουν εκτόσ των υπολοίπων και τα 
παρακάτω: 
 
         α.  Θ Ξεντρικι Πονάδα Υαραςκευισ κατεψυγμζνου φαγθτοφ του Αναδόχου, απαιτείται να 
διακζτει ςφςτθμα Cook-Freeze ι ανάλογθσ πιςτοποιθμζνθσ διαδικαςίασ και τισ απαραίτθτεσ 
πιςτοποιιςεισ κάκε παρτίδασ φαγθτοφ για τθν απόλυτθ διαδικαςία τθσ ψφξθσ (δθλαδι κερμοκραςία 
ειςόδου φαγθτϊν ςτισ ςυςκευζσ ταχείασ ψφξθσ, κερμοκραςία εξόδου από τισ ςυςκευζσ και διάρκεια 
ψφξεωσ). 
 
        β. Για τθν Ξεντρικι Πονάδα Υαραςκευισ κατεψυγμζνου φαγθτοφ απαιτείται να 
αποδεικνφεται απαραιτιτωσ, επί ποινι αποκλειςμοφ ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ, θ πιςτι τιρθςθ 
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ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2015 και διαχείριςθσ τροφίμων ISO 22000:2005 ςε όλα τα 
ςτάδια τθσ παραγωγισ. 
 
       γ.  Θ Ξεντρικι Πονάδα Υαραςκευισ κατεψυγμζνου φαγθτοφ που κα υποδειχκεί είναι 
δεςμευτικι για τθν ανάδοχο εταιρεία και απαιτείται να είναι υψθλϊν προδιαγραφϊν με ςφγχρονο 
εξοπλιςμό που να διαςφαλίηει τθν αςφαλι παραςκευι του ςυςςιτίου, τον ζλεγχο και κακοριςμό των 
προδιαγραφϊν των πρϊτων υλϊν και να εφαρμόηει και τθρεί τθν προβλεπόμενθ νομοκεςία για 
λειτουργία επιχειριςεων του ςυγκεκριμζνου αντικειμζνου. Θ αρχικι Ξεντρικι Πονάδα Υαραςκευισ που 
κα δθλωκεί από τον Ανάδοχο δφναται να αλλάξει εάν ςτθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ αποδειχκεί ότι δεν 
ανταποκρίνεται πλζον ςτισ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ που ορίηονται από αυτιν τθν ςφμβαςθ, κατόπιν 
αιτιματοσ του ΥΒΞ ι του Αναδόχου. Ξαι ςτισ δφο περιπτϊςεισ θ επιλογι νζασ  Ξεντρικισ Πονάδασ 
Υαραςκευισ απαιτείται να πλθροί τισ απαραίτθτεσ προδιαγραφζσ, να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τουσ 
όρουσ του παρόντοσ και να είναι αποδοχισ  και των δφο μερϊν. Χε περίπτωςθ που θ κεντρικι Πονάδα 
Υαραςκευισ αποδεδειγμζνα δεν πλθροί τισ ανωτζρω απαιτιςεισ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
παραςκευάηει το φαγθτό των πακζτων ςτα εςτιατόρια του ΥΒΞ. 
 
 δ.   Θ παραςκευι του παρεχόμενου φαγθτοφ κα πραγματοποιείται ωσ εξισ: 
 
       1). Παγείρεμα και Ξατάψυξθ:  Θ μζκοδοσ αυτι εφαρμόηεται ςτθν Ξεντρικι Πονάδα 
Υαραςκευισ τθσ Αναδόχου Εταιρείασ όπου το φαγθτό προετοιμάηεται και μαγειρεφεται, ςτθν ςυνζχεια 
καταψφχεται και αποςτζλλεται ςτο ΥΒΞ για αποκικευςθ. 
 
       2). Αναγζννθςθ και Χερβίριςμα: Χτο μαγειρείο του ΥΒΞ το φαγθτό αναγεννιζται από τθν 
κατεψυγμζνθ μορφι ςτθν οποία ςτάλκθκε από τθν Ξεντρικι Πονάδα Υαραςκευισ και ςτθ ςυνζχεια 
τοποκετείται ςτο πακζτο για διανομι.  
 
   ε.   Σι πρϊτεσ φλεσ που κα χρθςιμοποιοφνται κα πρζπει να καλφπτουν τα διεκνϊσ αποδεκτά 
χαρακτθριςτικά και ςυντελεςτζσ ποιότθτασ τροφίμων όπωσ αυτά κακορίηονται ςτα διεκνι πρότυπα, τισ 
Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ και τθν Ελλθνικι νομοκεςία και ςφμφωνα με τουσ όρουσ που ιςχφουν για τα 
υπόλοιπα τρόφιμα των μενοφ τθσ Χφμβαςθσ που κα μαγειρεφονται ςτα εςτιατόρια του ΥΒΞ. 
 
   ςτ.   Κα εξαςφαλίηεται θ δυνατότθτα ελζγχου ςτισ ανωτζρω εγκαταςτάςεισ από εκπροςϊπουσ 
του ΥΒΞ ςε ςυνεργαςία με τον Αξιωματικό (ΩΛΞ) τθσ 5θσ Ψαξιαρχίασ Υεηικοφ κατά τθν διάρκεια τθσ 
παραγωγισ ι πριν από αυτιν κατά τθν κρίςθ τθσ υπθρεςίασ. Χε περίπτωςθ που οι εγκαταςτάςεισ τθσ 
Ξεντρικισ Πονάδασ βρίςκονται εκτόσ του Ρ. Χανίων τα ζξοδα του προςωπικοφ που κα προςζρχεται για 
ζλεγχο κα βαρφνουν τον ανάδοχο. Αυτι θ αποηθμίωςθ αφορά τθ δυνατότθτα επίςκεψθσ τριμελοφσ 
επιτροπισ μια φορά ανά τρίμθνο ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ και κα υπολογίηεται βάςει των 
προβλεπομζνων από τθν υπθρεςία αποηθμιϊςεων για τθν εκτόσ ζδρασ εργαςία του προςωπικοφ. Χε 
περίπτωςθ που απαιτείται ζλεγχοσ των εγκαταςτάςεων ςε πιο ςυχνά διαςτιματα, από υπαιτιότθτα τθσ 
εταιρείασ, κα ακολουκείται θ ίδια διαδικαςία για τθν αποηθμίωςθ διαφορετικά εφόςον ο ζλεγχοσ γίνεται 
για κάλυψθ αναγκϊν του ΥΒΞ (π.χ. ζκτακτοσ ζλεγχοσ) θ αποηθμίωςθ κα καταβάλλεται από αυτό. 
 
     η.  Τλεσ οι μεταφορζσ από τθν εταιρεία παραςκευισ ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΥΒΞ και θ 
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των τροφίμων αποτελεί ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου. 
 
     θ.   Σ Ανάδοχοσ κα παρακζτει το φαγθτό ςε πακζτο ςτον χϊρο και ςτον χρόνο που κα του 
υποδεικνφονται ςτθν περιοχι βολϊν του Χϊρου Εκτόξευςθσ, ζχοντασ τθν ευκφνθ προετοιμαςίασ-
μεταφοράσ –διανομισ των πακζτων με δικό του προςωπικό και μζςα κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να 
παραδίνεται για κατανάλωςθ, ηεςτό. 
 
   κ.   Τλα τα είδθ που περιζχονται ςτο πακζτο κα είναι ςτισ προβλεπόμενεσ ποςότθτεσ που 
αναφζρονται  αναλυτικά ςτα μενοφ και ςτουσ όρουσ τθσ Χφμβαςθσ και κα περιζχονται ςε ειδικζσ 
ςυςκευαςίεσ μιασ χριςεωσ κατάλλθλεσ για τρόφιμα. Υαρζκκλιςθ ςτο βάροσ επιτρζπεται μόνο ςτα 
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μαγειρευμζνα φαγθτά, ςε ποςοςτό το μζγιςτο ζωσ 10%, εφόςον από ελζγχουσ διαπιςτωκεί ότι υφίςταται 
εξίςου ωσ απόκλιςθ ι ωσ υπζρβαςθ από το προβλεπόμενο, ςε ποςοςτό πακζτων τυχαίασ δειγματολθψίασ. 
 
     ι.   Ψο βάροσ ςτα προψθμζνα κατεψυγμζνα αναφζρεται ωσ κακαρι μαγειρευμζνθ πρϊτθ φλθ 
χωρίσ ςάλτςεσ και πρόςκετα υλικά. 
 
 ια.    Θ παράκεςθ του φαγθτοφ κα γίνεται ςε πακζτα ειδικισ ςυνκζςεωσ και ςυςκευαςίασ με 
ςιμανςθ καταλλθλότθτασ για τρόφιμα ςτθν 1θ και 2θ ςυςκευαςία αυτϊν. 
 
 ιβ.   Ψο ΥΒΞ κα γνωςτοποιεί ςτον Ανάδοχο τον απαιτοφμενο αρικμό προγευμάτων, γευμάτων, 
δείπνων κακϊσ και πακζτων αυτϊν για κάκε θμερομθνία, τουλάχιςτον 24 ϊρεσ νωρίτερα. Χε περιπτϊςεισ 
απροειδοποίθτθσ  άφιξθσ ανδρϊν εκπαιδευομζνων Πονάδων ι τυχόν αφξθςθ τθσ δοκείςασ παραγγελίασ 
λόγω υπθρεςιακϊν αναγκϊν (π.χ. υπερωριακά γεφματα λόγω κακυςτζρθςθσ εκτζλεςθσ των 
προγραμματιςμζνων βολϊν), κα ειδοποιεί εκτάκτωσ και το ςυντομότερο δυνατόν τον Ανάδοχο, για τθν 
παροχι κανονικοφ γεφματοσ, εάν ο Ανάδοχοσ ζχει τζτοια δυνατότθτα. Διαφορετικά ο Ανάδοχοσ κα 
παρζχει το φαγθτό από το ζκτακτο ΠΕΡΣΩ (Υροςκικθ «4»). 
 
 ιγ.   Ψα φαγθτά που παραγγζλλονται και δεν καταναλϊνονται κα επιςτρζφονται ςτο ΥΒΞ και κα 
διατίκενται κατά τθν κρίςθ του.  Σ Ανάδοχοσ κα πλθρϊνεται με βάςθ τον αρικμό των παραγγελλομζνων 
από το ΥΒΞ και αντίςτοιχα παραςκευαςμζνων από αυτόν προγευμάτων, γευμάτων, δείπνων και πακζτων, 
όχι επί των αναλωμζνων. 

ΑΦΚΦΣ  5 
Υαραλαβι Υρομθκειϊν 

 

 1. Θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των υλικϊν πραγματοποιείται ςε θμεριςια βάςθ από 
τριμελι τουλάχιςτον επιτροπι παρουςία του Αναδόχου ι του νομίμου εκπροςϊπου του ο οποίοσ οφείλει 
να καταγράφει πίςω από το δελτίο αποςτολισ τθν κερμοκραςία παραλαβισ των τροφίμων και να 
υπογράφει ολογράφωσ επί αυτοφ. Θ επιτροπι παραλαβισ κα παρακολουκεί τα ςτάδια τθσ παραςκευισ 
όλων των ειδϊν που κα γίνονται απαραίτθτα ςτο χϊρο παραςκευισ των εςτιατορίων του ΥΒΞ. Απόδειξθ 
παραλαβισ κα αποτελεί το θμεριςιο δελτίο κινιςεωσ εςτιατορίων του ΥΒΞ που κα εκδίδεται με μζριμνα 
του Αναδόχου και κα υπογράφεται από τθν επιτροπι του ΥΒΞ. Επίςθσ ζλεγχοσ κα γίνεται και ςτθν μονάδα 
παραγωγισ για τα ζτοιμα προψθμζνα γεφματα και ςτθν περίπτωςθ που θ Ξεντρικι Πονάδα παραγωγισ 
τουσ βρίςκεται εκτόσ του Ρ. Χανίων κα ακολουκοφνται οι διαδικαςίεσ ελζγχου που περιγράφονται ςτο 
Άρκρο 6 των Ειδικϊν Τρων. 
 
 2. Θ ποιοτικι παραλαβι μπορεί να πραγματοποιθκεί και ελεγχκεί με τουσ παρακάτω τρόπουσ 
ακροιςτικά ι διαηευκτικά : 
 
  α. Πε μακροςκοπικι εξζταςθ των ειδϊν και ειδικότερα ςε περίπτωςθ αμφιβολιϊν που 
αφοροφν τθν ποιότθτα και υγιεινι, ςε ςυνεργαςία μετον Αξιωματικό (ΩΛΞ) τθσ 5θσ ΨΑΛΑΦΧΛΑΧ ΥΕΗΛΞΣΩ. 
 
  β. Πε εργαςτθριακι εξζταςθ *Πικροβιολογικζσ εργαςτθριακζσ εξετάςεισ ςε ςυςτθματικι 
βάςθ από το εργαςτιριο ελζγχου τροφίμων του ΞΒΛΕΧ (Ξζντρο Βιολογικϊν Ερευνϊν Χτρατοφ) ι από 
εξωτερικό ιδιωτικό εργαςτιριο+. 
 
  γ. Πε πρακτικι (οργανολθπτικι) δοκιμι. 
 
  δ. Πε χθμικό, ιςτολογικό ζλεγχο ςτο ΞΒΛΕΧ. 
 
 3. Επίςθσ κα ελζγχεται θ τιρθςθ αρχείων παρακολοφκθςθσ και ελζγχου των Ξριςίμων Χθμείων 
– Ελζγχου όπωσ αναφζρονται ςτο ISO 22000:2005 και επιπλζον οι προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ 
επιβεβαίωςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ μελζτθσ (εργαςτθριακοί ζλεγχοι GMP’S τιρθςθσ προλθπτικϊν 
οδθγιϊν υγιεινισ) κακϊσ και ο φάκελοσ διαδικαςιϊν εξυγίανςθσ, όποτε το ΥΒΞ κρίνει ςκόπιμο μερίμνει 
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του Αξιωματικοφ (ΩΛΞ) τθσ 5θσ ΨΑΛΑΦΧΛΑΧ ΥΕΗΛΞΣΩ και του Επικεωρθτι ISO 22000:2005  του ΥΒΞ (εάν 
υφίςταται). 
  
 4. Ψυχόν δειγματολθψία που κα απαιτθκεί, πραγματοποιείται παρουςία του προμθκευτι ι 
του αντιπροςϊπου του, ενϊ θ αξία των δειγμάτων επιβαρφνει τον Ανάδοχο. 
   
 5. Θ επιτροπι που ζχει οριςκεί μπορεί όποτε κρικεί απαραίτθτο να ενιςχυκεί και με 
πραγματογνϊμονα.  
 

ΑΦΚΦΣ  6 
Ϊρεσ Οειτουργίασ Εςτιατορίων 

 

 1.   Σι ϊρεσ λειτουργίασ φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

 ΥΦΣΓΕΩΠΑ  ΓΕΩΠΑ ΔΕΛΥΡΣ 

Εργάςιμεσ θμζρεσ 0600-0730 1430-1600 1915-2045 

Θμζρεσ αργίασ 0730-0915   1215-1415 1915-2030 

  

 2.  Επιπρόςκετα για τα όργανα Ωπθρεςίασ του ΥΒΞ (Σδθγοί Ωπθρεςίασ, Χκοποί Χ.Ε) κα παρζχεται 
κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ γεφμα από τισ 13.30, κακϊσ και για τα όργανα του ΥΒΞ (ΧΡ) υπθρεςίασ κα τουσ 
παρζχεται πρόγευμα ςτισ 05:30 κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ. Ψα πακεταριςμζνα γεφματα που 
παραγγζλνονται για το Χ.Ε και τα Φαντάρ κα παραλαμβάνονται ςτισ 13:30 τισ κακθμερινζσ και ςτισ 12:00 
τισ αργίεσ ενϊ τα πακεταριςμζνα δείπνα κακθμερινά ςτισ 19:00. 

 3. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν παράταςθ ι ζναρξθ ενωρίτερα τθσ λειτουργίασ του 
ςερβιρίςματοσ ζωσ και ζνα τρίωρο από τισ προβλεπόμενεσ ϊρεσ λειτουργίασ, εφόςον ηθτθκεί από το ΥΒΞ 
τουλάχιςτον οκτϊ (8) ϊρεσ νωρίτερα . 

 4.  Χε ειδικζσ περιπτϊςεισ που κα χρειαςτεί αλλαγι ςτο πρόγραμμα λειτουργίασ των εςτιατορίων 
λόγω φπαρξθσ ιδιαίτερων ςυνκθκϊν ςίτιςθσ του αλλοδαποφ προςωπικοφ (πχ Φαμαηάνι), ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται ςε κάκε τζτοια τροποποίθςθ, εφόςον ηθτθκεί από το ΥΒΞ τουλάχιςτον 24 ϊρεσ νωρίτερα. 

 5. Ψο ΥΒΞ ζχει τθν δυνατότθτα να τροποποιεί το παραπάνω ωράριο, για λόγουσ προςαρμογισ 
ςτο πρόγραμμα λειτουργίασ του, γνωρίηοντασ τουλάχιςτον 24 ϊρεσ νωρίτερα, ςτον Ανάδοχο κάκε τζτοια 
τροποποίθςθ. 

ΑΦΚΦΣ  7 
Υαρεχόμενεσ Ευκολίεσ 

 

 1.  Σι ευκολίεσ που παρζχονται ςτον Ανάδοχο χωρίσ αυτόσ να ζχει καμία οικονομικι επιβάρυνςθ 
είναι: 

 

  α.  Θλεκτρικι ενζργεια 

  β.  Ρερό 

  γ.  Δίκτυο αποχετεφςεωσ (αποχζτευςθ γενικά) 

  δ.  Ξαφςιμθ φλθ (πετρζλαιο κλπ) για κζρμανςθ και μαγειρικι. 

  ε.  Χϊροι:   

       (1)  Εςτιατορίων, εμβαδοφ 500μ2 ςτα οποία είναι δυνατι θ εξυπθρζτθςθ ζωσ 700 
ατόμων. 
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      (2)  Παγειρείων, Αποκθκϊν τροφίμων, Γραφείων και ψυκτικϊν καλάμων (700 μ2). 

       (3)  Σι ανωτζρω χϊροι μποροφν να αυξομειωκοφν με απόφαςθ του Δκτι ΥΒΞ όπωσ 
επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν από το ΥΒΞ ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ. 

   ςτ.  Εξοπλιςμόσ ςε εγκατεςτθμζνα υλικά, ζπιπλα και ςκεφθ των μαγειρείων, 
εςτιατορίων, αποκθκϊν όπωσ αυτά φαίνονται ςτθν Υροςκικθ 15 τθσ παροφςασ. .  

 2.  Ψο προςωπικό του αναδόχου που απαςχολείται ςτα εςτιατόρια – μαγειρεία δφναται να 
χρθςιμοποιεί τα οχιματα του ΥΒΞ που εκτελοφν προγραμματιςμζνα δρομολόγια μεταφοράσ προςωπικοφ 
του, όποτε και εάν αυτό είναι εφικτό. 

ΑΦΚΦΣ  8 
Χρθςιμοποίθςθ Χϊρων Εγκαταςτάςεων  

και Εξοπλιςμοφ Εςτιατορίων ΥΒΞ (Επιςκευζσ, Χυντιρθςθ, Φκορζσ κ.λ.π.). 
 

 1.  Σ χϊροσ και ο εξοπλιςμόσ των εςτιατορίων, μαγειρείων και αποκθκϊν αυτϊν, ανικουν ςτο 
ΥΒΞ και αποτελοφν περιουςία του, θ δε χρθςιμοποίθςθ τουσ από τον Ανάδοχο δεν δθμιουργεί κανζνα 
δικαίωμα ςε αυτόν. 

 2.   Σ Ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να κάνει οποιαδιποτε τροποποίθςθ ι διαρρφκμιςθ αυτϊν 
των χϊρων εκτόσ εάν προθγουμζνωσ αιτθκεί και λάβει γραπτι ζγκριςθ από τα αρμόδια όργανα του ΥΒΞ. 

 3. Για οποιαδιποτε μείωςθ, αφαίρεςθ ι άλλθ μεταβολι του βαςικοφ αρχικοφ εξοπλιςμοφ των 
εςτιατορίων, μαγειρείων, αποκθκϊν κ.λ.π. από τον Ανάδοχο, απαιτείται γραπτι ζγκριςθ από τα αρμόδια 
όργανα του ΥΒΞ. 

 4. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν καλι χριςθ του διατικζμενου θλεκτρομθχανολογικοφ και 
λοιποφ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ των μαγειρείων. Θ ςυντιρθςθ του παραπάνω εξοπλιςμοφ, ϊςτε αυτόσ να 
τθρείται ςε καλι λειτουργία, κα γίνεται με μζριμνα του ΥΒΞ. Χε περίπτωςθ μθ φυςιολογικισ φκοράσ 
(λόγω αποδεδειγμζνθσ κακισ χριςθσ) του εξοπλιςμοφ, θ ςυντιρθςθ κα βαρφνει τον ανάδοχο και κα 
πραγματοποιείται από εξειδικευμζνουσ τεχνικοφσ  βάςει: 

  α.  Ψων   που κακορίηονται από τον καταςκευαςτι των μθχανθμάτων. 

  β. Ψων κανονιςμϊν και των διαδικαςιϊν που υπαγορεφονται από το ςφςτθμα ISO 
22000:2005. 

 5.  Ψα τυχόν νζα μθχανιματα-ςυςκευζσ των μαγειρείων ι και των εςτιατορίων που κα 
προμθκευτεί ο Ανάδοχοσ για να αντικαταςτιςει άλλα που αχρθςτεφτθκαν με υπαιτιότθτα του, κα είναι 
τθσ ίδιασ τουλάχιςτον ποιότθτασ με τα αντικαταςτακζντα και εγκεκριμζνα από τα αρμόδια όργανα του 
ΥΒΞ. Σ Ανάδοχοσ ζχει επίςθσ υποχρζωςθ να κάνει καλι χριςθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και είναι 
υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ φκορϊν που προκλικθκαν από υπαιτιότθτά τουσ και δεν οφείλονται 
αποδεδειγμζνα ςε φυςιολογικι φκορά. 

 6. Αντικατάςταςθ μθχανθμάτων κτιριακοφ εξοπλιςμοφ λόγω αποδεδειγμζνθσ φυςιολογικισ 
φκοράσ όπωσ και ςυντιρθςθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων (κτίρια, κουφϊματα, υδραυλικό, θλεκτρικό 
και αποχετευτικό ςφςτθμα, κεντρικι κζρμανςθ-κλιματιςμόσ και γενικά οτιδιποτε είναι ενςωματωμζνο με 
τα κτίρια) βαρφνει το ΥΒΞ. Ψο ΥΒΞ επίςθσ βαρφνει θ αντικατάςταςθ και όλων των αναλωςίμων που 
φκείρονται κατά τθν χριςθ των εγκαταςτάςεων όπωσ λαμπτιρεσ, βρφςεσ, λάςτιχα, καηανάκια κ.α. 

 7.   Ειδικά για το ςφςτθμα παραγωγισ ατμοφ θ ςυντιρθςθ (κάκε δίμθνο από εξειδικευμζνο 
ιδιωτικό ςυνεργείο) και θ αφαλάτωςθ βαρφνουν τον Ανάδοχο, όπωσ επίςθσ και θ κατά τακτικά 
διαςτιματα ςυντιρθςθ-κακαριςμόσ των δεξαμενϊν νεροφ (ντεπόηιτα) που βρίςκονται ςτον χϊρο των 
εςτιατορίων (οροφι) και του μθχανιματοσ πλφςθσ ςκευϊν (ςυντιρθςθ - αφαλάτωςθ). Σ Ανάδοχοσ 
οφείλει να επιδεικνφει παραςτατικά ςυντιρθςθσ των ανωτζρω. 
 
 8. Σι φκορζσ κα χαρακτθρίηονται φυςιολογικζσ ι μθ φυςιολογικζσ (κακι χριςθ από το 
προςωπικό του ανάδοχου) από αρμόδια όργανα του ΥΒΞ. 
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 9. Απϊλειεσ των ειδϊν εςτιάςεωσ τθσ ςυνθμμζνθσ κατάςταςθσ βαρφνουν τον Ανάδοχο, ο 
οποίοσ υποχρεοφται να τα αναπλθρϊνει άμεςα με είδθ του ιδίου τφπου και ίςθσ αξίασ με δικι του 
μζριμνα και δαπάνθ. 

 10. Σ ζλεγχοσ τθσ καλισ ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ-εγκαταςτάςεων κα διενεργείται από τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΥΒΞ κάκε δφο μινεσ και οι εντοπιηόμενεσ παρατθριςεισ για κεραπεία κα 
υποδεικνφονται γραπτϊσ ςτον Ανάδοχο. Αν ο Ανάδοχοσ αρνθκεί ι δεν ςυμμορφωκεί ζγκαιρα προσ τισ 
υποδείξεισ και τισ προκεςμίεσ που ορίηει το ΥΒΞ, οι επιςκευζσ  και οι ανανεϊςεισ των καταςτραφζντων ι 
απολεςκζντων ειδϊν, δφναται να εκτελεςκοφν από το ΥΒΞ για λογαριαςμό και ςε βάροσ του Αναδόχου. Σι 
ςχετικζσ αυτζσ δαπάνεσ κα εκπίπτουν κάκε μινα από τα δικαιϊματα του τελευταίου ι ςε περίπτωςθ 
λιξθσ τθσ Χφμβαςθσ από τθν εγγυθτικι επιςτολι. 

 11. Σ Ανάδοχοσ δφναται, εφόςον το επικυμεί, να προβαίνει με δικά του ζξοδα ςε προςκικεσ 
και άλλεσ βελτιϊςεισ των χϊρων και του εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιεί κατά τθν διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ με ςκοπό τθν καλφτερθ και πλθρζςτερθ εξυπθρζτθςθ του ζργου του, εφόςον αιτθκεί και λάβει 
ςχετικι ζγγραφθ ζγκριςθ από τα αρμόδια όργανα του ΥΒΞ. 

 12. Σποιαδιποτε προςκικθ ι βελτίωςθ των προαναφερκζντων χϊρων, που τυχόν κα γίνει από 
τον Ανάδοχο κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, παραμζνει ςε όφελοσ του ΥΒΞ μετά τθν λιξθ αυτισ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων και των περιπτϊςεων ζνεκα κανάτου ι πτωχεφςεωσ), ο δε Ανάδοχοσ δεν 
δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ. 

 13. Χε περίπτωςθ που τα από το ΥΒΞ διατικζμενα ςτα Εςτιατόρια μζςα εξυπθρετιςεωσ για τθν 
εφαρμογι του ςυςτιματοσ ISO 22000:2005 είναι αιτιολογθμζνα ανεπαρκι, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
υποβάλει τεκμθριωμζνθ και κοςτολογθμζνθ κατάςταςθ προςκζτων μζςων, θ προμικεια – εγκατάςταςθ 
των οποίων, εφόςον εγκρικοφν από τα αρμόδια όργανα του ΥΒΞ, κα γίνει με δαπάνθ του ΥΒΞ. 

 14. Σ Ανάδοχοσ δφναται επίςθσ κατά το χρόνο εκτελζςεωσ τθσ ςυμβάςεωσ να προτείνει 
ςυμπλθρωματικζσ βελτιϊςεισ για τθν εν γζνει εξυπθρζτθςθ του προςωπικοφ και των ςιτιηομζνων. 

 15. Πετά τθ λιξθ ι τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ ι τυχόν κιρυξθ του Αναδόχου εκπτϊτου, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να παραδϊςει πλιρωσ εφχρθςτο όλο τον εξοπλιςμό τα ςκεφθ και οτιδιποτε άλλο γενικά 
ανικει ςτο ΥΒΞ (Υροςκικθ «15»). 

 16. Χε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν κελιςει να παρευρεκεί ςτθν παράδοςθ των παραπάνω 
υλικϊν ι δε δεχκεί να υπογράψει το ςχετικό πρωτόκολλο τα είδθ παραλαμβάνονται μονομερϊσ από 
Επιτροπι που ορίηει το ΥΒΞ, παριςταμζνου και εκπροςϊπου δικαςτικισ ι αςτυνομικισ Αρχισ, ο οποίοσ 
υπογράφει το πρωτόκολλο ςτο οποίο αναγράφονται ξεχωριςτά τα περιουςιακά ςτοιχεία του Αναδόχου 
που τυχόν κα βρεκοφν. 

 

 17. `Υικανι ηθμιά του Αναδόχου από βλάβθ ςτουσ διατικζμενουσ ψυκτικοφσ ι άλλουσ 
αποκθκευτικοφσ χϊρουσ που ζχουν διατεκεί για φφλαξθ των τροφίμων του δεν επιφζρει καμιά ευκφνθ 
ςτο ΥΒΞ. 

 18. Σ μικροβιολογικόσ και χθμικόσ ζλεγχοσ του νεροφ είναι ευκφνθ του Αναδόχου, ςε ςυχνότθτα 
όπωσ κακορίηεται από τθν ΞΩΑ 42/2600/2001 και απαιτείται να πλθροί τα κριτιρια που αναφζρονται ς’ 
αυτι. 

ΑΦΚΦΣ 9 
Υρόςλθψθ προςωπικοφ 

 

 1. Ψο οργανόγραμμα που κατατζκθκε από τον Ανάδοχο κατά τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ 
κακϊσ και άλλα ςτοιχεία ςχετικά με το ανκρϊπινο δυναμικό που κα χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ  αναφζρουν λεπτομερϊσ τα παρακάτω: 

  α. Ψθν περιγραφι των ρόλων και κζςεων εργαςίασ με τα απαιτοφμενα προςόντα. 
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  β. Ψο προςωπικό τθσ ομάδασ ςε αρικμοφσ και απαιτοφμενεσ ειδικότθτεσ που κα καλφψει 
τουσ προαναφερκζντεσ ρόλουσ/κζςεισ εργαςίασ (απαιτείται να υπολογιςτεί τουλάχιςτον ζνασ 
διπλωματοφχοσ μάγειρασ ςε κάκε βάρδια). 

  γ. Ψισ ςτολζσ του προςωπικοφ. 

  δ. Ψα ςτοιχεία του Ωπευκφνου ςε κζματα Ωγείασ και Αςφάλειασ τθσ Εργαςίασ. 

 2. Σ Ανάδοχοσ αποδζχεται ότι το ΥΒΞ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ 
οποιουδιποτε μζλουσ του προςωπικοφ του, εάν διαπιςτωκεί ότι ςυντρζχουν λόγοι αςφάλειασ προ τοφτο. 

 3. Ψο ανωτζρω οργανόγραμμα ζχει γίνει με γνϊμονα τισ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ, των 
όρων τθσ Χφμβαςθσ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ βζλτιςτθ ροι εξυπθρζτθςθσ των ςιτιηομζνων, εντόσ 
χρονικοφ περικωρίου πζντε (5) λεπτϊν ανά ομάδα των 20 ατόμων από τθν τοποκζτθςι τουσ ςτθ ςειρά 
ςερβιρίςματοσ. Χτθν περίπτωςθ που το προτεινόμενο οργανόγραμμα από τον Ανάδοχο δεν εξαςφαλίηει 
ςτθν πράξθ τθν εξυπθρζτθςθ των ςιτιηομζνων με βάςθ τουσ όρουσ τθσ Χφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ μετά από 
υπόδειξθ του ΥΒΞ, κα κατακζτει νζο βελτιωμζνο οργανόγραμμα που κα καλφπτει τισ απαιτιςεισ τθσ 
Χφμβαςθσ. Χε κάκε περίπτωςθ το ελάχιςτο προςωπικό του Αναδόχου είναι το παρακάτω: 

  α. Ζνασ (1)υπεφκυνοσ Παγειρείων - Εςτιατορίων 

  β. Ζνασ (1) μάγειρασ 

  γ. Ζνασ (1) βοθκόσ μάγειρα 

  δ.  Ζνα (1) άτομο για πλφςθ ςκευϊν και κακαριςμό μαγειρείων. 

  ε. Ζνα (1) άτομο για κακαριςμό τραπεηαρίασ – τουαλετϊν – λοιπϊν εςωτερικϊν και 
εξωτερικϊν χϊρων. 

 4.  Χαφισ απαιτείται να είναι και ο διαχωριςμόσ του προςωπικοφ που κα αςχολείται 
αποκλειςτικά με τθν κακαριότθτα. Σ ανάδοχοσ οφείλει να καλφψει όλεσ τισ δθλωκείςεσ κζςεισ εργαςίασ 
λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανιςομερι κατανομι παραγγελιϊν κατά τθν διάρκεια του ζτουσ (θ δφναμθ των 
ςιτιηομζνων μεταβάλλεται ςφμφωνα με το πρόγραμμα βολϊν του ΥΒΞ) που επιβάλλει τθν τυχόν 
πρόςλθψθ πρόςκετου προςωπικοφ τισ ςυγκεκριμζνεσ περιόδουσ.  

 5.  Για το διάςτθμα των βολϊν του ΥΒΞ και επειδι ο ακριβισ αρικμόσ των ςιτιηομζνων ατόμων 
(πζραν του μόνιμου προςωπικοφ του ΥΒΞ) δεν είναι εφικτό να αναφερκεί εκ των προτζρων, ο 
υπολογιςμόσ κα αναφζρεται ςε εξυπθρζτθςθ κατά περίπτωςθ από πενιντα (50) το ελάχιςτο ζωσ 
επτακόςια (700) άτομα το μζγιςτο, με κλιμάκωςθ ανά πενιντα (πίνακασ με το επιπρόςκετο προςωπικό 
ανά πενιντα άτομα). Ρα λθφκεί υπόψθ και θ υποχρζωςθ του Αναδόχου για προετοιμαςία- μεταφορά- 
διανομι του φαγθτοφ ςε πακζτο (LUNCH BOX) ςτο χϊρο εκτόξευςθσ κατά τθν ίδια περίοδο. 

 6.  Ψροποποίθςθ του οργανογράμματοσ του Αναδόχου είναι δυνατι μόνο μετά από 
τεκμθριωμζνθ αιτιολόγθςθ και γραπτι ζγκριςθ από τα αρμόδια όργανα του ΥΒΞ. Χτθν περίπτωςθ που το 
οργανόγραμμα του Αναδόχου δεν εξαςφαλίηει ςτθν πράξθ τθν εξυπθρζτθςθ των ςιτιηομζνων με βάςθ 
τουσ ελάχιςτουσ όρουσ τθσ Χφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ μετά από υπόδειξθ του ΥΒΞ, κα κατακζτει νζο 
βελτιωμζνο οργανόγραμμα που κα καλφπτει τισ απαιτιςεισ τθσ Χφμβαςθσ και το οποίο κα εφαρμόηεται 
μετά από πρότερθ ζγκριςθ των αρμοδίων οργάνων του ΥΒΞ.       

 7. Τλα τα μζτρα που αφοροφν τθν επιλογι, πρόςλθψθ, μεταφορά, πλθρωμι, αςφάλεια, υγεία, 
περίκαλψθ, τροφοδοςία και ςτζγαςθ των εργαηομζνων υπόκεινται ςτισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ ςχετικισ 
Ρομοκεςίασ  ι διατάξεων των Ψοπικϊν Αρχϊν και μποροφν να ελεγχκοφν από το ΥΒΞ ανά πάςα ςτιγμι αν 
κρικεί απαραίτθτο. 

 8. Ψο προςωπικοφ του ανάδοχου κα πρζπει να προζρχεται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Χε κάκε 
περίπτωςθ και για λόγουσ αςφαλείασ το προτεινόμενο για εργαςία προςωπικό του ανάδοχου τελεί υπό 
τθν ζγκριςθ του ΥΒΞ. 

 9. Επιπλζον, κρίνεται απαραίτθτο ο υπεφκυνοσ λειτουργίασ του εςτιατορίου εκ μζρουσ του 
αναδόχου να ζχει επαρκι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςε επίπεδο Β2.  
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 10. Ψο αλλοδαπό προςωπικό που τυχόν κα προςλθφκεί κατά τα ανωτζρω, πρζπει να ομιλεί – 
γράφει με ευχζρεια τθν ελλθνικι γλϊςςα ςε επίπεδο Β2.  

 11. Σ Ανάδοχοσ δθλϊνει και εγγυάται ότι όλο το προςωπικό που κα απαςχολιςει για τθν 
υλοποίθςθ τθσ παροφςασ είναι εκπαιδευμζνο ςτισ απαιτιςεισ του ISO 22000:2005, ζμπειρο και 
εξειδικευμζνο, διακζτει τισ κατάλλθλεσ άδειεσ εργαςίασ και υγειονομικζσ εξετάςεισ και είναι εξοπλιςμζνο 
με τα κατάλλθλα μζςα ατομικισ προςταςίασ όπου και όταν αυτό απαιτείται. 

 12. Σ Ανάδοχοσ κα πρζπει ιδία, να ςυμμορφϊνεται με τθν πολιτικι Ωγιεινισ και Αςφάλειασ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, κακϊσ και με τουσ εκάςτοτε νόμουσ, διατάξεισ και κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ  
Ζνωςθσ και του Ελλθνικοφ Ξράτουσ για τθν Ωγεία και Αςφάλεια Εργαςίασ. 

 13. Σ Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του ςχετικά με τουσ 
κανόνεσ αςφαλείασ τροφίμων. Αποδεικτικά ςτοιχεία για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ κα τθροφνται ςε 
ειδικό φάκελο. 

 14. Σ Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθ λιψθ κάκε μζτρου που απαιτείται ϊςτε να 
εξαςφαλίηονται το προςωπικό του και οι τρίτοι, που παρευρίςκονται ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ του, από 
κάκε κίνδυνο που μπορεί να απειλιςει τθν υγεία ι τθ ςωματικι τουσ ακεραιότθτα, κατά τθ διάρκεια 
εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ τουσ. Κα είναι υπεφκυνοσ για οποιοδιποτε ατφχθμα, ηθμιά ι απϊλεια ςε τρίτουσ 
λόγω αμελείασ ι δόλου αυτοφ ι των εργαηομζνων του και κα πρζπει να αποκαταςτιςει κάκε ηθμιά που 
προκάλεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ι ςε τρίτουσ λόγω των πιο πάνω αναφερομζνων αιτιϊν. 

 15. Σ Ωπεφκυνοσ του Αναδόχου για κζματα Ωγιεινισ και Αςφάλειασ τθσ Εργαςίασ (Ψεχνικόσ 
Αςφαλείασ και αν απαιτείται και Γιατρόσ Εργαςίασ), αςχολείται με όλεσ τισ απαραίτθτεσ υποκζςεισ 
Ωγιεινισ και Αςφάλειασ που ςχετίηονται με τισ εργαςίεσ και ςυνεργάηεται με τα αρμόδια όργανα του ΥΒΞ, 
ακολουκϊντασ τισ υποδείξεισ τουσ για τθν επίλυςθ των όποιων προβλθμάτων που αφοροφν τθν Ωγιεινι 
και Αςφάλεια τθσ Εργαςίασ. 

 16. Σ Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκευτεί και να τοποκετιςει τισ κατάλλθλεσ ενδείξεισ που κα 
υποδεικνφουν και κα απαγορεφουν προςζγγιςθ ςε επικίνδυνεσ περιοχζσ του χϊρου εργαςίασ του, τόςο 
για τουσ εργαηόμενουσ του, όςο και για οποιοδιποτε πρόςωπο βρίςκεται κοντά ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ. 

 17. Χε περίπτωςθ ατυχιματοσ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ακολουκιςει τισ ςχετικζσ διατάξεισ του 
Ρόμου ι των Ξανονιςμϊν που αφοροφν τθ διλωςθ αυτοφ ςτισ ςχετικζσ Αρχζσ και κα πρζπει να 
ενθμερϊςει άμεςα τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 18. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει όλο το προςωπικό που απαςχολεί ο ίδιοσ ι οι τυχόν 
εγκεκριμζνοι υπεργολάβοι (ςυντιρθςθσ, κακαριότθτασ κλπ) ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Ρομοκεςία. Σ 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει το υπαλλθλικό προςωπικό του ζναντι ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικζσ 
εταιρείεσ, εφόςον το προςωπικό αυτό δεν υπόκειται ςε διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ Ρομοκεςίασ. Θ 
υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για το πάςθσ φφςεωσ προςωπικό που απαςχολοφν, με οποιαδιποτε ςχζςθ 
εργαςίασ οι υπεργολάβοι, προμθκευτζσ, ςφμβουλοι και λοιποί ςυνεργάτεσ του Αναδόχου. Θ υποχρζωςθ 
αυτι ιςχφει τόςο για το θμεδαπό όςο και το αλλοδαπό προςωπικό. 

 19. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει κάλυψθ αςφάλιςθσ αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων και 
αςτικισ ευκφνθσ εργοδότου. Πε τθν αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτεται θ αςτικι ευκφνθ του Αναδόχου ζναντι 
τρίτων και των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ. 

ΑΦΚΦΣ  10 
Εμφάνιςθ και ςυμπεριφορά προςωπικοφ 

 

 1. Σ Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ ζναντι του ΥΒΞ για τθν εν γζνει καλι εμφάνιςθ του 
υπαγομζνου ς’ αυτόν προςωπικοφ. 

 2. Σ Ανάδοχοσ πρζπει να λαμβάνει όλα τα κατά τθν κρίςθ του μζτρα προσ αποφυγι μθ 
ευπρεπϊν ι αντίκετων προσ τουσ κανονιςμοφσ λειτουργίασ, τα χρθςτά ικθ και τθ δθμόςια τάξθ 
ςυμπεριφορϊν εκ μζρουσ του προςωπικοφ του. 
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 3. Ψο ΥΒΞ δικαιοφται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ και τθν άμεςθ αποπομπι μελϊν του 
προςωπικοφ που δεν ςυμπεριφζρονται κατά τα ανωτζρω ι κρίνονται γενικά ακατάλλθλοι για τα 
κακικοντα που τουσ ανατζκθκαν, φςτερα από ςχετικι πρόταςθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Ξαλισ Εκτζλεςθσ 
τθσ Χφμβαςθσ. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ ςχετικζσ υποδείξεισ  του ΥΒΞ.  

 4. Σ Ανάδοχοσ πρζπει να τθρεί αναρτθμζνθ κατάςταςθ του προςωπικοφ, κεωρθμζνθ από το 
Tμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ Χανίων Ξριτθσ. Ωσ προσ τθν υγιεινι κατάςταςθ του προςωπικοφ 
υποχρεοφται να τθρεί τισ ςχετικζσ υγειονομικζσ και αςτυνομικζσ διατάξεισ. Επίςθσ το προςωπικό πρζπει 
να ζχει κεωρθμζνο βιβλιάριο υγείασ ι το προβλεπόμενο από το Ρόμο πιςτοποιθτικό υγείασ για τθν 
εργαςία ςε επιχείρθςθ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ με ςυνοδευτικζσ προβλεπόμενεσ εξετάςεισ που κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςε Δθμόςιο Ροςοκομεία ι αναγνωριςμζνα ιδιωτικά ιατρικά κζντρα. 

 5. Ψο προςωπικό κα ντφνεται με μζριμνα και με ζξοδα του Αναδόχου με τον κατάλλθλο και 
ομοιόμορφο κατά ειδικότθτα ιματιςμό και υπόδθςθ, ανάλογα με τθν εργαςία που ο κακζνασ κα 
προςφζρει (φόρμεσ εργαςίασ, ςκοφφοι μαγείρων κ.λ.π.). Σ ιματιςμόσ κα είναι πάντοτε κακαρόσ με 
φροντίδα του Αναδόχου. 

ΑΦΚΦΣ  11 
Ζλεγχοσ Ψιρθςθσ των Ξανόνων Ωγιεινισ 

 

 1. Ψο ΥΒΞ ζχει το δικαίωμα ςε ςυνεργαςία με τον Αξιωματικό (ΩΛΞ) τθσ 5θσ Ψαξιαρχίασ 
Υεηικοφ και του Επικεωρθτι ISO 22000:2005 του ΥΒΞ (εάν υπάρχει), να ενεργεί οποιαδιποτε ςτιγμι 
ελζγχουσ που αποςκοποφν ςτθν εξακρίβωςθ τθσ τθριςεωσ των κανόνων υγιεινισ. Αναλυτικότερα το ΥΒΞ 
δφνανται να ελζγχει ανά πάςα ςτιγμι τισ αποκικεσ, τα ντουλάπια, ςυρτάρια, φωριαμοφσ, ψυγείο 
απορριμμάτων, ψυγεία, δεξαμενζσ νεροφ κλπ, για εξακρίβωςθ τθσ ακριβοφσ τθριςεωσ των κανόνων 
υγιεινισ, όπωσ ςτο παρόν άρκρο αναφζρεται. 

 2. Ψο ΥΒΞ ζχει δικαίωμα να ενεργεί δειγματολθπτικό ζλεγχο  τροφίμων και νεροφ τα οποία 
πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, κακϊσ και των λοιπϊν φαγθτϊν ι άλλων εδεςμάτων ϊςτε να πλθροφν 
τισ προδιαγραφζσ και τισ απαιτιςεισ υγιεινισ τθσ Χφμβαςθσ και τθσ Εκνικισ  και Ευρωπαϊκισ Ρομοκεςίασ. 

 3. Θ τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ από μζρουσ του Αναδόχου, ζχει μεγίςτθ ςθμαςία για το 
ΥΒΞ, γι’ αυτό και οποιαδιποτε παρζκκλιςθ και παράβαςθ απ’ αυτοφσ θ οποία ενδζχεται να κζςει ςε 
κίνδυνο τθν υγεία των ςιτιηομζνων, ςυνεπάγεται κατεξοχιν τθν επιβολι κυρϊςεων ςε βάροσ του όπωσ 
κακορίηεται ςτο άρκρο 19 τθσ παροφςασ . 

 4. Σ Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί πλιρθ και απόλυτθ κακαριότθτα και να 
ςυμμορφϊνεται απόλυτα ςτισ οδθγίεσ του Ψμιματοσ  Ωγειονομικοφ και του Επικεωρθτι ISO 22000:2005 
του ΥΒΞ που αφοροφν ςτθν τάξθ και κακαριότθτα των Εςτιατορίων και των λοιπϊν βοθκθτικϊν χϊρων. 
Ειδικότερα διευκρινίηεται ότι θ προμικεια των αναγκαιοφντων για τθν κακαριότθτα των εςτιατορίων, 
μαγειρείων και κοινοχριςτων χϊρων είδϊν κακαριότθτασ και υγιεινισ (απορρυπαντικά, ςαποφνια χειρόσ, 
χαρτί υγείασ κλπ). βαρφνει τον Ανάδοχο. 

 5. Σ Ανάδοχοσ κα διενεργεί μζςω εξειδικευμζνθσ και πιςτοποιθμζνθσ εταιρείασ τισ 
απαιτοφμενεσ απεντομϊςεισ και διαδικαςίεσ απομάκρυνςθσ επιβλαβϊν ηϊων, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από το ςφςτθμα ISO 22000:2005 που εφαρμόηει και οπωςδιποτε ςε ςυχνότθτα 
τουλάχιςτον μια φορά το μινα. Ψθρεί ςτο αρχείο του τα πιςτοποιθτικά των διενεργοφμενων ελζγχων και 
χρθςιμοποιουμζνων φαρμάκων και οφείλει να αναρτά ςε πίνακα ανακοινϊςεων το τελευταίο 
πιςτοποιθτικό εντομοκτονίασ – μυοκτονίασ. 

ΑΦΚΦΣ  12 
Αποκομιδι Απορριμμάτων 

 
 1. Σ Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τον κακαριςμό των χϊρων των εςτιατορίων και των 
μαγειρείων και τθν ςυγκζντρωςθ των απορριμμάτων ςε χϊρο κατάλλθλο που κακορίηεται από το ΥΒΞ το 
οποίο ευκφνεται για τθν απομάκρυνςι τουσ από τθ Πονάδα. Θ εκμετάλλευςθ των υπολειμμάτων του 
φαγθτοφ απαγορεφεται για λόγουσ  προςταςίασ δθμόςιασ υγείασ ςφμφωνα με τον Ρόμο (ο κακαριςμόσ 
του ψυγείου απορριμμάτων γίνεται κατά τακτικά χρονικά διαςτιματα με μζριμνα του Αναδόχου). 
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 2. Ψο προτεινόμενο πρόγραμμα κακαριςμοφ ςτθρίηεται ςτθ μεκοδολογία και ςτισ πρακτικζσ 
του ςυςτιματοσ HΑCCP. 

 3. Σι δίςκοι, τοποκετοφνται από τουσ ςιτιηομζνουσ ςε ανάλογα καροτςάκια ςτο κακοριςμζνο 
χϊρο από τθ μονάδα. Σι δίςκοι, τα μαχαιροπιρουνα τα πιάτα και τα ποτιρια ςυγκεντρϊνονται και 
τοποκετοφνται ςτο πλυντιριο από το προςωπικό του αναδόχου. 

 4. Ψα διάφορα ςκεφθ πλζνονται από τουσ υπαλλιλουσ γενικισ κακαριότθτασ. 

 5. Ψα τραπζηια κακαρίηονται, ςκουπίηονται και απολυμαίνονται από τουσ τραπεηοκόμουσ και 
τουσ υπαλλιλουσ γενικισ κακαριότθτασ ενϊ αλλάηουν υποχρεωτικά τα χάρτινα τραπεηομάντθλα μετά από 
κάκε χριςθ του τραπεηιοφ κατά τθν διάρκεια του γεφματοσ. 

 6. Σι χϊροι των μαγειρείων και των εςτιατορίων κακαρίηονται, ςφουγγαρίηονται και 
ετοιμάηονται για το επόμενο γεφμα. 

 7. Χε τακτά χρονικά διαςτιματα κα διενεργοφνται εργαςίεσ γενικισ κακαριότθτασ χϊρων και 
κακαριότθτασ εξοπλιςμοφ. 

ΑΦΚΦΣ  13 
Ανάρτθςθ Υινακίδων 

 
 1. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναρτά ςτα εςτιατόρια πινακίδεσ ι ανακοινϊςεισ ςτθν 
ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα για τθν ενθμζρωςθ των ςιτιηομζνων ςε κζματα τάξεωσ, κακαριότθτασ, 
απαγόρευςθσ του καπνίςματοσ  κλπ ςε ςυνεργαςία με το ΥΒΞ ωσ προσ το ακριβζσ περιεχόμενο.  

 2. Σ Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα να αναρτά ςτα εςτιατόρια ι άλλουσ χϊρουσ φωτογραφίεσ, 
εικόνεσ, διαφθμιςτικζσ πινακίδεσ κλπ μετά από προθγοφμενθ ζγκριςθ του ΥΒΞ. 

ΑΦΚΦΣ  14 
Δελτίο Υαραπόνων- Ειςθγιςεων 

 
 1. Σ Ανάδοχοσ οφείλει να ζχει ςτθ διάκεςθ των ςιτιηομζνων ειδικό δελτίο παραπόνων, ςτα 
Ελλθνικά και Αγγλικά. 

 2. Ψα ςυμπλθρωμζνα δελτία κα τα ρίπτουν οι ενδιαφερόμενοι ςε κλειδωμζνα ειδικά κιβϊτια 
από τα οποία κα τα παραλαμβάνει το Ψμιμα Χίτιςθσ τθσ Δνςεωσ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν του ΥΒΞ, κα τα 
εξετάηει και κα τα κζτει υπόψθ τθσ Διοικιςεωσ για τθ λιψθ τυχόν απαιτουμζνων μζτρων. 

 

ΑΦΚΦΣ  15 
Ανακεϊρθςθ ΠΕΡU και Απόκλιςθ απ’ αυτό 

 
 1.  Ψα περιλαμβανόμενα ςτα ςυνθμμζνα ΠΕΡΣΩ, προγεφματα, γεφματα, και δείπνα  δφνανται 
ν’ αντικακίςτανται με άλλα του αυτοφ κόςτουσ, μόνο μετά από ζγκριςθ του ΥΒΞ. 

 2. Αμοιβαία αντικατάςταςθ ΠΕΡΣΩ επιτρζπεται μόνον κατόπιν εγκρίςεωσ του ΥΒΞ.  

 3. Απόκλιςθ από τα κακοριηόμενα ςτα ςυνθμμζνα ΠΕΡΣΩ επιτρζπεται μόνο φςτερα από 
ζγγραφθ αίτθςθ του αναδόχου και ζγκριςθ από τα αρμόδια όργανα του ΥΒΞ ςε περιπτϊςεισ που οι 
τοπικζσ εποχιακζσ ςυνκικεσ απαιτοφν τθν ελαφρά τροποποίθςθ του προγράμματοσ, κυρίωσ ςε φροφτα 
και λαχανικά. Διευκρινίηεται ότι όπου ςτα ΠΕΡΣΩ αναγράφεται φροφτο εποχισ ι ςαλάτα νωπι, τα 
φροφτα και οι ςαλάτεσ κα εναλλάςςονται ςτα ΠΕΡΣΩ από τα υπάρχοντα ςτθν αγορά είδθ για να μθν 
παρουςιάηεται το φαινόμενο τα ΠΕΡΣΩ να περιλαμβάνουν τα αυτά είδθ φροφτου και ςαλάτασ κάκε 
θμζρα. Χτισ περιπτϊςεισ που εγκρίνονται αλλαγζσ δεν κα επζρχεται αφξθςθ ςτθν τιμι των προγευμάτων, 
γευμάτων, πακζτων και δείπνων, τα δε είδθ που κ’ αντικακίςτανται πρζπει να είναι τθσ αυτισ ςτάκμθσ 
(STANDARD) από ποιοτικισ και ποςοτικισ απόψεωσ, με τα είδθ τα οποία αντικακιςτοφν. 
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ΑΦΚΦΣ  16 
Υρόςκετεσ Ωποχρεϊςεισ Αναδόχου 

 
 1.  Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται και δεςμεφεται να παρζχει υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ ςίτιςθσ, 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ, τισ διαδικαςίεσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ και τισ οδθγίεσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςθσ, με το μζγιςτο επαγγελματιςμό, 
αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα. 

 2. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργάηεται με οποιαδιποτε υπθρεςία τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ ι/και άλλον αρμόδιο κρατικό φορζα, με τον τρόπο που κα του υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι, και 
να ςυμμορφϊνεται με τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ κοινοτικισ και Ελλθνικισ νομοκεςίασ. 

 3. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόςει τα προγράμματα, οδθγίεσ και κανονιςμοφσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν ανακφκλωςθ, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν εξοικονόμθςθ πόρων. 

 4. Χτισ περιπτϊςεισ εορτϊν, τελετϊν, ςυςκζψεων κλπ o Ανάδοχοσ κα παραςκευάηει το 
προβλεπόμενο μενοφ ι διαφοροποιθμζνο κατόπιν ςυμφωνίασ με το ΥΒΞ, αναλαμβάνοντασ τθν όλθ 
διοργάνωςθ, προετοιμαςία του χϊρου, ςερβίριςμα ςτα τραπζηια  (με επιπλζον ςερβιτόρουσ ανάλογα με 
το εφροσ τθσ παραγγελίασ) και όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που αφοροφν τθν εκδιλωςθ (δεν περιλαμβάνονται 
επιπλζον απαιτιςεισ όπωσ διακόςμθςθ, μουςικι κλπ που βαρφνουν το ΥΒΞ). 

ΑΦΚΦΣ  17 
Υεριοριςμοί Αναδόχου 

 
  1.  Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει πιςτά τισ διαταγζσ και τουσ κανονιςμοφσ των 
Ενόπλων Δυνάμεων και τισ λοιπζσ διατάξεισ-απαιτιςεισ τθσ υπθρεςίασ που αφοροφν ςτουσ υγειονομικοφσ 
ελζγχουσ τροφίμων. 

 2.  O Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί και να ςυμμορφϊνεται εν γζνει με τουσ κανονιςμοφσ και 
τισ διαδικαςίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που του κοινοποιοφνται, όπωσ αυτζσ ιςχφουν, ι κα 
διαμορφωκοφν ςτο μζλλον, εφόςον αυτζσ δεν αντιτίκενται ςτα άρκρα τθσ ςφμβαςθσ. 

 3. Σ Ανάδοχοσ απαγορεφεται να: 

  α. Εκπροςωπείται δθμοςίωσ ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο ςαν οποιαςδιποτε φφςεωσ 
υπάλλθλοσ του ΥΒΞ χρθςιμοποιϊντασ το όνομα ΥΕΔΛΣ ΒΣΟΘΧ ΞΦΘΨΘΧ. Ξατά τισ ςυναλλαγζσ του με 
τρίτουσ κα εμφανίηεται με τθν δικι του επωνυμία. Σ Ανάδοχοσ και οι εργαηόμενοι ςε αυτόν και για αυτόν 
κατά καμία ζννοια δεν είναι δυνατό να κεωρθκοφν υπάλλθλοι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, του ΥΒΞ ι άλλθσ 
Δθμόςιασ αρχισ θ οποία κα βρίςκεται ςε κάποια ςχζςθ με τθν λειτουργία του ΥΒΞ. 

 

  β. Εγκαταςτιςει ι επιτρζψει τθν φπαρξθ και λειτουργία τυχερϊν παιγνίων ι ςυςκευϊν 
μζςα ι ζξω από τα κτίρια που του παραχωροφνται με τθν παροφςα ςφμβαςθ. 

  γ. Υωλεί ςε οποιοδιποτε χϊρο του ΥΒΞ εμπορεφματα πάςθσ φφςεωσ και γενικϊσ 
προϊόντα όπωσ (ενδεικτικά): τουριςτικά, αναμνθςτικά, τςιγάρα, καλλιτεχνικά είδθ, ρουχιςμό γενικά, 
τοξικζσ ουςίεσ, ναρκωτικά πάςθσ φφςεωσ κ.λ.π. Εξαίρεςθ αποτελεί θ προςφορά αναψυκτικϊν και νερϊν 
μόνο κατά τθν διάρκεια παρακζςεωσ του ςυςςιτίου και θ προςφερόμενθ τιμι αυτϊν κα κακορίηεται μετά 
από ςυμφωνία Αναδόχου και ΥΒΞ. 

ΑΦΚΦΣ  18 
Υλθρωμι – Δικαιολογθτικά 

 
 1. Σ Ανάδοχοσ κα εκδίδει τιμολόγιο κάκε μινα το οποίο κα υποβάλλεται ςτο αρμόδιο τμιμα 
του ΥΒΞ για ζγκριςθ το πρϊτο 20ιμερο του επομζνου μινα, βάςει του αρικμοφ των παραγγελκζντων και 
παραςκευαςκζντων προγευμάτων, γευμάτων, πακζτων και δείπνων. 

  2. Σι πλθρωμζσ προσ τον Ανάδοχο, κα γίνονται ανά μινα βάςει τιμολογίων που κα τα εγκρίνει 
το Υ.Β.Ξ. και μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθσ λιψεωσ των τιμολογίου. 
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  3. Σι πλθρωμζσ προσ τον Ανάδοχο, κα γίνονται από τον υπεφκυνο Δαπανϊν του Ψμιματοσ 
Ειςπράξεων-Υλθρωμϊν τθσ Δνςθσ Οογιςτθρίου-Χρθματικοφ του Δϋ Ξλάδου Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν του 
ΥΒΞ κατόπιν προςκόμιςθσ των παρακάτω παραςτατικϊν: 

  α. Ψιμολόγιο Υαροχισ Ωπθρεςιϊν. 

  β. Ξατάςταςθ Ανάλυςθσ Ψιμολογίων. 

  γ. Υιςτοποιθτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ (για είςπραξθ χρθμάτων από Φορείσ 
Ξεντρικισ Ξυβζρνθςθσ). 

  δ. Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ του ΛΞΑ και όποιου άλλου φορζα ζχει δθλϊςει 
ότι υποχρεοφται να υποβάλλει ειςφορζσ. 

                ε.  Πθνιαία Α.Υ.Δ  του απαςχολοφμενου προςωπικοφ ςτο ΥΒΞ του Αναδόχου. 

  ςτ. COMMITMENT-VOUCHER  (Πε μζριμνα τθσ Ωπθρεςίασ). 

  η. Υρωτόκολλο Ελζγχου και Υαραλαβισ Ωπθρεςιϊν (Πε μζριμνα τθσ Ωπθρεςίασ). 

  θ. Ρόμιμο παραςτατικό, ςτο οποίο να αναγράφεται ο αρικμόσ IBAN λογαριαςμοφ του 
Αναδόχου. 

 4. Ψα τιμολόγια παροχισ υπθρεςιϊν προσ το ΥΒΞ που κα εκδίδει ο Ανάδοχοσ απαλλάςςονται 
από κάκε είδοσ φόρου, ςφμφωνα με τθν Υ.4056/3029/ΥΣΟ 186/17-6-87 Απόφαςθ Ωπουργείου 
Σικονομικϊν/Γενικι Δνςθ Φορολογίασ / Ωπθρεςία Φ.Υ.Α. και επιβαρφνονται μόνο με Φ.Ε. 8% για τθν 
παροχι υπθρεςιϊν. 

ΑΦΚΦΣ  19 
Υοινικζσ Φιτρεσ – Ζκπτωςθ Αναδόχου 

 

 1. Σ Ανάδοχοσ αναγνωρίηει και ρθτϊσ αποδζχεται ότι ςε περίπτωςθ  διαπίςτωςθσ παραβάςεων 
οποιαςδιποτε από τισ ανωτζρω ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του από τα αρμόδια όργανα του ΥΒΞ και μετά 
από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Ξαλισ Εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το ΥΒΞ δφναται 
να επιβάλει ποινικζσ ριτρεσ, αφοφ ζχει προθγθκεί τουλάχιςτον μία αντίςτοιχθ ζγγραφθ ςφςταςθ, για τθν 
ίδια παρζκκλιςθ, όπωσ παρακάτω: 

  α.  Για τθν πρϊτθ παράβαςθ  1000€ 

  β.  Για τθν δεφτερθ παράβαςθ  2000€ 

  γ.  Για τθν τρίτθ παράβαςθ  3000€ 

 

 2. Πετά τθν τρίτθ παράβαςθ ι μετά από ςϊρευςθ περιςςότερων διαφορετικϊν παρεκκλίςεων 
για τισ οποίεσ είτε ζχει γίνει ςφςταςθ ι  ζχει επιβλθκεί πρόςτιμο κατά τα ανωτζρω, κα επάγεται κατά τθν 
κρίςθ του ΥΒΞ ζκπτωςθ του ΑΡΑΔΣΧΣΩ. Χτθν περίπτωςθ αυτι επιβάλλονται ακροιςτικά ι διαηευκτικά οι 
παρακάτω κυρϊςεισ: 

  α. Ζκπτωςθ του από τθν κατακφρωςθ ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτι. 

  β. Ξατάπτωςθ ολικι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ υπζρ του ΥΒΞ. 

  γ. Ανάκεςθ των υπθρεςιϊν, είτε ςτον επόμενο μειοδότθ που ζλαβε μζροσ ςτο 
διαγωνιςμό, είτε με επαναλθπτικό διαγωνιςμό ι και χωρίσ διαγωνιςμό, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ 
υπθρεςίασ και με καταλογιςμό ςε βάροσ του τθσ τυχόν επιπλζον διαφοράσ τιμισ. 

  δ. Υροςωρινόσ ι οριςτικόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο ι μζροσ των 
προμθκειϊν των φορζων που αναφζρονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του Ρ. 2286/95.  Σ αποκλειςμόσ ςε 
οποιαδιποτε περίπτωςθ πραγματοποιείται μόνο με απόφαςθ του Ωπουργοφ Εκνικισ Άμυνασ. 
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 3. Χτθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ παροχισ 
υπθρεςιϊν, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ 
του άρκρου αυτοφ και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχοσ κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του. Θ ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει να είναι 
εφλογθ και ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. 
Αν θ προκεςμία, που τζκθκε με τθν ειδικι όχλθςθ, παριλκε χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ 
ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Χτθν απόφαςθ προςδιορίηονται οι λόγοι τθσ μθ 
ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τθν ειδικι όχλθςθ και αιτιολογείται θ ζκπτωςθ με αναφορά ςτουσ 
λόγουσ που οδιγθςαν ςε αυτιν. 

ΑΦΚΦΣ  20 
Απόρριψθ παραδοτζου-Αντικατάςταςθ 

Χε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν , με ζκπτωςθ επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των 
υπθρεςιϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία τθσ 
μίασ (1) ϊρασ. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ παραπάνω προκεςμίασ, ο δε ανάδοχοσ 
υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ 
παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

ΑΦΚΦΣ  21 
Ανωτζρα Βία 

 
 Σ ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε 
που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να 
προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 
 

ΑΦΚΦΣ  22 
Εγγυοδοςία - Εγγφθςθ Ξαλισ Εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

 

 1. Σ ΑΡΑΔΣΧΣΧ για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κατζκεςε ςτθν ΥΒΞ/ΔϋΞΣΩ/ΔΥΧ εγγυθτικι 
επιςτολι τθσ ………………………. Ψράπεηασ με αρικμό, …………………………..ποςοφ …………….χιλιάδων ευρϊ 
(………………,00 €).  

 2. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ επιςτρζφεται ςτο πιςτωτικό ίδρυμα που τθν 
εξζδωςε, μετά τθν οριςτικι εκκακάριςθ όλων των απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ.  

ΑΦΚΦΣ  23 
Υτϊχευςθ – Κάνατοσ Αναδόχου 

 

 1. Χε περίπτωςθ πτϊχευςθσ του Αναδόχου κατά τθ διάρκεια  ςφμβαςθ, αυτι ςφμβαςθ λφεται 
αυτοδικαίωσ και θ εγγφθςθ επιςτρζφεται ς’ αυτόν ι τουσ κλθρονόμουσ, αφοφ προθγουμζνωσ γίνει πλιρθσ 
εκκακάριςθ των απαιτιςεων. 

 2. Σ ζχων τθν οικονομικι δικαιοδοςία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ,  ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, ζχει 
το δικαίωμα κατόπιν αιτιςεωσ του ςυνδίκου ι των κλθρονόμων του Αναδόχου να εγκρίνει τθ ςυνζχιςθ τθσ 
ςυμβάςεωσ απ’ αυτοφσ αν δθλϊςουν νόμιμα και ςφμφωνα  με τουσ τφπουσ ότι αναλαμβάνουν τισ 
υποχρεϊςεισ του Αναδόχου, οπότε θ εγγφθςθ του επιςτρζφεται, αντικακιςταμζνθ με άλλθ ςτο όνομα του 
ςυνδίκου ι των κλθρονόμων. Θ αίτθςθ για ςυνζχιςθ τθσ ςυμβάςεωσ πρζπει να υποβλθκεί μζςα ςε 
ανατρεπτικι προκεςμία ενόσ μθνόσ από τθν θμερομθνία πτωχεφςεωσ ι κανάτου του Αναδόχου. Χτθν 
περίπτωςθ αυτι ο ςφνδικοσ ι οι κλθρονόμοι διορίηουν πλθρεξοφςιο με τθν ζγκριςθ του ΥΒΞ, ο οποίοσ ζχει 
όλεσ τισ υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα του Αναδόχου. Θ Διοίκθςθ του ΥΒΞ προβαίνει ςε λεπτομερι 
καταγραφι των περιουςιακϊν ςτοιχείων του και ςυνεχίηει τθ λειτουργία των εςτιατορίων με δικι τθσ 
ευκφνθ μζχρι τθσ αναλιψεωσ τθσ ςυνεχίςεωσ τθσ λειτουργίασ των εςτιατορίων από το πλθρεξοφςιο του 
ςυνδίκου ι των κλθρονόμων του όπωσ προαναφζρκθκε, είτε μζχρι ν’ αναδειχκεί νζοσ ανάδοχοσ. Ξατά το 
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διάςτθμα που κα λειτουργοφν τα εςτιατόρια με ευκφνθ του ΥΒΞ ο ςφνδικοσ ι οι κλθρονόμοι δεν μποροφν 
να πάρουν αυτοφςια τα τρόφιμα ι άλλα υλικά που ανικουν ςτον Ανάδοχο. 

ΑΦΚΦΣ 24 
Εκχϊρθςθ Χφμβαςθσ 

 

 Απαγορεφεται ρθτά ςτον Ανάδοχο να εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ ι οποιοδιποτε από τα 
δικαιϊματά τθσ και τισ υποχρεϊςεισ τθσ που απορρζουν εξ’ αυτισ περιλαμβανομζνθσ τθσ πιςτϊςεωσ για 
τα χριματα οφειλόμενα ςε αυτιν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ, ςε οποιονδιποτε χωρίσ τθν προθγοφμενθ 
ζγγραφθ ζγκριςθ του ΥΒΞ.  

Άρκρο 25 
Εχεμφκεια 

 
 1. Σ ανάδοχοσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, οφείλει να τθρεί απόρρθτεσ 
οποιαςδιποτε φφςθσ και είδουσ πλθροφορίεσ που περιζρχονται ςε αυτόν, τυχαία ι ζνεκα τθσ εκτζλεςθσ 
του ζργου που κα αναλάβει. 

 2. Θ υποχρζωςθ αυτι καταλαμβάνει και το πάςθσ φφςεωσ προςωπικό του αναδόχου. Σ 
ανάδοχοσ δε δικαιοφται να χρθςιμοποιιςει κάποιεσ από τισ εν λόγω πλθροφορίεσ για ςκοπό άλλο, από 
τον αναγκαίο για τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων και να γνωςτοποιεί κάποιεσ από τισ εν 
λόγω πλθροφορίεσ ςε οποιονδιποτε άλλο, τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, εκτόσ όςων βρίςκονται ςε 
άμεςθ ι ζμμεςθ επαγγελματικι εξάρτθςθ από τον ανάδοχο κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εκτελεςτικισ 
ςφμβαςθσ. Θ αποκάλυψθ πλθροφοριϊν ςε οποιοδιποτε τρίτο πρόςωπο, κα πρζπει να γίνεται 
εμπιςτευτικά και μόνο ςτο βακμό που αυτό είναι αναγκαίο για τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν του 
υποχρεϊςεων. 

AΦΚΦΣ 26 
Εφαρμοςτζο Δίκαιο-Επίλυςθ Διαφορϊν 

 
 Θ  Χφμβαςθ  διζπεται  από  το  Ελλθνικό  δίκαιο.  Ξάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων 
μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , 
επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο Χανίων, κατά τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Υριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ 
ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 
ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Άρκρο 27 
Δικαίωμα Πονομεροφσ Οφςθσ τθσ Χφμβαςθσ 

 

 Ψο ΥΒΞ μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτο άρκρο 73, παρ.1 του ν.4412/2016 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από 
τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Χυνκικεσ και τθν Σδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΧΟΕΕ. 

ΑΦΚΦΣ  28 
Ψελικζσ Διατάξεισ 

 Θ παροφςα ςφμβαςθ : 
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 1. Ξατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται και με το οποίο ςυςχετίηεται 
(Διακιρυξθ, Υροςφορά, Διαταγι Ξατακφρωςθσ). 

 2.  Θ υπθρεςία δεν αναλαμβάνει υποχρζωςθ για μζτρα και αυξιςεισ των πάςθσ φφςεωσ 
δαπανϊν, φόρων, τελϊν κλπ. που κα λθφκοφν και δεν ευκφνεται οφτε αποδζχεται οποιαδιποτε επίδραςθ 
ςτθν τιμι, τθν ποιότθτα και ςτον χρόνο παράδοςθσ των εργαςιϊν. 

 3. Χυντάχκθκε ςε δφο όμοια πρωτότυπα ςε απλό χαρτί και μετά τθν ανάγνωςθ τθσ υπογράφτθκε 
από τουσ ςυμβαλλομζνουσ.  Από τα πρωτότυπα αυτά το ζνα κρατικθκε από το ΥΒΞ/Δνςθ Υρομ. & 
Χυμβάςεων και το άλλο ζλαβε ωσ διπλόγραφο ο ΑΡΑΔΣΧΣΧ. 

 

ΣΛ  ΧΩΠΒΑΟΟΣΠΕΡΣΛ 

 

        Για το ΥΒΞ  Για τον ΑΡΑΔΣΧΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Χμχοσ (Λ) Ακανάςιοσ Ππινιάρθσ 

Ακριβζσ Αντίγραφο Ω π ο δ ι ο ι κ θ τ ι σ 

  

  

Ωπλγόσ (ΩΥ) Δζςποινα Ρτουμπαρατηι  

Δντισ Υρομ.& Χυμβάςεων  
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ΣΤΡΥΘΘΜΕΥ   

«1» ΓΕΡΛΞΕΧ ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧ  ΓΛΑ ΣΟΑ ΨΑ ΠΕΡΣΩ 

«2» ΠΕΡΣΩ (1-14) 

«3» ΥΑΞΕΨΑΦΛΧΠΕΡΣ ΦΑΓΘΨΣ (ΞΦΩΣ) 

«4» ΕΞΨΑΞΨΣ ΠΕΡΣΩ 

«5» ΠΕΡΣΩ ΘΠΕΦΩΡ ΡΘΧΨΕΛΑΧ & ΕΣΦΨΩΡ 

«6»  ΥΛΡΑΞΑΧ ΞΑΚΣΦΛΧΠΣΩ ΧΑΟΑΨΑΧ ΕΥΣΧΘΧ (Ρ°1) 

«7» ΥΛΡΑΞΑΧ ΞΑΚΣΦΛΧΠΣΩ ΦΦΣΩΨΩΡ ΕΥΣΧΘΧ (Ρ°2) 

«8» ΥΛΡΑΞΑΧ ΞΑΚΣΦΛΧΠΣΩ ΦΦΕΧΞΩΡ ΟΑΧΑΡΛΞΩΡ-ΧΣΦΨΩΡ (Ρ°3) 

«9» ΥΛΡΑΞΑΧ ΞΑΚΣΦΛΧΠΣΩ ΩΟΛΞΩΡ ΓΛΑ ΥΛΨΕΧ ΔΛΑΦΣΦΕΧ (Ρ°4) 

«10» ΥΛΡΑΞΑΧ ΞΑΚΣΦΛΧΠΣΩ ΕΛΔΩΡ ΓΛΑ ΧΑΟΑΨΕΧ ΔΛΑΦΣΦΕΧ (Ρ°5) 

«11» ΥΛΡΑΞΑΧ ΞΑΚΣΦΛΧΠΣΩ ΥΑΦΑΧΞΕΩΘΧ ΓΟΩΞΩΡ (Ρ°6) 

«12» ΥΛΡΑΞΑΧ ΞΑΚΣΦΛΧΠΣΩ ΥΣΧΣΨΘΨΩΡ ΞΑΨΑ ΠΕΦΛΔΑ ΧΨΣ ΥΦΣΓΕΩΠΑ 

«13» ΥΛΡΑΞΑΧ ΞΑΚΣΦΛΧΠΣΩ ΥΣΧΣΨΘΨΩΡ ΞΑΨΑ ΠΕΦΛΔΑ ΧΨΣ ΓΕΩΠΑ 

«14» ΥΛΡΑΞΑΧ ΞΑΚΣΦΛΧΠΣΩ ΥΣΧΣΨΘΨΩΡ ΞΑΨΑ ΠΕΦΛΔΑ ΧΨΣ ΔΕΛΥΡΣ 

«15» ΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ ΞΑΛ ΩΟΛΞΩΡ (ΕΥΛΥΟΩΡ-ΧΞΕΩΩΡ ΞΑΛ ΕΛΔΩΡ ΕΧΨΛΑΧΕΩΧ-ΠΑΓΕΛΦΕΛΩΡ) 
ΕΧΨΛΑΨΣΦΛΩΡ ΥΒΞ 
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ΣΤΡΥΘΘΜΘ I – ΓΕΟΙΜΕΥ ΣΑΤΑΦΘΤΘΥΕΙΥ ΓΙΑ ΡΝΑ ΦΑ ΞΕΟΡΧ 

                                                           

 1. Ψο γάλα που κα ςερβίρεται κα είναι παςτεριωμζνο αγελαδινό ςε ςυςκευαςία χάρτινθ του 
1lt από εταιρείεσ ευρείασ κυκλοφορίασ ςτθν ελλθνικι αγορά λιανικοφ εμπορίου. 

 2. Κα υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ από ποικιλία ςε μαρμελάδεσ διαφόρων φροφτων, μζλι, 
κρζμα ςοκολάτασ φουντουκιοφ ςε ατομικι τυποποιθμζνθ ςυςκευαςία των 20 γρ. ι όπωσ παραγγελκοφν 
από το Υ.Β.Ξ. 

 3. Σ φυςικόσ χυμόσ (χωρίσ ηάχαρθ) ιτοι πορτοκάλι, κοκτζιλ, ροδάκινο ι μιλο κα είναι ςε 
ατομικι ςυςκευαςία (χαρτονζνιο κουτί) με καλαμάκι των 250 ml. Χτα πρωινά κακθμερινά ο ΦΩΧΛΞΣΧ 
ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ (χωρίσ ηάχαρθ) ιτοι θ ςυνολικι παραγγελία κα δίνεται αναλυτικά ςε ποςοςτά περίπου 
40 % πορτοκάλι, 30 % μιλο ι ροδάκινο, 30 % κοκτζιλ. Για τα πρωινά που διατίκενται ςτα εςτιατόρια ο 
Ανάδοχοσ δφναται να παρζχει φρζςκο χυμό πορτοκάλι ωσ εναλλακτικι ςτουσ ςιτιηόμενουσ. 

 4. Χτα δθμθτριακά ςυμπεριλαμβάνονται νιφάδεσ καλαμποκιοφ (Corn Flakes), νιφάδεσ 
βρϊμθσ (Quaker), μοφςλι, ςοκολατοφχοι κόκκοι ρυηιοφ (Choco Pops), νιφάδεσ από φλοιό ςιταριοφ (Bran), 
και άλλα παρόμοιου τφπου. 

 5. Ψο ηαμπόν είναι από μποφτι (όχι ηαμπόν μάλαξθσ) χοιρινοφ κρζατοσ το οποίο κα πρζπει να 
καλφπτει τα διεκνϊσ αποδεκτά χαρακτθριςτικά και ςυντελεςτζσ ποιότθτασ, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτα 
διεκνι πρότυπα, τισ Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ και τθν Ελλθνικι νομοκεςία από εταιρείεσ πιςτοποιθμζνθσ 
ποιότθτασ παραγωγισ που εφαρμόηουν ςφςτθμα ISO 22000:2005 ι HACCP και ζχουν ISO 9001:2015. 

 6. Ψα μπζικον και θ καπνιςτι γαλοποφλα κα είναι ςε φζτεσ τα οποία κα πρζπει να καλφπτουν 
τα διεκνϊσ αποδεκτά χαρακτθριςτικά και ςυντελεςτζσ ποιότθτασ, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτα διεκνι 
πρότυπα, τισ Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ και τθν Ελλθνικι νομοκεςία από εταιρείεσ πιςτοποιθμζνθσ ποιότθτασ 
παραγωγισ που εφαρμόηουν ςφςτθμα ISO 22000:2005 ι HACCP και ζχουν ISO 9001:2015. 

 7. Ψα τυριά EDAM, REGATO, ΞΑΧΕΦΛ και ΓΦΑΒΛΕΦΑ ΞΦΘΨΘΧ πρζπει να καλφπτουν τα διεκνϊσ 
αποδεκτά χαρακτθριςτικά και ςυντελεςτζσ ποιότθτασ, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτα διεκνι πρότυπα, τισ 
Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ και τθν Ελλθνικι νομοκεςία, εταιρειϊν ευρείασ κυκλοφορίασ ςτθν ελλθνικι αγορά 
λιανικοφ εμπορίου. Σι εταιρείεσ παραγωγισ κα είναι πιςτοποιθμζνεσ για τθν εφαρμογι ςυςτιματοσ ISO 
22000:2005 ι HACCP και κα ζχουν ISO 9001:2015. 

 8. Ψο ςάντουιτσ κα γράφει ευκρινϊσ τθν θμερομθνία παραγωγθσ και λιξθσ και εφόςον 
ηθτθκεί κα ςερβίρεται απαραςκεφαςτο ςτα ςυςτατικά του. 

 9. Ψα κρουαςάν κα παραγγζλνονται αναλόγωσ των απαιτιςεων είτε απλά βουτφρου, είτε 
γεμιςτά με ςοκολάτα ι μαρμελάδα, ςυςκευαςμζνα ςε ατομικι ςυςκευαςία. Ψα βουτφρου είναι δυνατόν 
να παραγγζλνονται φρζςκα και ςε ποςότθτα δφο τεμαχίων των 40 γρ. Ψα γεμιςτά είναι δυνατόν να είναι 
τυποποιθμζνα εταιρείασ ευρείασ κυκλοφορίασ ςτθν ελλθνικι αγορά και αποδοχισ του Υ.Β.Ξ. 

 10. Ψα αυγά κα είναι φρζςκα με θμερομθνία παραγωγισ το πολφ πζντε (5) θμερϊν. Ψα ίδια 
αυγά κα χρθςιμοποιοφνται ςτθν ομελζτα. Θ εταιρεία παραγωγισ κα είναι πιςτοποιθμζνθ για τθν 
εφαρμογι του ςυςτιματοσ. 

 11. Ψο κρζασ (μοςχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο), κιμάσ, ψάρι, ςουπιζσ, χταπόδια, καλαμάρια είναι 
κατεψυγμζνα εκτόσ όπου ςυγκεκριμζνα αναγράφεται «νωπό». Ψο βάροσ τουσ κα υπολογίηεται αφοφ 
ζχουν αποψυχκεί με αποδεκτι απόκλιςθ ςτο βάροσ ζωσ -10%. Ψα ςουβλάκια κα είναι χοιρινά και «νωπά».  

 12. Τλα τα κρζατα νωπά και κατεψυγμζνα κα είναι παραγωγισ εταιρειϊν με πιςτοποίθςθ 
ποιότθτασ (ISO 22.000:2005 ι HACCP και ISO 9001:2015) ςε όλα τα ςτάδια παραγωγισ, ανάπτυξθσ, 
ςφαγισ και τεμαχιςμοφ των. 

 

 13. Ψο κοτόπουλο κα είναι ολόκλθρο των (1400 γρ.) και κα μοιράηεται ςε τζςςερα τεμάχια. 
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 14. Ψο βάροσ ςτισ πατάτεσ αναφζρεται ςε πατάτεσ κακαριςμζνεσ από το φλοιό τουσ. Σι 
πατάτεσ είναι φρζςκιεσ εκτόσ εάν λόγω ειδικϊν αναγκϊν (δυςχζρεια παραςκευισ, μεγάλθ ποςότθτα), 
εγκρίνει το Υ.Β.Ξ. τθν παραςκευι κατεψυγμζνων. 

 15. Σ κιμάσ κα προζρχεται από μοςχαρίςιο κρζασ μποφτι α/ο με μζγιςτο λίποσ 10 %. 

 16. Ψο χοιρινό κρζασ ςτα μενοφ Ρο 2 και Ρο 8 είναι μποφτι α/ο. 

 17. Χτο δείπνο τθσ Ανάςταςθσ τα εντόςκια κα προζρχονται από  φρζςκο εγχϊριο αρνί ι 
κατςίκι γάλακτοσ. 

 18. Χτο γεφμα του Υάςχα τα αρνιά – κατςίκια κα είναι νωπά εγχϊρια, γάλακτοσ και το βάροσ 
κατά τθν αγορά κα υπολογίηεται χωρίσ το κεφάλι. Ξοκορζτςι κα αγοράηεται με μζριμνα του αναδόχου ο 
οποίοσ κα είναι και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ ζναντι του ΥΒΞ για τθν ποιότθτα του. 

 19. Ψο γιαοφρτι είναι ςε ατομικι ςυςκευαςία των 200 γρ. πλιρεσ, ςτραγγιςτό με ανκόγαλα. 

 20. Ψο μεταλλικό ι επιτραπζηιο νερό κα παραγγζλνεται αναλόγωσ των απαιτιςεων με ι χωρίσ 
ανκρακικό ςε ανάλογεσ ποςότθτεσ και κα διατίκεται ςε γυάλινθ ι πλαςτικι αντίςτοιχα ατομικι φιάλθ. 

 21. Ψα φαςολάκια είναι φρζςκα και το βάροσ υπολογίηεται ωσ κακαριςμζνα. Ωπάρχει 
δυνατότθτα λόγω ειδικϊν αναγκϊν να εγκρίνει το Υ.Β.Ξ. τθν παραςκευι κατεψυγμζνων. 

 22. Χτθν πίτςα κα δίνεται θ παραγγελία αναλόγωσ των απαιτιςεων ϊςτε να υπάρχει 
δυνατότθτα επιλογισ. 

 23. Ψα αναψυκτικά κα είναι τφπου Coca Cola ι όπωσ αλλιϊσ αναλυτικά κα παραγγζλνονται 
κάκε φορά ιτοι, πορτοκαλάδα, λεμονίτα , μανταρινάδα , 7UP, ςόδα, Pepsi με ηάχαρθ ι χωρίσ (light) κ.λ.π. 

 24. Χτο γεφμα τθσ Ξυριακισ κα ςερβίρεται γλυκό (πάςτα) τθν χειμερινι περίοδο και παγωτό 
(κφπελο) τθν κερινι περίοδο. Χε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ (όπωσ φαγθτό ςε πακζτο για απομακρυςμζνεσ 
επιςταςίεσ), κα υπάρχει ευχζρεια επιλογισ από το Υ.Β.Ξ. κατά τθν θμζρα τθσ παραγγελίασ. Ψο παγωτό κα 
είναι τυποποιθμζνο ςε διάφορεσ γεφςεισ και κα είναι τθσ εταιρείασ που προμθκεφει τα κυλικεία. 

 25. Χτο γεφμα του μενοφ Ρο 9 κα μαγειρεφονται αναλόγωσ τθσ παραγγελίασ κατεψυγμζνεσ 
μπάμιεσ ι αρακάσ. Σι μπάμιεσ κα είναι Ρο 1. 

 26. Θ φζτα κα είναι γνιςια ελλθνικι Υ.Σ.Υ. από αιγοπρόβειο γάλα τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ 
εταιρειϊν ευρείασ κατανάλωςθσ, με πιςτοποιθμζνθ ποιότθτα παραγωγισ εφαρμογισ ςυςτιματοσ ISO 
22000:2005 ι HACCP. 

 27. Ψο τςάι κα παρατίκεται ςτο χϊρο ςερβιρίςματοσ ςε ατομικά φακελάκια των 2 γρ. 

 28. Θ ςαλάτα εποχισ και το φροφτο εποχισ (το είδοσ) κα κακορίηεται ςτθν αρχι κάκε μινα 
και θ ποςότθτά τουσ κα ποικίλει ανάλογα με το είδοσ, όπωσ οι ςχετικοί πίνακεσ. Θ παρατιρθςθ αυτι 
ιςχφει και για τα μενοφ που ςερβίρονται ςε πακζτο (LUNCH BOX). 

 29. Ψα 14 μενοφ κα επαναλαμβάνονται από τθν αρχι ϊςτε να ακολουκείται θ εβδομαδιαία 
αντιςτοιχία. 

 30. Χτα τραπζηια του εςτιατορίου κα υπάρχει κακθμερινά αλάτι, πιπζρι, χαρτοπετςζτεσ, 
οδοντογλυφίδεσ, που κα αναπλθρϊνονται μόλισ εξαντλοφνται. Τλα τα ανωτζρω όπωσ και τα χάρτινα 
τραπεηομάνδθλα μιασ χριςεωσ βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

 31. Χτθ ςειρά διανομισ (ςερβιρίςματοσ) κα υπάρχει ελαιόλαδο, κζτςαπ, μουςτάρδα, ξφδι και 
λεμόνια κομμζνα ςτο ιμιςυ για τισ ςαλάτεσ και τα χορταρικά – λαχανικά. Ψο ελαιόλαδο κα διατίκεται 
αποκλειςτικά και μόνο μζςω ςφραγιςμζνων μθ επαναγεμιηόμενων ςυςκευαςιϊν ι ςυςκευαςιϊν μιασ 
χριςθσ και κα φζρουν τισ απαιτοφμενεσ επιςθμάνςεισ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα εκνικι και ευρωπαικι 
(ΕΕ) νομοκεςία. 

 

 32. Τλα τα γλυκά κα παραςκευάηονται ςτον χϊρο των εςτιατορίων από ειδικευμζνο 
ηαχαροπλάςτθ ι ςε περίπτωςθ ζγκριςθσ του Υ.Β.Ξ. κα προζρχονται από εγνωςμζνθσ αξίασ επιχείρθςθ 
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ηαχαροπλαςτικισ που εφαρμόηει ςφςτθμα ISO 22000:2005 ι HACCP με φρζςκα προϊόντα τθσ καλφτερθσ 
ποιότθτασ αποδοχισ του Υ.Β.Ξ. (όχι κατεψυγμζνα). 

 33. Ψα  πρωινά, τα γεφματα και τα δείπνα που κα διανζμονται κακθμερινά ςτο μόνιμο 
προςωπικό του Υ.Β.Ξ. ςε απομακρυςμζνεσ επιςταςίεσ (Άρκρο 16 § 2 ιβ), ι όταν απαιτθκεί για ζκτακτουσ 
λόγουσ, κα τοποκετοφνται από τθν εταιρεία ςε ςυςκευαςίεσ μίασ χριςθσ (αλουμινίου) κατά είδοσ 
φαγθτοφ, κα περιζχονται ςε ειδικό χάρτινο πακζτο τφπου LUNCH BOX και κα βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

 34. Ειδικά για τα ανωτζρω πακζτα και λόγω δυςχζρειασ ςτθν μεταφορά και διανομι των 
παρακάτω ειδϊν αυτά κα αντικακίςτανται από τθν εταιρεία κατόπιν ειδικισ παραγγελίασ με άλλα όπωσ 
αναλυτικά φαίνονται για κάκε είδοσ. 

  α. Ξαφζσ φίλτρου 10 γρ. αντικακίςτανται από τυποποιθμζνθ ςυςκευαςία μίασ 
χριςθσ παραςκευισ FRAPPE που περιζχει 2 φακ. (4 γρ.) NESCAFE. 1 φακ. (20 γρ.) ηάχαρθ και ειδικό 
πλαςτικό κφπελλο παραςκευισ. 

  β. Γάλα φρζςκο 200 ml ςε ατομικι ςυςκευαςία των 200 ml (ςκζτο ι ςοκολατοφχο). 

  γ. Δθμθτριακά 50 γρ. και ηάχαρθ 20 γρ. αντικακίςτανται από 50 γρ. mousli bar. 

 35. Σι μελιτηάνεσ για τθν παραςκευι του μουςακά και ςτα παπουτςάκια κα είναι φρζςκιεσ. 

 36. Χτο γεφμα του μενοφ Ρο 3, τα όςπρια (φαςόλια – φακζσ) είναι μεςαίου μεγζκουσ τθσ 
καλφτερθσ ποιότθτασ και κα παραςκευάηονται εναλλάξ ι όπωσ παραγγελκοφν από το Υ.Β.Ξ. 

 37. Θ μανιταρόπιτα κα παραςκευάηεται ςτο εςτιατόριο του Υ.Β.Ξ. 

 38. Ψα παντηάρια είναι φρζςκα και το βάροσ αναφζρεται ςε κακαριςμζνα. Χε ειδικι 
περίπτωςθ δυςχζρειασ προμικειασ φρζςκων και μόνο κατόπιν ζγκριςθσ του Υ.Β.Ξ. είναι δυνατι θ 
παράκεςθ κονςερβοποιθμζνων. 

 39. Χτο δείπνο των μενοφ Ρο 3 & 10 το Χεϊκ και θ πζρκα είναι χωρίσ κεφάλι και δζρμα. 

 40. Σι ςουπιζσ και τα καλαμάρια κα είναι Ρο U10, κα αγοράηονται ολόκλθρα και κα 
τεμαχίηονται ςτα εςτιατόρια του Υ.Β.Ξ. 

 41. Ψο χταπόδι ςτα μενοφ τθσ νθςτείασ κα είναι μεγάλου μεγζκουσ 1.500 γρ. – 1.700 γρ. 

 42. Χτο μενοφ Ρο 5 κα μαγειρεφονται εναλλάξ ςουπιζσ με μάρακα/ςπανάκι και καλαμάρια 
τθγανθτά ι όπωσ παραγγελκοφν από το Υ.Β.Ξ. Ψα μάρακα ςτο μενοφ είναι φρζςκα, ενϊ το ςπανάκι είναι 
δυνατόν να είναι κατεψυγμζνο κατόπιν ζγκριςθσ του Υ.Β.Ξ. Χε όλεσ τισ περιπτϊςεισ το βάροσ υπολογίηεται 
ςε κακαριςμζνα προϊόντα. 

 43. Θ τυροςαλάτα, πατατοςαλάτα, ρϊςικθ, τονοςαλάτα, ταραμοςαλάτα, κα παραςκευάηονται 
ςτα εςτιατόρια του Υ.Β.Ξ. Ωπάρχει δυνατότθτα ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ και κατόπιν αποδοχισ τθσ 
ποιότθτασ από το Υ.Β.Ξ. να ςερβίρονται τυποποιθμζνεσ από εταιρεία παραγωγισ με ISO 22000:2005 ι 
HACCP και ISO 9001:2015. 

 44. Χτα μενοφ Ρο 7 και Ρο 14, θ μπουγάτςα κα είναι τφπου Χανίων και κα προμθκεφεται από 
εργαςτιρια τθσ πόλθσ ζτοιμθ, κα ψινεται ςτο εςτιατόριο του Υ.Β.Ξ. και κα ςερβίρεται με ηάχαρθ – 
κανζλα. 

 45. Χτο δείπνο του μενοφ Ρο 8, το χοιρινό κα μαγειρεφεται με ςζλινο φρζςκο (το βάροσ είναι 
κακαριςμζνο χωρίσ ρίηα) και εναλλάξ με μανιτάρια ολόκλθρα κονςζρβασ (το βάροσ είναι κακαρό) ι όπωσ 
παραγγελκοφν από το Υ.Β.Ξ. 

 46. Σ διατικζμενοσ άρτοσ, είτε προζρχεται από το εμπόριο, είτε παραςκευάηεται από τον 
Ανάδοχο, πρζπει να είναι τφπου 70 %. 

 47. Σι πιπεριζσ Φλωρίνθσ είναι ςε κονςζρβα και το βάροσ είναι ςτραγγιςμζνο. 

 

 48. Χτισ περιόδουσ νθςτείασ ςτα μενοφ όπου περιλαμβάνονται καλαμάρια κατεψυγμζνα κα 
είναι τθγανθτά (350 γρ.) και όπου ςουπιζσ κα είναι ψθτζσ (400 γρ.)  



 

Χελίδα 125 

 49. Χτα γεφματα – δείπνα που διανζμονται ςε χϊρουσ εκτόσ των εςτιατορίων του Υ.Β.Ξ. κα 
υπάρχει εντόσ του πακζτου (κανονικοφ μενοφ, πακζτου, υπερωριακοφ) ελαιόλαδο, ξφδι για τθ ςαλάτα ι τα 
χόρτα ςε ατομικι ςυςκευαςία και μιςό (1/2) λεμόνι ςε ςελοφάν. 

 50. Γενικά ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναγράφονται εναλλακτικά είδθ για το ίδιο μενοφ και 
ςτισ παραπάνω αναγραφόμενεσ περιπτϊςεισ κα γίνεται προςπάκεια προςδιοριςμοφ από το Υ.Β.Ξ. κατά 
δεκαπζντε θμζρεσ τουλάχιςτον νωρίτερα για διευκόλυνςθ των παραγγελιϊν του Αναδόχου.       

 51. Ψο βραςτό αυγό ςτα πρωινά δφναται να αλλάξει ςε τθγανθτό ι ομελζτα, μετά από 24ωρθ 
προειδοποίθςθ του Αναδόχου από το ΥΒΞ. 
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ΣΤΡΥΘΘΜΘ «2» ΞΕΟΡΧ                                        

ΞΕΟΡΧ Οο 1 (ΔΕΧΦΕΤΑ) 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ       10γρ. 
ΨΧΑΛ         2 γρ. 
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ι ΦΦΕΧΞΣ      110γρ/250ml 
ΗΑΧΑΦΘ        20γρ 
ΒΣΩΨΩΦΣ ΓΑΟΑΞΨΣΧ       20γρ. 
ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ/ΠΕΟΛ/ΥΦΑΟΛΡΑ ΦΣΩΡΨΣΩΞΛΣΩ    20γρ. 
ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ      250ml   
ΧΑΡΨΣΩΛΨΧ ΠΥΑΓΞΕΨΑ/ΗΑΠΥΣΡ/ΨΩΦΛ EDAM/ΠΑΦΣΩΟΛι ΡΨΣΠ 100/40/40/40 
ΨΩΠΑΞΛ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΨΣΧΨ        60γρ. 
ΔΘΠΘΨΦΛΑΞΑ        50γρ. 
ΑΩΓΣ ΒΦΑΧΨΣ        τεμ. 1 
ΞΦΣΩΑΧΑΡ ΒΣΩΨΩΦΣΩ ι ΓΕΠΛΧΨΣ     80-85γρ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ       500ml 
 
 
                        ΓΕΧΞΑ                     ΣΑΜΕΦΡ (ΒΑΤΡΥ ΞΑΓΕΙΤΕΧΞΕΟΡ) 
 
ΞΣΨΣΥΣΩΟΣ ΨΘΨΣ  350γρ.   ΓΑΟΣΥΣΩΟΑ ΦΛΟΕΨΣ  200/80γρ. 
ΥΑΨΑΨΕΧ ΦΣΩΦΡΣΩ  350γρ.   (ΧΑΟΨΧΑ ΠΣΩΧΨΑΦΔΑΧ) 
ΧΑΟΑΨΑ      ΦΩΗΛ    150γρ. 
ΦΕΨΑ    80γρ.   ΑΦΑΞΑΧ   75γρ. 
ΦΦΣΩΨΣ      ΦΕΨΑ    80γρ. 
ΨΩΠΛ    140γρ.   ΧΑΟΑΨΑ    
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ  4γρ./10/10  ΦΦΣΩΨΣ    
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ  500ml   ΨΩΠΛ    100γρ. 
       ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ  500ml 
 

ΔΕΙΣΟΡ 

ΦΣΟΣ ΞΛΠΑ ΓΕΠΛΧΨΣ ΠΕ ΨΩΦΛ EDAM KAI ΥΛΥΕΦΛΑ  200/40/10 γρ.  
ΠΑΞΑΦΣΡΛΑ ΥΕΡΕΧ ΠΕ ΧΑΟΨΧΑ ΡΨΣΠΑΨΑ   100/100 γρ. 
ΨΩΦΛ REGATO (ΨΦΛΠ.)      40 γρ. 
ΧΑΟΑΨΑ 
ΦΦΣΩΨΣ         
ΞΦΕΠΑ ΞΑΦΑΠΕΟΕ      150γρ 
ΨΩΠΛ        140γρ 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ      6/10/10γρ 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΠΕ Ι ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ   250 ι 500ml 
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ΞΕΟΡΧ Οο 2 (ΦΤΙΦΘ) 

ΣΤΩΙΟΡ 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ       10γρ. 
ΨΧΑΛ         2 γρ. 
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ι ΦΦΕΧΞΣ      110γρ/250ml 
ΗΑΧΑΦΘ        20γρ 
ΒΣΩΨΩΦΣ ΓΑΟΑΞΨΣΧ       20γρ. 
ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ/ΠΕΟΛ/ΥΦΑΟΛΡΑ ΦΣΩΡΨΣΩΞΛΣΩ    20γρ. 
ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ      250ml   
ΨΩΠΛ ΨΣΧΨ        60γρ. 
ΨΩΠΑΞΛ        50γρ. 
ΔΘΠΘΨΦΛΑΞΑ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΠΥΑΓΞΕΨΑΧ       100γρ. 
ΣΠΕΟΕΨΑ/ΨΩΦΛ/ΗΑΠΥΣΡ/ΥΛΥΕΦΛΑ     2τμχ/40/40/20 
ΞΦΣΩΑΧΑΡ ΒΣΩΨΩΦΣΩ ι ΓΕΠΛΧΨΣ     80-85γρ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ       500ml 
 
 
 
                               ΓΕΧΞΑ     ΣΑΜΕΦΡ(ΒΑΤΡΥ ΞΑΓΕΙΤΕΧΞ.)  
 
ΠΣΩΧΑΞΑΧ       ΠΣΩΧΑΞΑΧ    450γρ. 
(ΞΛΠΑΧ/ΠΕΟΛΨ/ΥΑΨ/ΠΥΕΧ150/200/200/150) (ΞΛΠΑΧ/ΠΕΟΛΨ/ΥΑΨ/ΠΥΕΧΑΠΕΟ100/125/125/100)  
ΦΕΨΑ      80 γρ.  ΦΕΨΑ   80γρ. 
ΧΑΟΑΨΑ        ΧΑΟΑΨΑ 
ΑΡΑΨΩΞΨΛΞΣ     330 ml  ΦΦΣΩΨΣ 
ΦΦΣΩΨΣ       ΨΩΠΛ   100γρ. 
ΨΩΠΛ      140 γρ.  ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ 500ml 
ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ  4/10/10 γρ.  ΑΡΑΨΩΞΨΛΞΣ  330ml 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ    500ml 
 

ΔΕΙΣΟΡ 

ΧΣΛΦΛΡΣ ΦΛΓΑΡΑΨΣ       300γρ. 
ΦΛΗΣΨΣ/ΞΑΦΣΨΑ/ΑΦΑΞΑΧ/ΠΑΡΛΨ./ΥΛΥΕΦΛΑ ΞΣΞ.         100/30/30/30/20γρ. 
ΧΑΟΑΨΑ          
ΦΦΣΩΨΣ 
ΨΩΠΛ         140γρ. 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ       6/10/10γρ 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΠΕ ι ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ    250/500ml 
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ΞΕΟΡΧ Οο 3 (ΦETAΤΦΘ) 

ΣΤΩΙΟΡ 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ       10γρ. 
ΨΧΑΛ         2 γρ. 
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ι ΦΦΕΧΞΣ      110γρ/250ml 
ΗΑΧΑΦΘ        20γρ 
ΒΣΩΨΩΦΣ ΓΑΟΑΞΨΣΧ       20γρ. 
ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ/ΠΕΟΛ/ΥΦΑΟΛΡΑ ΦΣΩΡΨΣΩΞΛΣΩ    20γρ. 
ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ      250ml   
ΧΑΡΨΣΩΛΨΧ ΠΥΑΓΞΕΨΑ/ΗΑΠΥΣΡ/ΨΩΦΛ EDAM/ΠΑΦ.ι ΡΨΣΠ  100/40/40/20/40 
ΨΩΠΑΞΛ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΨΣΧΨ        60γρ. 
ΔΘΠΘΨΦΛΑΞΑ        50γρ. 
ΑΩΓΣ ΨΘΓ.        τεμ. 2 
ΞΦΣΩΑΧΑΡ ΒΣΩΨΩΦΣΩ ι ΓΕΠΛΧΨΣ     80-85γρ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ       500ml 
 
 
 
                               ΓΕΧΞΑ     ΣΑΜΕΦΡ(ΒΑΤΡΥ ΞΑΓΕΙΤΕΧΞ.)  
 
ΣΧΥΦΛΑ (ΦΑΧΣΟΛΑ-ΦΑΞΕΧ)  125γρ.  ΞΣΨΣΥΣΩΟΣ ΠΥΣΩΨΛ ΨΘΨΣ  300γρ. 
ΠΑΡΛΨΑΦΣΥΛΨΑ (ΨΩΦΛ-ΠΑΡΛΨΑΦΛΑ) 280 γρ  ΥΣΩΦΕ    200γρ. 
ΥΑΨΗΑΦΛΑ    200γρ.  ΞΑΦΣΨΑ   75γρ. 
ΕΟΛΕΧ     60γρ.  ΦΕΨΑ    80γρ. 
ΓΟΩΞΣ (ΧΣΩΦΟΕ ΧΣΞΣΟΑΨΑΧ ι       ΧΑΟΑΨΑ 
                             ΞΑΦΩΔΣΥΛΨΑ)            150γρ   ΦΦΣΩΨΣ 
ΧΑΟΑΨΑ       ΨΩΠΛ    100γρ   
ΦΦΣΩΨΣ      ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ  500ml 
ΨΩΠΛ     140γρ.  ΧΣΞΣΟΑΨΑ   60 γρ 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ   4/10/10 γρ  
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ   500ml 
 

 

ΔΕΙΣΟΡ 

ΠΣΧΧΑΦΛ ΓΛΣΩΒΕΨΧΛ       
ΧΑΟΑΨΑ    
ΦΦΣΩΨΣ 
ΨΩΠΛ        140γρ. 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ      6/10/10 γρ 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΠΕ ι ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ   250/500ml 
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ΞΕΟΡΧ Οο 4 (ΣΕΞΣΦΘ) 

ΣΤΩΙΟΡ 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ       10γρ. 
ΨΧΑΛ         2 γρ. 
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ι ΦΦΕΧΞΣ      110γρ/250ml 
ΗΑΧΑΦΘ        20γρ 
ΒΣΩΨΩΦΣ ΓΑΟΑΞΨΣΧ       20γρ. 
ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ/ΠΕΟΛ/ΥΦΑΟΛΡΑ ΦΣΩΡΨΣΩΞΛΣΩ     20γρ. 
ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ      250ml   
ΨΩΠΑΞΛ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΨΣΧΨ        60γρ. 
ΔΘΠΘΨΦΛΑΞΑ        50γρ. 
ΑΩΓΣ ΒΦΑΧΨΣ        τεμ. 1 
ΞΑΥΡΛΧΨΘ ΓΑΟΣΥΣΩΟΑ       40γρ. 
ΨΩΦΛ EDAM        40γρ. 
ΞΦΣΩΑΧΑΡ ΒΣΩΨΩΦΣΩ ι ΓΕΠΛΧΨΣ     80-85γρ. 
ΨΩΠΛ  ΠΥΑΓΞΕΨΑ       100 γρ 
ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΡΕΦΣ       500ml 
 
 
 
                               ΓΕΧΞΑ     ΣΑΜΕΦΡ(ΒΑΤΡΥ ΞΑΓΕΙΤΕΧΞ.)  
 
ΠΣΧΧΑΦΛ ΡΣΩΑ ΞΣΞΞΛΡΛΧΨΣ  300γρ  ΧΣΛΦΛΡΣ (ΧΨΛΦΑΔΣ)  200/80γρ 
ΧΑΟΨΧΑ ΟΕΩΞΘ     100γρ.  ΥΑΨΑΨΕΧ ΨΘΨΕΧ  200γρ.  
ΠΑΡΛΨΑΦΛΑ     100γρ.  ΑΦΑΞΑΧ    75γρ. 
ΧΑΟΑΨΑ       ΧΑΟΑΨΑ 
ΦΦΣΩΨΣ      ΦΦΣΩΨΣ 
ΦΕΨΑ     80γρ.  ΨΩΠΛ    100γρ. 
ΨΩΠΛ     140γρ.  ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΡΕΦΣ  500ml 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ   4/10/10γρ. 
ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΡΕΦΣ   500ml 
 
 

ΔΕΙΣΟΡ 

ΞΑΦΠΥΣΡΑΦΑ         
(ΠΑΞΑΦΣΡΛΑ/ΠΑΡΛΨΑΦΛΑ/ΠΥΕΛΞΣΡ/ΞΦ.ΓΑΟΑΞΨ.)  125/40/40/80γρ. 
ΨΩΦΛ ΨΦΛΠ. REGATO      40 γρ  
ΧΑΟΑΨΑ 
ΦΕΨΑ        80 γρ 
ΦΦΣΩΨΣ 
ΨΩΠΛ        140γρ. 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ      6/10/10γρ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΛΞΣ ΠΕ ι ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ   250/500ml 
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ΞΕΟΡΧ Οο 5 (ΣΑΤΑΥΜΕΧΘ) 

ΣΤΩΙΟΡ 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ       10γρ. 
ΨΧΑΛ         2 γρ. 
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ι ΦΦΕΧΞΣ      110γρ/250ml 
ΗΑΧΑΦΘ        20γρ 
ΒΣΩΨΩΦΣ ΓΑΟΑΞΨΣΧ       20γρ. 
ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ/ΠΕΟΛ/ΥΦΑΟΛΡΑ ΦΣΩΡΨΣΩΞΛΣΩ     20γρ. 
ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ      250ml   
ΨΩΠΑΞΛ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΨΣΧΨ        60γρ. 
ΔΘΠΘΨΦΛΑΞΑ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΠΥΑΓΞΕΨΑΧ       100γρ. 
ΑΩΓΑ ΣΠΕΟΕΨΑ/ΨΩΦΛ/ΗΑΠΥΣΡ/ΥΛΥΕΦΛΑ    2τμχ./40/40/20γρ. 
ΞΦΣΩΑΧΑΡ ΒΣΩΨΩΦΣΩ ι ΓΕΠΛΧΨΣ     80-85γρ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ       500 ml 
 
 
 
 
                               ΓΕΧΞΑ    ΣΑΜΕΦΡ(ΒΑΤΡΥ ΞΑΓΕΙΤΕΧΞ.)  
 
ΧΣΩΥΛΕΧ (ΧΥΑΡΑΞΛ/ΠΑΦΑΚΑ ι 350/150) ι  ΠΑΞΑΦΣΡΛΑ/ΞΛΠΑ/ΨΩΦΛ (230/150/20) γρ  
ΞΑΟΑΠΑΦΛΑ ΨΘΓ.   350 γρ  ΦΕΨΑ    80 γρ. 
ΥΑΨΑΨΕΧ ΨΘΓ.    400γρ.  ΧΑΟΑΨΑ 
ΧΑΟΑΨΑ       ΦΦΣΩΨΣ 
ΦΦΣΩΨΣ      ΓΟΩΞΣ (ΠΥΑΞΟΑΒΑΧ)  180 γρ. 
ΓΟΩΞΣ (ΠΥΑΞΟΑΒΑΧ)   180 γρ  ΨΩΠΛ    100 γρ. 
ΨΩΠΛ     140 γρ  ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ  500 ml 
ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ  4/10/10γρ 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ   500 ml 
 

ΔΕΙΣΟΡ 

ΠΑΞΑΦΣΡΛΑ ΠΕ ΞΣΞΞΛΡΘ ΧΑΟΨΧΑ     300/100 γρ  
ΧΑΟΑΨΑ         
ΦΦΣΩΨΣ 
ΨΩΠΛ         140γρ. 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ       6/10/10 γρ 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΠΕ ι ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ    250/500ml 



 

Χελίδα 131 

ΞΕΟΡΧ Οο 6 (ΥΑΒΒΑΦΡ) 
 

ΣΤΩΙΟΡ 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ       10γρ. 
ΨΧΑΛ         2 γρ. 
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ι ΦΦΕΧΞΣ      110γρ/250ml 
ΗΑΧΑΦΘ        20γρ 
ΒΣΩΨΩΦΣ ΓΑΟΑΞΨΣΧ       20γρ. 
ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ/ΠΕΟΛ/ΥΦΑΟΛΡΑ ΦΣΩΡΨΣΩΞΛΣΩ     20γρ. 
ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ      250ml   
ΨΩΠΑΞΛ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΨΣΧΨ        60γρ. 
ΔΘΠΘΨΦΛΑΞΑ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΠΥΑΓΞΕΨΑΧ       100γρ. 
ΞΕΛΞ ΦΦΣΩΨΩΡ ι ΧΣΞΣΟΑΨΑΧ      100γρ. 
KΑΥΡΛΧΨΘ ΓΑΟΣΥΣΩΟΑ       40γρ. 
ΨΩΦΛ EDAM        40γρ. 
ΑΩΓΣ ΒΦΑΧΨΣ        1 τεμ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ       500 ml 
 
 
 
                               ΓΕΧΞΑ     ΣΑΜΕΦΡ(ΒΑΤΡΥ ΞΑΓΕΙΤΕΧΞ.)  
 
ΠΕΟΛΨΗΑΡΕΧ/ΞΛΠΑ/     Εάν απαιτθκεί γίνεται επιλογι από τα  
ΠΥΕΧΑΠΕΟ/ΨΩΦΛ  300/150/150/50 γρ  υπάρχοντα ςτο Πενοφ. 
(ΥΑΥΣΩΨΧΑΞΛΑ) 
ΦΕΨΑ    80γρ. 
ΧΑΟΑΨΑ 
ΦΦΣΩΨΣ 
ΓΟΩΞΣ( ΓΑΟΑΞΨΣΠΥΣΩΦΕΞΣ)170 γρ 
ΨΩΠΛ    140γρ. 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ  4/10/10 γρ 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ  500ml 
 
 

ΔΕΙΣΟΡ 
 
 
ΧΣΩΒΟΑΞΛΑ ΞΣΨΣΥΣΩΟΣ     (4Χ60) 240γρ. 
ΥΛΨΕΧ        τμχ. 2 
ΥΑΨΑΨΕΧ ΨΘΓ.       400γρ. 
ΡΨΣΠΑΨΑ-ΞΦΕΠΠΩΔΛ- ΠΑΛΡΨ.     180/20/10 γρ 
ΠΑΓΛΣΡΕΗΑ       60 γρ 
ΨΩΠΛ        140γρ. 
ΦΦΣΩΨΣ        
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ      6/10/10 γρ 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΠΕ ι ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ   250/500ml 
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ΞΕΟΡΧ Οο 7 (ΜΧΤΙΑΜΘ) 

 

ΣΤΩΙΟΡ 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ       10γρ. 
ΨΧΑΛ         2 γρ. 
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ι ΦΦΕΧΞΣ      110γρ/250ml 
ΗΑΧΑΦΘ        20γρ 
ΒΣΩΨΩΦΣ ΓΑΟΑΞΨΣΧ       20γρ. 
ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ/ΠΕΟΛ/ΥΦΑΟΛΡΑ ΦΣΩΡΨΣΩΞΛΣΩ     20γρ. 
ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ      250ml   
ΨΩΠΛ ΨΣΧΨ        60γρ. 
ΠΥΣΩΓΑΨΧΑ ΧΑΡΛΩΡ       250γρ. 
ΔΘΠΘΨΦΛΑΞΑ         50 γρ 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ       500 ml 
 
 
 
                               ΓΕΧΞΑ     ΣΑΜΕΦΡ(ΒΑΤΡΥ ΞΑΓΕΙΤΕΧΞ.) 
 
ΞΣΨΣΥΣΩΟΣ ΧΡΛΨΧΕΟ             300γρ   Εάν απαιτθκεί γίνεται επιλογι από τα  
ΦΩΗΛ    150γρ.    υπάρχοντα ςτο Πενοφ. 
ΦΕΨΑ     80γρ. 
ΨΗΑΨΗΛΞΛ   150γρ. 
ΧΑΟΑΨΑ 
ΦΦΣΩΨΣ 
ΨΩΠΛ    140γρ.  
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ  4/10/10 γρ 
ΓΟΩΞΣ ΥΑΧΨΑ (ΧΕΛΠ.Υ.)  150 γρ 
ΥΑΓΩΨΣ (ΚΕΦ. ΥΕΦΛΣΔ)  250 ml 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ  500ml 
 

ΔΕΙΣΟΡ 
 
ΥΛΨΧΑ ΑΟΟΑΡΨΛΞΩΡ      
(ΥΛΨΑ-ΠΥΕΛΞΣΡ-ΗΑΠΥΣΡ-ΨΩΦΛ EDAM-   
ΥΛΥΕΦΛΑ -  ΡΨΣΠΑΨΑ-ΨΩΦΛ GOUDA- ΧΑΟΨΧΑ)  200/40/60/60/20/40/40/40 (500γρ.) 
ΥΛΨΧΑ ΟΑΧΑΡΛΞΩΡ       
(ΥΛΨΑ-ΨΩΦΛ EDAM-ΨΩΦΛ GOUDA-ΠΑΡΛΨΑΦΛΑ 
ΡΨΣΠΑΨΑ-ΥΛΥΕΦΛΑ-ΧΑΟΨΧΑ-EΟΛΕΧ)   200/50/50/60/40/20/40/40 (500γρ) 
ΥΑΨΑΨΣΧΑΟΑΨΑ     200γρ. 
ΧΑΟΑΨΑ 
ΦΦΣΩΨΣ 
ΑΡΑΨΩΞΨΛΞΣ      330ml 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ     6/10/10γρ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΠΕ ι ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ  250ml ι 500ml 
ΨΩΠΛ        100γρ 
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ΞΕΟΡΧ Οο 8 (ΔΕΧΦΕΤΑ) 
ΣΤΩΙΟΡ 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ       10γρ. 
ΨΧΑΛ         2 γρ. 
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ι ΦΦΕΧΞΣ      110γρ/250ml 
ΗΑΧΑΦΘ        20γρ 
ΒΣΩΨΩΦΣ ΓΑΟΑΞΨΣΧ       20γρ. 
ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ/ΠΕΟΛ/ΥΦΑΟΛΡΑ ΦΣΩΡΨΣΩΞΛΣΩ     20γρ. 
ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ      250ml 
ΧΑΡΨΣΩΛΨΧ ΠΥΑΓΞΕΨΑ/ΗΑΠΥΣΡ/ΨΩΦΛ EDAM/ΠΑΦ.ι ΡΨΣΠ)  100/40/40/20/40 
ΨΩΠΑΞΛ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΨΣΧΨ        60γρ. 
ΔΘΠΘΨΦΛΑΞΑ        50γρ. 
ΑΩΓΣ ΒΦΑΧΨΣ        τεμ. 1 
ΞΦΣΩΑΧΑΡ ΒΣΩΨΩΦΣΩ ι ΓΕΠΛΧΨΣ         80-85γρ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ       500 ml 
 

 

 

 

                               ΓΕΧΞΑ     ΣΑΜΕΦΡ(ΒΑΤΡΥ ΞΑΓΕΙΤΕΧΞ.) 
  
ΥΑΧΨΛΨΧΛΣ      ΥΑΧΨΛΨΧΛΣ  450γρ. 
ΞΛΠΑΧ-ΠΑΞ.-ΠΥΕΧΑΠ  (150/100/150)                ΞΛΠΑΧ-ΠΑΞ.-ΠΥΕΧΑΠ.  (125/200/125γρ) 
ΦΕΨΑ     80γρ.  ΦΕΨΑ   80γρ. 
ΧΑΟΑΨΑ       ΧΑΟΑΨΑ 
ΦΦΣΩΨΣ      ΦΦΣΩΨΣ 
ΨΩΠΛ     140γρ.  ΨΩΠΛ   100γρ. 
ΓΟΩΞΣ (ΧΣΩΦΟΕ ΧΣΞΣΟΑΨΑΧ ι       ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΡΕΦΣ 500ml  

ΞΑΦΩΔΣΥΛΨΑ)                   150γρ                ΧΣΞΣΟΑΨΑ  60γρ 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ   4/10/10γρ    
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ   500ml 
 
 

ΔΕΙΣΟΡ 
 
 
ΧΣΛΦΛΡΣ  ΠΕ ΧΕΟΛΡΣ ι ΠΑΡΛΨΑΦΛΑ ΣΟΣΞΟΘΦΑ  300/100/100γρ 
ΥΑΨΑΨΕΧ ΨΘΓ.       400γρ. 
ΦΕΨΑ        80γρ 
ΧΑΟΑΨΑ 
ΦΦΣΩΨΣ 
ΨΩΠΛ        140γρ. 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ      6/10/10γρ 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΠΕ ι  ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ   250/500ml 
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ΞΕΟΡΧ Οο 9 (ΦΤΙΦΘ) 

ΣΤΩΙΟΡ 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ       10γρ. 
ΨΧΑΛ         2 γρ. 
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ι ΦΦΕΧΞΣ      110γρ/250ml 
ΗΑΧΑΦΘ        20γρ 
ΒΣΩΨΩΦΣ ΓΑΟΑΞΨΣΧ       20γρ. 
ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ/ΠΕΟΛ/ΥΦΑΟΛΡΑ ΦΣΩΡΨΣΩΞΛΣΩ    20γρ. 
ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ      250ml 
ΨΩΠΑΞΛ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΨΣΧΨ        60γρ. 
ΔΘΠΘΨΦΛΑΞΑ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΠΥΑΓΞΕΨΑΧ       100γρ. 
ΑΩΓΑ ΣΠΕΟΕΨΑ/ΨΩΦΛ EDAM/ΗΑΠΥΣΡ/ΥΛΥΕΦΛΑ   2τμχ./40/40/20γρ. 
ΞΦΣΩΑΧΑΡ ΒΣΩΨΩΦΣΩ ι ΓΕΠΛΧΨΣ     80-85γρ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ       500 ml 
 
 
 
                               ΓΕΧΞΑ     ΣΑΜΕΦΡ(ΒΑΤΡΥ ΞΑΓΕΙΤΕΧΞ.) 
  
ΞΣΨΣΥΣΩΟΣ ΞΣΞΞΛΡΛΧΨΣ  350γρ.  ΓΑΟΣΥΣΩΟΑ ΦΛΟΕΨΣ 
ΠΥΑΠΛΕΧ ι ΑΦΑΞΑΧ   250γρ.  ΠΕ ΧΑΟΨΧΑ (3 πιπεριϊν)      200/80 γρ. 
ΦΕΨΑ     80γρ.  ΦΩΗΛ    150 γρ, 
ΧΑΟΑΨΑ       ΟΑΧΑΡΛΞΑ ΑΡΑΠΛΞΨΑ  100γρ. 
ΦΦΣΩΨΣ      ΦΕΨΑ    80γρ. 
ΨΩΠΛ     140γρ.  ΧΑΟΑΨΑ 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ   4/10/10γρ ΦΦΣΩΨΣ 
       ΨΩΠΛ    100γρ. 
       ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΡΕΦΣ  500ml 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ   500ml 
 
 
 

ΔΕΙΣΟΡ 
 

ΠΥΛΦΨΕΞΛΑ       (ΞΛΠΑΧ 200γρ.) 
ΧΑΟΨΧΑ ΡΨΣΠΑΨΑΧ      80γρ. 
ΥΣΩΦΕΧ        250γρ. 
ΞΑΧΕΦΛ        80γρ.  
ΦΦΣΩΨΣ 
ΑΡΑΨΩΞΨΛΞΣ       330ml 
ΧΑΟΑΨΑ 
ΨΩΠΛ        140γρ. 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ      6/10/10γρ 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΠΕ ι ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ    250/500ml 
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ΞΕΟΡΧ Οο 10 (ΦΕΦΑΤΦΘ) 

ΣΤΩΙΟΡ 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ       10γρ. 
ΨΧΑΛ         2 γρ. 
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ι ΦΦΕΧΞΣ      110γρ/250ml 
ΗΑΧΑΦΘ        20γρ 
ΒΣΩΨΩΦΣ ΓΑΟΑΞΨΣΧ       20γρ. 
ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ/ΠΕΟΛ/ΥΦΑΟΛΡΑ ΦΣΩΡΨΣΩΞΛΣΩ     20γρ. 
ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ      250ml   
ΧΑΡΨΣΩΛΨΧ ΠΥΑΓΞΕΨΑ/ΗΑΠΥΣΡ/ΨΩΦΛ EDAM/ΠΑΦΣΩΟ ιΡΨΣΠ 100/40/40/20/40γρ 
ΨΩΠΑΞΛ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΨΣΧΨ        60γρ. 
ΔΘΠΘΨΦΛΑΞΑ        50γρ. 
ΑΩΓΑ ΨΘΓΑΡΛΨΑ        τεμ. 2 
ΞΦΣΩΑΧΑΡ ΒΣΩΨΩΦΣΩ ι ΓΕΠΛΧΨΣ         80-85γρ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ       500 ml 
 
 
 
 
                               ΓΕΩΠΑ     ΥΑΞΕΨΣ(ΒΑΦΣΧ ΠΑΓΕΛΦΕΩΠ.) 
  
ΓΕΠΛΧΨΑ     400γρ./100γρ. ΧΣΛΦΛΡΣ  
(ΥΛΥΕΦΛΕΧ-ΡΨΣΠ./ΦΩΗΛ)     ΞΣΞΞΛΡΛΧΨΣ    200/80γρ 
ΥΑΨΑΨΕΧ ΨΘΓΑΡΛΨΕΧ   400γρ  ΠΑΞΑΦΣΡΛΑ ΥΕΡΕΧ  150γρ. 
ΓΛΑΣΩΦΨΛ ΧΨΦΑΓΓ.   200γρ.  ΨΩΦΛ ΦΕΨΑ   80γρ. 
       ΑΦΑΞΑΧ    75 γρ 
ΧΑΟΑΨΑ       ΧΑΟΑΨΑ  
ΦΦΣΩΨΣ      ΦΦΣΩΨΣ 
ΨΩΠΛ     140γρ.  ΨΩΠΛ    100γρ. 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ   4/10/10 γρ ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ  500ml 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ   500ml 
 
 

ΔΕΙΣΟΡ 
 

 
ΥΕΦΞΑ ΦΛΟΕΨΣ ΦΣΩΦΡΣΩ    350γρ.   
ΥΑΨΑΨΕΧ ΦΣΩΦΡΣΩ     350γρ.   
ΧΑΟΑΨΑ       
ΧΣΦΨΑ       300γρ. 
ΦΦΣΩΨΣ       
ΓΟΩΞΣ (ΞΩΞ ι ΕΞΟΑΛΦ)    (120 ι 150 γρ) 
ΨΩΠΛ       140γρ. 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ     6/10/10γρ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΠΕ ι ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ  250/500ml 
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 ΞΕΟΡΧ Οο 11 (ΣΕΞΣΦΘ) 

ΣΤΩΙΟΡ 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ       10γρ. 
ΨΧΑΛ         2 γρ. 
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ι ΦΦΕΧΞΣ      110γρ/250ml 
ΗΑΧΑΦΘ        20γρ 
ΒΣΩΨΩΦΣ ΓΑΟΑΞΨΣΧ       20γρ. 
ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ/ΠΕΟΛ/ΥΦΑΟΛΡΑ ΦΣΩΡΨΣΩΞΛΣΩ    20γρ. 
ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ      250ml   
ΧΑΡΨΣΩΛΨΧ ΠΥΑΓΞ./ΓΑΟΣΥ.ΞΑΥΡ/ΨΩΦΛ EDAM/ΠΑΦΣΩΟι ΡΨΣΠ 100/40/40/20/40 γρ 
ΨΩΠΑΞΛ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΨΣΧΨ        60γρ. 
ΔΘΠΘΨΦΛΑΞΑ        50γρ. 
ΑΩΓΣ ΒΦΑΧΨΣ        τεμ. 1 
ΞΦΣΩΑΧΑΡ ΒΣΩΨΩΦΣΩ ι ΓΕΠΛΧΨΣ         80-85γρ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ       500 ml 
 
 
 
 
                               ΓΕΧΞΑ     ΣΑΜΕΦΡ(ΒΑΤΡΥ ΞΑΓΕΙΤΕΧΞ.) 
  
ΠΣΧΧΑΦΛ ΡΣΩΑ ΨΘΨΣ  300γρ.   ΞΕΦΨΕΔΕΧ ΧΑΟΨΧΑ ΡΨΣΠΑΨΑ 
ΧΑΟΨΧΑ ΟΕΩΞΘ   100γρ.   8Χ25=200γρ/100γρ. 
ΠΑΡΛΨΑΦΛΑ     100γρ.  ΦΩΗΛ   150γρ. 
ΦΩΗΛ      100γρ.  ΟΑΧΑΡΛΞΑ ΑΡΑΠ. 75γρ. 
ΦΕΨΑ     80γρ.  ΧΑΟΑΨΑ 
ΨΩΠΛ     140γρ  ΦΕΨΑ   80 γρ 
ΧΑΟΑΨΑ       ΦΦΣΩΨΣ 
ΦΦΣΩΨΣ      ΨΩΠΛ   100γρ. 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ   4/10/10 γρ         ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ 500ml 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ   500ml 
       
 
 

ΔΕΙΣΟΡ 
 
ΧΣΩΒΟΑΞΛΑ ΧΣΛΦΛΡΑ      (4Χ60)240γρ. 
ΥΛΨΕΧ        τμχ. 2 
ΥΑΨΑΨΕΧ ΨΘΓ.       400γρ. 
ΡΨΣΠΑΨΑ/ΞΦΕΠΠΩΔΛ/ΠΑΛΡΨΑΡΣΧ    180/20/10γρ. 
ΨΗΑΨΗΛΞΛ       150γρ. 
ΨΩΠΛ        140γρ. 
ΦΦΣΩΨΣ  
ΑΡΑΨΩΞΨΛΞΣ       330ml  
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ      6/10/10 γρ 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΠΕ ι ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ   250/500ml 
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ΞΕΟΡΧ Οο 12 (ΣΑΤΑΥΜΕΧΘ) 

ΣΤΩΙΟΡ 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ       10γρ. 
ΨΧΑΛ         2 γρ. 
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ι ΦΦΕΧΞΣ      110γρ/250ml 
ΗΑΧΑΦΘ        20γρ 
ΒΣΩΨΩΦΣ ΓΑΟΑΞΨΣΧ       20γρ. 
ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ/ΠΕΟΛ/ΥΦΑΟΛΡΑ ΦΣΩΡΨΣΩΞΛΣΩ     20γρ. 
ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ      250ml 
ΨΩΠΑΞΛ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΨΣΧΨ        60γρ. 
ΔΘΠΘΨΦΛΑΞΑ        50γρ. 
ΨΩΠΛ ΠΥΑΓΞΕΨΑΧ       100γρ. 
ΑΩΓΑ ΣΠΕΟΕΨΑ/ΨΩΦΛEDAM/ΗΑΠΥΣΡ/ΥΛΥΕΦΛΕΧ   2τμχ./40/40/20γρ. 
ΞΦΣΩΑΧΑΡ ΒΣΩΨΩΦΣΩ ι ΓΕΠΛΧΨΣ     80-85γρ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ       500 ml 
 
 
 
                               ΓΕΧΞΑ     ΣΑΜΕΦΡ(ΒΑΤΡΥ ΞΑΓΕΙΤΕΧΞ.) 
  
ΦΑΧΣΟΛΑ ΓΛΓΑΡΨΕΧ   150γρ.  ΠΥΛΦΨΕΞΛΑ ΓΕΠΛΧΨΑ 
ΨΣΡΣΧΑΟΑΨΑ    150γρ.  (ΨΩΦΛ/ΗΑΠΥΣΡ/ΥΛΥΕΦΛΑ)      300 γρ 
ΥΛΥΕΦΛΕΧ ΦΟΩΦΛΡΘΧ   100γρ.  ΥΑΨ/ΑΦΑΞ/ΞΑΦΣΨΑ      200/50/50γρ 
ΓΦΑΒΛΕΦΑ    80γρ.  ΧΑΟΑΨΑ 
ΓΟΩΞΣ ΠΥΑΞΟΑΒΑΧ   180 γρ  ΦΦΣΩΨΣ 
ΨΩΠΛ     140γρ.  ΨΩΠΛ             100 γρ 
ΦΦΣΩΨΣ      ΓΟΩΞΣ ΠΥΑΞΟΑΒΑΧ           180 γρ 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ   4/10/10γρ. ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ           500ml   
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ   500ml 
 
 
 

ΔΕΙΣΟΡ 
 
ΧΣΩΦΟΕ (ΥΕΡΕΧ/ΗΑΠΥΣΡ/ΨΩΦΛ EDAM/   
TYPI GOUDA/ΞΦ. ΓΑΟΑΞΨΣΧ     125/40/40/40/80 γρ  
ΥΑΨΗΑΦΣΧΑΟΑΨΑ      200 γρ 
ΨΩΠΛ         140 γρ  
ΦΦΣΩΨΣ        
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ      6/10/10 γρ 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΠΕ ι ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ   250/500ml 
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ΞΕΟΡΧ Οο 13 (ΥΑΒΒΑΦΡ) 

ΣΤΩΙΟΡ 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ        10γρ. 
ΨΧΑΛ          2 γρ. 
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ι ΦΦΕΧΞΣ      110γρ/250ml 
ΗΑΧΑΦΘ         20γρ 
ΒΣΩΨΩΦΣ ΓΑΟΑΞΨΣΧ        20γρ. 
ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ/ΠΕΟΛ/ΥΦΑΟΛΡΑ ΦΣΩΡΨΣΩΞΛΣΩ      20γρ. 
ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ       250ml 
ΨΩΠΑΞΛ         50γρ. 
ΨΩΠΛ ΨΣΧΨ         60γρ. 
ΔΘΠΘΨΦΛΑΞΑ         50γρ. 
ΨΩΠΛ ΠΥΑΓΞΕΨΑΧ        100γρ. 
ΞΕΛΞ ΦΦΣΩΨΩΡ ι ΧΣΞΣΟΑΨΑΧ       100γρ. 
 ΞΑΥΡΛΧΨΘ ΓΑΟΣΥΣΩΟΑ        40γρ. 
ΨΩΦΛ          40γρ. 
ΑΩΓΣ ΒΦΑΧΨΣ         1 τεμ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ        500 ml 
 
 
 
                               ΓΕΧΞΑ     ΣΑΜΕΦΡ(ΒΑΤΡΥ ΞΑΓΕΙΤΕΧΞ.)  
 
ΨΑΦΛ (ΛΦΛΑΧ) ΧΧΑΦΑΧ 350γρ.     Εάν απαιτθκεί γίνεται επιλογι από τα  
ΥΑΨΑΨΕΧ ΦΣΩΦΡΣΩ  350γρ.   υπάρχοντα ςτο Πενοφ. 
ΧΣΦΨΑ    300 γρ   
ΦΩΧΛΞΘ   150γρ. 
ΓΟΩΞΣ (ΓΑΟΑΞΨΣΠΥΣΩΦΕΞΣ) 170γρ. 
ΧΑΟΑΨΑ 
ΦΦΣΩΨΣ 
ΨΩΠΛ    140γρ.  
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ  4/10/10 γρ 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ  500ml 
 
 

ΔΕΙΣΟΡ 
 
ΧΡΛΨΧΕΟ ΧΣΛΦΛΡΣ( ΡΩΥΣ)     250γρ. 
ΦΛΗΣΨΣ/ΞΑΦΣΨΑ/ΑΦΑΞΑΧ/ΞΣΞΞΛΡΘ ΥΛΥΕΦΛΑ)  100/20/20/20 γρ 
ΧΑΟΨΧΑ ΡΨΣΠΑΨΑΧ      100 γρ 
ΦΕΨΑ        80γρ. 
ΨΩΠΛ        140γρ. 
ΧΑΟΑΨΑ 
ΦΦΣΩΨΣ 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ      6/10/10 γρ 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΠΕ Ι ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ   250/500ml 
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ΞΕΟΡΧ Οο 14 (ΜΧΤΙΑΜΘ)  

ΣΤΩΙΟΡ 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ       10γρ. 
ΨΧΑΛ         2 γρ. 
ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ι ΦΦΕΧΞΣ      110γρ/250ml 
ΗΑΧΑΦΘ        20γρ 
ΒΣΩΨΩΦΣ ΓΑΟΑΞΨΣΧ       20γρ. 
ΠΑΦΠΕΟΑΔΑ/ΠΕΟΛ/ΥΦΑΟΛΡΑ ΦΣΩΡΨΣΩΞΛΣΩ     20γρ. 
ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΠΣΧ ΦΦΣΩΨΩΡ      250ml   
ΨΩΠΛ ΨΣΧΨ        60γρ. 
ΔΘΠΘΨΦΛΑΞΑ        50γρ. 
ΠΥΣΩΓΑΨΧΑ ΧΑΡΛΩΡ       250γρ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ       500 ml 
 
 
 
 
                               ΓΕΧΞΑ     ΣΑΜΕΦΡ(ΒΑΤΡΥ ΞΑΓΕΙΤΕΧΞ.)  
ΠΥΦΛΗΣΟΑ ΧΣΛΦΛΡΘ    Εάν απαιτθκεί γίνεται επιλογι από τα  
(ΡΩΥΘ)    330γρ.    υπάρχοντα ςτο Πενοφ. 
ΥΑΨΑΨΕΧ ΦΣΩΦΡΣΩ  350γρ. 
ΦΕΨΑ    80γρ. 
ΨΗΑΨΗΛΞΛ   150γρ. 
ΧΑΟΑΨΑ 
ΦΦΣΩΨΣ 
ΨΩΠΛ    140γρ.  
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ  4/10/10 γρ 
ΓΟΩΞΣ ΥΑΧΨΑ (ΧΕΛΠ.Υ.) 150 γρ 
ΥΑΓΩΨΣ (ΚΕΦ. ΥΕΦΛΣΔ) 250 ml 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ  500ml 
 

ΔΕΙΣΟΡ 
 
 
ΥΛΨΧΑ ΑΟΟΑΡΨΛΞΩΡ (ΥΛΨΑ-ΠΥΕΛΞΣΡ-ΗΑΠΥΣΡ-ΨΩΦΛ EDAM- 
ΥΛΥΕΦΛΑ - ΡΨΣΠΑΨΑ-ΨΩΦΛ GOUDA- ΧΑΟΨΧΑ)  200/40/60/60/20/40/40/40 (500γρ.) 
ΥΛΨΧΑ ΟΑΧΑΡΛΞΩΡ       
(ΥΛΨΑ-ΨΩΦΛ EDAM-ΨΩΦΛ GOUDA-ΠΑΡΛΨΑΦΛΑ 
ΡΨΣΠΑΨΑ-ΥΛΥΕΦΛΑ-ΧΑΟΨΧΑ - ΕΟΛΕΧ)   200/50/50/60/40/20/40/40(500 γρ)   
ΥΑΨΑΨΣΧΑΟΑΨΑ     200γρ 
ΑΡΑΨΩΞΨΛΞΣ      330ml 
ΧΑΟΑΨΑ 
ΦΦΣΩΨΣ 
ΞΑΦΕΧ/ΓΑΟΑ/ΗΑΧΑΦΘ     6/10/10γρ. 
ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΠΕ ι ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ  250 ι 500ml 
ΨΩΠΛ       100γρ 
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ΣΤΡΥΘΘΜΘ «3» ΣΑΜΕΦΑΤΙΥΞΕΟΡ ΦΑΓΘΦΡ (ΜΤΧΡ)                                       

Ξρφα χοιρινά κομμάτια ςνίτςελ (ςε αλουμινόχαρτο) 

Ι κοτομπουκιζσ πανζ      γρ. 200 

Χάντουιτσ μπαγκζτασ, ηαμπόν ι καπνιςτι γαλοποφλα, 

τυρί EDAM, βοφτυρο, ντομάτα (ςε διαφανι μεμβράνθ)           100/40/40/10/30 γρ. 

Χάντουιτσ τοςτ με βοφτυρο/τυρί EDAM/ηαμπόν ι  

καπν.γαλοπουλα/μαροφλι (ςε διαφανι μεμβράνθ)  γρ. 100/10/40/40/30 

Αναψυκτικό μπουκάλι (500 ml) ι COCA COLA ι άλλου τφπου    τεμ. 1 

Φροφτο εποχισ 

Χαλάτα εποχισ 

Dressing ςαλάτασ ςε πλαςτικό ςακουλάκι    τεμ. 1 

Πουςτάρδα ςε πλαςτικό ςακουλάκι    γραμ. 10 

Ξζτςαπ ςε πλαςτικό ςακουλάκι     γραμ. 10 

Χοκολάτα γάλακτοσ ι αμυγδάλου ι ξθροφσ καρποφσ ι μουςλι γραμ. 60 

Αλουμινζνιο μπολ ςαλάτασ     τεμ. 1 

Υλαςτικό πιροφνι – μαχαίρι     τεμ. 1 

Ωγρό πετςετάκι       τεμ. 1 

Χαρτοπετςζτεσ       τεμ. 2 

Υακζτο χάρτινο       τεμ. 1 

Ράιλον τςάντα       τεμ. 1 

Ρερό μεταλλικό       500 ml 
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ΣΤΡΥΘΘΜΘ «4» ΕΜΦΑΜΦΡ ΞΕΟΡΧ                                        

 

Ε ΥΕΤΒΙΤΙΥΞΑ ΥΦΡ 

ΕΥΦΙΑΦΡΤΙΡ 

ΥΕ ΣΑΜΕΦΡ 

Ξατεψυγμζνθ μπριηόλα χοιρινι ι  

Χνίτςελ ι 

Ξοτόπουλο ψθτό ι  

Ππιφτζκι (κιμάσ) 

Υατάτεσ τθγανθτζσ (αποφλοιωμζνεσ) 

Χαλάτα νωπι εποχισ ωσ πίνακασ «1» 

Φζτα τυρί 

Ψωμί τφπου 70 % 

Ξαφζσ φίλτρου/NESCAFE 

Φροφτο εποχισ ωσ πίνακασ «2» 

Ηάχαρθ 

Αναψυκτικό Coca Cola (330 ml) ι άλλου τφπου 

Υακζτο χάρτινο 

Ππολ αλουμινίου 

Υιροφνι πλαςτικό 

Παχαίρι πλαςτικό 

Ωγρό πετςετάκι 

Χαρτοπετςζτα 

γραμ. 330 

γραμ. 250 

γραμ. 350 

γραμ. 200 

γραμ. 400 

 

γραμ. 80 

γραμ. 180 

γραμ. 4 

 

γραμ. 20 

τεμ. 1 

    -   

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

γρ. 330 

γρ. 250 

γρ. 350 

γρ. 200 

γρ. 400 

 

γρ. 80 

γρ. 180 

φακ. 4 γρ. 

- 

φακ. 20 γρ. 

τεμ. 1 

τεμ. 1 

τεμ. 3 

τεμ. 1 

τεμ. 1 

τεμ. 1 

τεμ. 2 

 

 

ΥΘΞΕΙΩΥΘ : 1. Φο ζκτακτο ΞΕΟΡΧ κα παρατίκεται ςτισ ζκτακτεσ αφίξεισ Ξονάδων ι 
κακυςτεριςεισ ςτισ αναχωριςεισ αυτϊν και για υπερωριακι εργαςία. 

 

2. Υτο πακζτο ο καφζσ και θ ηάχαρθ κα περιζχονται ςε ειδικό πλαςτικό 
κφπελλο τυποποιθμζνθσ ςυςκευαςίασ μιασ χριςθσ για παραςκευι 
FRAPPE. 

 

3. Φο βάροσ, θ ποιότθτα και θ προμικεια των ανωτζρω τροφίμων είναι ςφμφωνα 
με τα αντίςτοιχα των μενοφ τθσ υπόλοιπθσ Υφμβαςθσ. 
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ΣΤΡΥΘΘΜΘ «5» ΞΕΟΡΧ  ΘΞΕΤΩΟ ΟΘΥΦΕΙΩΟ & ΕΡΤΦΩΟ                                    

 

 

 

 

ΣΑΤΑΞΡΟΘ 

 

ΧΤΙΥΦ/ΟΩΟ 

Χυμόσ Υορτ. 
τφπου ψφχασ ml. 
250 

χαλβάσ γρ. 50 

Tςάϊ 2 γρ. 

Ξαφζσ γρ. 4 

Φρυγ.ψωμί γρ. 
140 

Πζλι ατομικι 
μερίδα 

γραμ.40 

Ηάχαρθ γραμ. 30 

Ξαλαμπόκι γραμ. 
80 (βραςτό ι 
ποπ-κορν) 

Γίγαντεσ  γρ. 125 

Ελιζσ μεγάλεσ Ξαλαμϊν 
γρ.60 

Ξαλαμάρια  

Υιπεριζσ Φλωρίνθσ 

Ππακλαβάσ 170γρ 

Ψωμί γραμ. 140 

Φροφτο εποχισ 

Οεμόνι ½ 

 

Υατάτεσ βραςτζσ γραμ.300 

Χταπόδι βραςτό γραμ. 300 

Ελιζσ μεγάλεσ Ξαλαμϊν γρ. 60 

Ψομάτα γραμ. 100 

Φροφτο εποχισ 

Ψωμί γραμ. 140 

Οεμόνι 1/2 

 

 

 

ΣΑΤΑΞΡΟΘ 

 

ΘΕΡΦΑΟΕΙΩΟ &  

 

 

 

 

Τπωσ παραπάνω 

Φακζσ ςοφπα γρ. 125 

Ελιζσ μεγάλεσ Ξαλαμϊν 

γρ.60 

Χουπιζσ ψθτζσ 400γρ 

Χαλβάσ γραμ. 50 

Φροφτο εποχισ 

Ψωμί γραμ. 140 

Οεμόνι ½ 

  

 

 

 

Τπωσ παραπάνω 

 

 

 

 

ΜΧΤΙΑΜΘ ΦΩΟ 
ΒΑΛΩΟ 

 

 

 

 

Τπωσ παραπάνω 

ψάρι  ςχάρασ 350γρ. 

πατάτεσ φοφρνου 350γρ. 

χόρτα 300 γρ   

ρϊςικθ 150 γρ. 

γλυκό (γαλακτομποφρεκο) 
170γρ. 

ςαλάτα - φροφτο 

ψωμί 140γρ.  

καφζσ/γάλα/ηάχαρθ 
4/10/10 γρ 

νερό μεταλλικό 500ml 

 

 

 

 

Τπωσ παραπάνω 
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ΜΑΘΑΤΑ 
ΔΕΧΦΕΤΑ 

 

 

 

Τπωσ παραπάνω 

 

Χταπόδι με κοφτό 
μακαρονάκι 

Ελιζσ μεγάλεσ Ξαλαμϊν 

γρ.60 

Χουπιζσ ψθτζσ 400γρ 

Ψαραμοςαλάτα γραμ 100 

Φροφτο εποχισ 

Οαγάνα γραμ 140 

Παροφλι ½ 

 

 

 

Τπωσ παραπάνω 

 

 

 

 

ΞΕΓΑΝΘ 
ΔΕΧΦΕΤΑ 

 

 

 

Τπωσ παραπάνω 

Ξαλαμάρια κατ.τθγ. γραμ. 
350 

Υατάτεσ τθγ γραμ.450 

Φροφτο εποχισ 

Ψωμί γραμ 140 

Χαλάτα εποχισ 

Οεμόνι ½  

Χταπόδι κατ. Γραμ. 300 

Πακαρόνι κοφτό γραμ 100 

Χάλτςα ντομάτα γραμ 40 

Χαλάτα εποχισ 

Ψωμί γραμ. 140 

 

 

 

 

ΞΕΓΑΝΘ 
ΦΤΙΦΘ 

 

 

 

Τπωσ παραπάνω 

Χουπιζσ κατεψ. Γιαχνί 

 γραμ. 350 

Υατάτεσ τθγ. Γραμ 450 

Φροφτο εποχισ 

Ψωμί γραμ. 140 

Χπανακόριηο γραμ.300/100 

Υατάτεσ τθγ. Γραμ. 450 

Χαλβάσ γραμ. 50 

Ψωμί γραμ. 140 

Φροφτο εποχισ 

Οεμόνι ½ 

 

 

ΞΕΓΑΝΘ 
ΦΕΦΑΤΦΘ 

 

 

 

Τπωσ παραπάνω 

 

 

 

Τπωσ τθ Πεγάλθ Δευτζρα 

 

 

 

Τπωσ τθ Πεγάλθ Δευτζρα 

 

 

ΞΕΓΑΝΘ 
ΣΕΞΣΦΘ 

 

 

Τπωσ παραπάνω 

 

 

Τπωσ τθ Πεγάλθ τρίτθ 

 

 

Τπωσ τθ Πεγάλθ τρίτθ 
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ΞΕΓΑΝΘ 
ΣΑΤΑΥΜΕΧΘ 

 

 

 

 

Τπωσ παραπάνω 

Γιγαντεσ  γρ. 125 

Ελιζσ μεγάλεσ Ξαλαμϊν 

γρ.60 

Ξαλαμάρια κονςζρβα τεμ. 
1* 

Χαλβάσ γραμ. 100 

Φροφτο εποχισ 

Οεμόνι ½ 

Υατάτεσ βραςτζσ γραμ. 300 

Ρτομάτα γραμ 200 

Ξρεμμυδάκια γραμ. 2 

Ελιζσ μεγάλεσ καλαμϊν  

γρ. 60 

Χαλβάσ γραμ. 200 

Φροφτο εποχισ 

Ψωμί γραμ. 140 

Οεμόνι ½  

 

 

 

ΞΕΓΑΝΡ 
ΥΑΒΒΑΦΡ 

 

 

 

Τπωσ παραπάνω 

Χουπιζσ κατεψ. Γιαχνί 

 γραμ. 350 

Υατάτεσ τθγ. Γραμ 450 

Φροφτο εποχισ 

Ψωμί γραμ. 140 

Χαλάτα εποχισ 

Παγειρίτςα: Χυκωταριά γραμ. 100  
Φφηι γραμ. 30…Αυγα τεμ. ½  Άνθκοσ 
γραμ. 10 

Ξοτόςουπα γραμ.10 κρεμμφδια 
ξερά γραμ 20 

Ψςουρζκι γραμ. 100 

Αυγό κόκκινο τεμ 1 

Αναψυκτικό (κουτί 330ml) τεμ 1 

Οεμόνι τεμ1 

Ψωμι γραμ. 160 

Ξαλτςοφνια φοφρνου (λαμπριάτικα 
Ξριτθσ) τεμ 2 × 80 γρ. 
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ΧΘΠΕΛΩΧΘ     :      *       = ςτραγγιςμζνο βάροσ 255γραμ περίπου 

                                 **     = φροφτο εποχισ : όπωσ ςχετικόσ πίνακασ των μενοφ ςφμβαςθσ 

                                 ***   = ςαλάτα εποχισ : όπωσ    –«-           -«-      -«-    -«-         -«- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΧΤΙΑΜΘ 
ΣΑΥΧΑ 

Ψςουρζκι γραμ 50 

Χυμόσ 
πορτοκαλιοφ 

Ψφπου ψφχασ ml 
250 

Αυγό κόκκινο τεμ 
1 

Γάλα εβαπορζ γρ 
110 

Ι φρζςκο 250 ml 

Παρμελάδα 
ατομικι μερίδα 
γραμ 20 

Βοφτυρο ατ. μερ. 
γρ 20 

Ξαφζσ γραμ.4 

Φρυγανιςμζνο 
ψωμί γρ.140 

Ψςάι 2 γραμ. 

Ηάχαρθ 30 γραμ 

 

Αρνί νωπό γραμ 500 

Υατάτεσ φοφρνου γραμ 300 

Γραβιζρα γραμ 100 

Ψηατηίκι 150 γραμ 

Ξοκορζτςι γραμ 300  

Ππφρα m l500 ι κραςί 100 
γρ 

Γλυκό (πάςτα) 150 γρ 

Φροφτο εποχισ 

Αυγό κόκκινο 1 τεμ 

Αναψυκτικό κουτί 330 ml 
τεμ 1 

Χαλάτα εποχισ 

Ψωμί 140 γρ 

Ψςουρζκι 100 γρ 

Ξαλτςοφνια τεμ 2×80γρ 

Ρερό 500 ml 

Ξαρμπονάρα (ηαμπόν-μπζικον-
κρ.γαλ.)125/40/40/80 

Ψυρί τριμμζνο γρ 40 

Χαλάτα εποχισ 

Φζτα 80 γρ 

Φροφτο εποχισ 

Ψωμί γραμ 140 
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ΣΤΡΥΘΘΜΘ «6»                                       

ΣΙΟΑΜΑΥ Οο 1 
ΜΑΘΡΤΙΥΞΡΧ ΥΑΝΑΦΑΥ ΕΣΡΧΘΥ 

 

Α/Α ΧΤΡΟΙΜΘ 
ΣΕΤΙΡΔΡΥ 

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΕΙΔΡΧΥ ΒΑΤΡΥ 

ΓΤΑΞΞΑΤΙΑ 

ΣΑΤΑΦΘΤΘΥΕΙΥ 

1. ΑΣΡ 
ΟΡΕΞΒΤΙΡ 

ΕΩΥ ΜΑΙ ΞΑΙΡ 

ΝΑΧΑΟΡ ι  

ΝΑΧΑΟΡ ΞΕ ΜΑΤΡΦΡ ι 
ΞΑΤΡΧΝΙ ι  

ΞΑΤΡΧΝΙ ΞΕ ΜΤΕΞΞΨΔΙ 
ΦΤΕΥΜΡ ΜΑΙ ΑΟΘΘΡ 

170 

140/30 

170 

150/20 

εναλλάξ 

εναλλάξ 

εναλλάξ 

εναλλάξ 

2. ΑΣΡ ΙΡΧΟΙΡ 
ΕΩΥ ΜΑΙ 

ΡΜΦΩΒΤΙΡ 

ΟΦΡΞΑΦΑ - ΑΓΓΡΧΤΙ - ΕΝΙΕΥ – 
ΜΤΕΞΞΨΔΙ - ΣΙΣΕΤΙΑ 

150/70/30/ 

20/20 

 

 

ΥΘΞΕΙΩΥΕΙΥ : 1. To βάροσ τθσ ςαλάτασ είναι κακαρό, ιτοι το ςερβιριηόμενο και όχι πρϊτθ φλθ. 

2. Ρι ςαλάτεσ κα μπορεί να αντικακίςτανται εφόςον δεν κα υπάρχει το 
είδοσ ςτθν τοπικι αγορά, φςτερα από ζγκριςθ του Σ.Β.Μ. 

3. Ρι ελιζσ κα είναι τφπου Μαλαμϊν ξυδάτεσ ι τφπου Αμφίςςθσ ι πράςινεσ 
τφπου τςακιςτζσ ι μαμοφκ και γενικά α’ ποιότθτασ και κα ςερβίρονται εναλλάξ. 

4. Ρι ςαλάτεσ κα παραςκευάηονται εναλλάξ θμερθςίωσ ι όπωσ 
παραγγελκοφν από το Σ.Β.Μ. 
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ΣΤΡΥΘΘΜΘ «7»                                     

ΣΙΟΑΜΑΥ Οο 2 
ΜΑΘΡΤΙΥΞΡΧ ΦΤΡΧΦΩΟ ΕΣΡΧΘΥ 

Α/Α ΧΤΡΟΙΜΘ 
ΣΕΤΙΡΔΡΥ 

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΕΙΔΡΧΥ ΒΑΤΡΥ 

ΓΤΑΞΞΑΤΙΑ 

ΣΑΤΑΦΘΤΘΥΕΙΥ 

1. ΑΣΡ 
ΔΕΜΕΞΒΤΙΡ 

ΕΩΥ ΜΑΙ 
ΑΣΤΙΝΙΡ 

ΣΡΤΦΡΜΑΝΙΑ ι  

ΞΘΝΑ ι  

ΞΑΟΦΑΤΚΟΙΑ 

250 

250 

250 

εναλλάξ 

 

2. ΑΣΡ ΞΑΛΡ ΕΩΥ 
ΜΑΙ ΙΡΧΟΙΡ 

ΞΣΑΟΑΟΕΥ ι 

 ΞΘΝΑ ι  

ΑΜΦΙΟΙΔΙΑ 

250 

250 

250 

εναλλάξ 

3. ΑΣΡ ΙΡΧΝΙΡ 
ΕΩΥ ΜΑΙ 

ΑΧΓΡΧΥΦΡ 

ΜΑΤΣΡΧΗΙ ι 

ΣΕΣΡΟΙ ι 

ΓΙΑΤΞΑ ι  

ΤΡΔΑΜΙΟΡ ι 

ΒΕΤΙΜΡΜΡ 

500 

350 

250 

250 

250 

εναλλάξ 

 

4. ΑΣΡ 
ΥΕΣΦΕΞΒΤΙΡ 

ΕΩΥ ΜΑΙ 
ΟΡΕΞΒΤΙΡ 

ΥΦΑΦΧΝΙΑ ι 

ΞΘΝΑ ι 

ΞΣΑΟΑΟΕΥ ι  

ΑΧΝΑΔΙΑ 

250 

250 

250 

200 

εναλλάξ 

 

 

 

ΥΘΞΕΙΩΥΕΙΥ : 1. ταν από τα παραπάνω φροφτα δεν κα υπάρχει το ςυγκεκριμζνο φροφτο που 
προβλζπεται ςτο εποχιακό πρόγραμμα ςτθν τοπικι αγορά κα μπορεί να αντικακίςταται  φςτερα  από  
ζγκριςθ  του Σ.Β.Μ. με άλλο φροφτο ι με κομπόςτα τφπου κοκτζϊλ ι ροδάκινο. 

 

   2. Υτα φροφτα και κυρίωσ ςτα πορτοκάλια, μιλα, ροδάκινο, γιαρμά, 
μπανάνα είναι δυνατόν να υπάρχει απόκλιςθ ζωσ 20 % ςτο βάροσ τθσ μερίδασ. 

 

   3. Φα φροφτα κα ςερβίρονται εναλλάξ θμερθςίωσ ι όπωσ παραγγελκοφν 
από το Σ.Β.Μ. 
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ΣΤΡΥΘΘΜΘ «8»                                        

ΣΙΟΑΜΑΥ Οο 3 
ΜΑΘΡΤΙΥΞΡΧ ΦΤΕΥΜΩΟ ΝΑΧΑΟΙΜΩΟ - ΧΡΤΦΩΟ 

 

Α/Α ΧΤΡΟΙΜΘ 
ΣΕΤΙΡΔΡΥ 

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΕΙΔΡΧΥ ΒΑΤΡΥ 

ΓΤΑΞΞΑΤΙΑ 

ΣΑΤΑΦΘΤΘΥΕΙΥ 

1. ΑΣΡ 
ΔΕΜΕΞΒΤΙΡ 

ΕΩΥ ΜΑΙ 
ΑΣΤΙΝΙΡ 

ΤΑΔΙΜΙΑ ι 

ΑΟΦΙΔΙΑ ι 

ΤΑΔΙΜΑ ι 

ΣΑΦΗΑΤΙΑ ι 

ΜΡΧΟΡΧΣΙΔΙ ι 

ΞΣΤΡΜΡΝΡ 

300 γρ. εναλλάξ 

 

2. ΑΣΡ ΞΑΛΡ ΕΩΥ 
ΜΑΙ ΟΡΕΞΒΤΙΡ 

ΜΡΝΡΜΧΘΙΑ-ΒΝΘΦΑ 

ΥΦΙΦΟΡΥ -ΜΡΝΡΜΧΘΙΑ 

ΑΞΣΕΝΡΦΑΥΡΧΝΑ  

300 γρ. εναλλάξ 

 

 

 

ΥΘΞΕΙΩΥΕΙΥ : Υε περίπτωςθ  που  κα  υπάρχει  ζλλειψθ  φρζςκων  λαχανικϊν ςτθν αγορά κα 
αντικακίςταται το είδοσ με άλλο ι με αντίςτοιχο κατεψυγμζνο φςτερα από ζγκριςθ του Σ.Β.Μ. 
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ΣΤΡΥΘΘΜΘ «9»                                        

ΣΙΟΑΜΑΥ Οο 4 
ΜΑΘΡΤΙΥΞΡΧ ΧΝΙΜΩΟ ΓΙΑ ΣΙΦΦΕΥ ΔΙΑΦΡΤΕΥ 

 

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΥΧΥΦΑΦΙΜΩΟ ΞΣΡΧΓΑΦΥΑ 

ΒΑΤΡΥ ΓΤΑΞ. 250 

ΞΑΟΙΦΑΤΡΣΙΦΑ ΒΑΤΡΥ 
ΓΤΑΞ. 280 

ΦΩΟΟΣ ΞΦΣΩΧΨΑΧ 100 γραμ. 70 γραμ. 

ΠΩΗΘΚΦΑ 150 γραμ.  

ΞΑΡΕΟΟΑ 10 γραμ.  

ΗΑΧΑΦΘ 10 γραμ.  

ΨΩΦΛ ΕDAM  60 γραμ. 

ΨΩΦΛ REGATO  60 γραμ. 

ΠΑΡΛΨΑΦΛΑ  60 γραμ. 

ΞΦΕΠΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ  30 γραμ. 
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ΣΤΡΥΘΘΜΘ «10»                                        

ΣΙΟΑΜΑΥ Οο 5 
ΜΑΘΡΤΙΥΞΡΧ ΕΙΔΩΟ ΓΙΑ ΥΑΝΑΦΕΥ ΔΙΑΦΡΤΕΥ 

 

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ 
ΥΧΥΦΑΦΙΜΩΟ 

ΦΗΑΦΗΙΜΙ  

ΒΑΤΡΥ ΓΤΑΞ.150 

ΦΑΤΑΞΡΥΑΝΑΦΑ 
ΒΑΤΡΥ ΓΤΑΞ.100 

ΦΡΟΡΥΑΝΑΦΑ 

ΒΑΤΡΥ ΓΤΑΞ.150 

ΨΑΦΑΠΑΧ  30 γραμ.  

ΥΑΨΑΨΕΧ  40 γραμ.  

ΑΟΑΨΛ 2 γραμ.   

ΕΟΑΛΣΟΑΔΣ 20 γραμ. 20 γραμ.  

ΩΔΛ 5 γραμ.   

ΓΛΑΣΩΦΨΛ 90 γραμ.   

ΑΓΓΣΩΦΛ 30 γραμ.   

ΧΞΣΦΔΣ 3 γραμ.   

ΟΕΠΣΡΛ  10 γραμ.  

ΨΣΡΣΧ   70 γραμ. 

ΠΑΓΛΣΡΕΗΑ   50 γραμ. 

ΞΕΨΧΑΥ   10 γραμ. 

ΠΑΝΡΨΑΡΣΧ   10 γραμ. 

ΞΦΕΠΠΩΔΛ   10 γραμ. 

 

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ 

ΥΧΥΦΑΦΙΜΩΟ 

ΦΧΤΡΥΑΝΑΦΑ 

150 ΓΤ. 

ΤΩΥΙΜΘ 

ΥΑΝΑΦΑ 150ΓΤ 

ΣΑΦΑΦΡΥΑΝΑΦΑ 

200 ΓΤ. 

ΣΑΦΗΑΤΡΥΑΝΑΦΑ 

200 ΓΤ. 

ΨΩΦΛ ΦΕΨΑ 100 γραμ.    

ΥΛΥΕΦΛΕΧ 
ΞΛΨΦΛΡΕΧ 

25 γραμ.    

ΕΟΑΛΣΟΑΔΣ 10 γραμ.    

ΩΔΛ 5 γραμ.    

ΑΡΘΚΣΧ 5 γραμ.    

ΧΞΣΦΔΣ 5 γραμ.    

ΑΩΓΑ     

ΠΑΓΛΣΡΕΗΑ  50 γραμ. 40 γραμ. 25 γραμ. 

ΥΑΨΑΨΕΧ  25 γραμ. 70 γραμ.  

ΠΑΡΛΨΑΦΛΑ   40 γραμ.  

ΨΩΦΛ EDAM   30 γραμ.  

ΞΦΕΠΠΩΔΛ   10 γραμ.  
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ΦΦΕΧΞΣ 

ΥΑΨΗΑΦΛΑ    75 γραμ. 

ΓΛΑΣΩΦΨΛ    100 γραμ. 

ΑΦΑΞΑΧ  25 γραμ.   

ΞΑΦΣΨΑ  25 γραμ.   

ΑΓΓΣΩΦΑΞΛΑ 
ΨΣΩΦΧΛ 

 25 γραμ.   

ΠΑΝΡΨΑΡΣΧ   10 γραμ.  

 

ΥΘΞΕΙΩΥΕΙΥ : Είναι δυνατι και θ παράκεςθ ετοίμων τυποποιθμζνων προϊόντων του εμπορίου αρίςτθσ 
ποιότθτασ, φςτερα από ζγκριςθ του Σ.Β.Μ., εταιρειϊν που ζχουν πιςτοποίθςθ HACCP και ISO. 
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ΣΤΡΥΘΘΜΘ «11»                                       

ΣΙΟΑΜΑΥ Οο 6 
ΜΑΘΡΤΙΥΞΡΧ ΣΑΤΑΥΜΕΧΘΥ ΓΝΧΜΩΟ 

 

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ 

ΕΙΔΩΟ 

ΓΑΝΑΜΦΡ- 

ΞΣΡΧΤΕΜΡ 

170 ΓΤ. 

ΞΣΑΜΝΑΒΑ
Υ 

180 ΓΤ. 

 

ΣΑΥΦΑ 

150 ΓΤ. 

ΜΑΤΧΔΡΣΙ
ΦΑ 

150 ΓΤ. 

ΥΡΜΡΝΑΦΡΣΙΦΑ 

150 ΓΤ. 

ΗΑΧΑΦΘ 40 γρ. 50 γρ.  15 γρ.  

ΧΞΣΡΘ ΞΑΦΑΠΕΟΕ      

ΧΞΣΡΘ 
ΧΣΞΣΟΑΨΑΧ 

     

ΞΣΦΡ ΦΟΑΣΩΦ 40 γρ.     

ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ 55 γρ.   10 γρ. 12 γρ. 

ΑΩΓΣ ΞΦΣΞΣΛ      1/4   1/5 1/5 

ΑΩΓΣ ΑΧΥΦΑΔΛΑ  1/5  1/5 1/5 

ΦΩΟΟΣ ΞΦΣΩΧΨΑΧ 30 γρ. 70 γρ.    

ΒΛΨΑΠ  10 γρ.    

ΑΠΩΓΔΑΟΑ  25 γρ.    

ΞΑΦΩΔΛΑ  25 γρ.    

ΞΑΡΕΟΟΑ  0,5 γρ.  1 γρ.  

ΓΑΦΩΦΑΟΟΣ  0,5 γρ.    

ΒΑΡΛΟΛΑ ΑΦΩΠΑ 1 γρ.     

ΞΦΕΠΑ   80 γρ.   

ΥΑΡΨΕΧΥΑΡΛ   40 γρ.   

ΧΣΞΣΟΑΨΑ   20 γρ.   

ΑΠΩΓΔΑΟΑ   10 γρ.   

ΑΟΕΩΦΛ    20 γρ. 17 γρ. 

ΕΟΑΛΣΟΑΔΣ    7 γρ. 12 γρ. 

ΞΑΦΩΔΣΨΩΧΑ    12 γρ.  

ΧΛΠΛΓΔΑΟΛ     6 γρ. 

ΧΛΦΣΥΛ    70 γρ. 70 γρ. 

ΞΑΞΑΣ     2 γρ. 

BAKING POWDER     1 γρ. 

 

 



 

ΣΤΡΥΘΘΜΘ «12»                                        

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΘΟΡΙΜΟΤ ΠΟΟΣΗΣΩΝ ΚΑΣΑ ΜΕΡΙΔΑ ΣΟ ΠΡΟΓΕΤΜΑ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Ε 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ΚΑΦΔ ΦΗΛΣΡΟΤ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ΣΑΨ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ ή ΦΡΔΚΟ 110γρ 110γρ 110γρ 110γρ 110γρ 110γ
ρ 

110γ
ρ 

110γρ 110γρ 110γ
ρ 

110γρ 110γρ 110γ
ρ 

110γ
ρ 

 250ml 250ml 250ml 250ml 250ml 250
ml 

250
ml 

250ml 250ml 250m
l 

250ml 250ml 250
ml 

250
ml 

ΕΑΥΑΡΖ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

ΒΟΤΣΤΡΟ ΓΑΛΑΚΣΟ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ/ΜΔΛΗ/ΠΡΑΛΗΝ
Α 

ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΟΤ 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

ΦΤΗΚΟ ΥΤΜΟ ΦΡΟΤΣΧΝ 

(ΚΟΤΣΑΚΗ 250ml) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

ΦΧΜΗ ΣΟΣ 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

ΦΧΜΑΚΗ 50 50 50 50 50 50  50 50 50 50 50 50  

ΦΧΜΗ (ΜΠΑΓΚΔΣΑ) 100 100 100 100 100 100  100 100 100 100 100 100  

ΕΑΜΠΟΝ 40 40 40  40   40 40 40  40   

ΣΤΡΗ EDAM 40 40 40 40 40 40  40 40 40 40 40 40  

ΜΑΡΟΤΛΗ ή ΝΣΟΜΑΣΑ 20/40  20/40     20/40  20/40 20/40    
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ΑΤΓΟ 1 2 2 1 2 1  1 2 2 1 2 1  

ΚΡΟΤΑΑΝ ΒΟΤΣΤΡΟΤ ή 
ΓΔΜΗΣΟ 

80/85 80/85 80/85 80/85 80/85   80/85 80/85 80/85 80/85 80/85   

ΠΗΠΔΡΗΑ ΠΡΑΗΝΖ  20   20    20   20   

ΕΑΜΠΟΝ ΚΑΠΝΗΣΟ 
ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ 

   40  40    40   40  

ΚΔΨΚ ΦΡΟΤΣΧΝ ή 
ΟΚΟΛΑΣΑ 

     100       100  

ΜΠΟΤΓΑΣΑ ΥΑΝΗΧΝ       250       250 

ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ Δ ML  30 30  30    30 30  30   
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ΣΤΡΥΘΘΜΘ «13»                                        

ΣΙΟΑΜΑΥ ΜΑΘΡΤΙΥΞΡΧ ΣΡΥΡΦΘΦΩΟ ΜΑΦΑ ΞΕΤΙΔΑ ΥΦΡ ΓΕΧΞΑ 

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΕΙΔΩΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ΞΣΨΣΥΣΩΟΣ (ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΣ) 350        350      

ΥΑΨΑΨΕΧ ΑΥΣΦΟΣΛΩΠΕΡΕΧ 350 200   400     400   350 350 

ΧΑΟΑΨΑ ΕΥΣΧΘΧ (ΥΛΡΑΞΑΧ 1) * * * * * * * * * * * - * * 

ΦΕΨΑ 80 80  80  80 80 80 80  80    

ΦΦΣΩΨΣ ΕΥΣΧΘΧ (ΥΛΡΑΞΑΧ 2) * * * * * * * * * * * * * * 

ΞΑΦΕΧ ΦΛΟΨΦΣΩ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ΓΑΟΑ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ΗΑΧΑΦΘ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ΞΛΠΑΧ ΠΣΧΧΑΦΛΧΛΣΧ (ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΣΧ)  150    150  150       

ΠΕΟΛΨΗΑΡΕΧ  200    300         

ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ  90    90  90    330   

ΨΩΠΛ ΨΩΥΣΩ 70 % 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

ΑΡΑΨΩΞΨΛΞΣ (ΞΣΩΨΑΞΛ ΨΩΡ 330 ml)  1             

ΞΕΦΑΟΣΨΩΦΛ ΨΦΛΠΠΕΡΣ  30    80  30       

ΑΟΕΩΦΛ  20    20  20       

ΡΨΣΠΑΨΣΥΣΟΨΣΧ  15    20  20 20   20   

ΕΟΑΛΣΟΑΔΣ ΧΕ ΠL 50 50 70 60 60 50 30 50 50 60 90 60 50 90 

ΘΟΛΕΟΑΛΣ ΧΕ ML  40   40 40 60   40     

ΑΟΑΨΛ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ΥΛΥΕΦΛ - ΠΥΑΧΑΦΛΞΑ 5 5 5 5   5 5 5 5 5 5  5 

ΟΕΠΣΡΛ 25          25  50 25 

ΦΛΓΑΡΘ 3            5 5 

ΣΧΥΦΛΑ (ΦΑΧΣΟΛΑ – ΦΑΞΕΧ)   125            

ΠΑΡΛΨΑΦΣΥΛΨΑ (όπωσ Υίνακασ Ρο 4)   280            

ΨΩΦΛ               

ΥΑΡΨΗΑΦΛΑ   200            
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-2- 

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΕΙΔΩΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ΕΟΛΕΧ   60            

ΓΟΩΞΣ (ΥΜΡΑΞΑΧ Ρο 6) *   *  * * * *    * * * 

ΡΨΣΠΑΨΑΞΛΑ ΑΥΣΦΟΣΛΩΠΕΡΑ   30   20   20   20   

ΧΕΟΛΡΣ   20            

ΧΡΛΨΧΕΟ ΞΣΨΣΥΣΩΟΣ       300        

ΧΣΩΥΛΕΧ ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΕΧ ΠΕΓΕΚΣΩΧ Ρο 10 ι ΞΑΟΑΠΑΦΑΞΛΑ 
ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΑ 

    350          

ΧΥΑΡΑΞΛ – ΠΑΦΑΚΑ (ΦΦΕΧΞΑ ΞΑΚΑΦΛΧΠ.)     150          

ΠΥΦΛΗΣΟΑ ΧΣΛΦΛΡΘ ΡΩΥΘ              330 

ΨΗΑΨΗΛΞΛ (ΥΛΡΑΞΑΧ Ρο 5)               

ΠΑΞΑΦΣΡΛΑ Ρο 3        100       

ΠΥΑΠΛΕΧ Ρο 1/ΑΦΑΞΑΧ         250      

ΠΑΝΡΨΑΡΣΧ - ΠΑΦΑΚΑ         20 20  20   

ΞΦΕΠΠΩΔΛ - ΧΞΣΦΔΣ   20  40    20 20 20 20   

ΞΦΑΧΛ ΞΣΞΞΛΡΣ ΓΛΑ ΦΑΓΘΨΣ         10      

ΡΨΣΠΑΨΕΧ – ΥΛΥΕΦΛΑ          400     

ΦΩΗΛ    100   150   100 100    

ΦΦΩΓΑΡΛΑ ΨΦΛΠ.          10     

ΓΛΑΣΩΦΨΛ ΧΨΦΑΓΓΛΧΨΣ ΥΟΘΦΕΧ (ΧΩΧΞ.200 γρ)          1     

ΓΦΑΒΛΕΦΑ            80  80 

ΨΑΦΛ ΛΦΛΑΧ (ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΣ)             350  

ΧΣΦΨΑ (ΥΛΡΑΞΑΧ Ρο 3)             300  

ΦΩΧΛΞΘ (ΥΛΡΑΞΑΧ Ρο 5)             150  

ΨΣΡΣΧΑΟΑΨΑ (ΥΛΡΑΞΑΧ Ρο 5)            150   

ΥΛΥΕΦΛΕΧ ΦΟΩΦΛΡΘΧ            100   

ΠΣΧΧΑΦΛ ΡΣΩΑ    300       300    

ΞΣΦΡ ΦΟΑΣΩΦ    20       20    

ΠΑΡΛΨΑΦΛΑ ΞΣΡΧΕΦΒΑΧ ΨΕΠΑΧΛΧΠΕΡΑ    100       100    

ΦΑΧΣΟΛΑ ΓΛΓΑΡΨΕΧ            150   

ΑΩΓΣ  1/4    1/4  1/4       
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ΣΤΡΥΘΘΜΘ «14»                                      

ΣΙΟΑΜΑΥ ΜΑΘΡΤΙΥΞΡΧ ΣΡΥΡΦΘΦΩΟ ΜΑΦΑ ΞΕΤΙΔΑ ΥΦΡ ΔΕΙΣΟΡ 

 

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΕΙΔΩΟ 
ΥΕ ΓΤΑΞΞΑΤΙΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ΞΛΠΑΧ ΠΣΧΧΑΦΛΧΛΣΧ ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΣΧ 200        200      

ΨΩΦΛ EDAM 40      60/ 
50 

    40  60/ 
50 

ΠΑΞΑΦΣΡΛΑ ΥΕΡΕΧ 100           125   

ΞΦΕΠΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ    80        80   

ΧΑΟΑΨΑ (ΥΛΡΑΞΑΧ Ρο 1) * * * *   * * * *   * * 

ΦΦΣΩΨΣ (ΥΛΡΑΞΑΧ Ρο 2) * * * * * * * * * * * * * * 

ΨΩΠΛ 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

ΞΑΦΕΧ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

ΓΑΟΑ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ΗΑΧΑΦΘ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ΡΕΦΣ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΠΕ Ι ΧΩΦΛΧ ΑΡΚΦΑΞΛΞΣ 250/
500 

250/
500 

250/
500 

250/
500 

250/
500 

250/
500 

250/
500 

250/
500 

250/
500 

250/
500 

250/
500 

250/
500 

250/
500 

250/
500 

REGATO ΨΦΛΠΠΕΡΣ 40   40           

ΕΟΑΛΣΟΑΔΣ 90 50 80 60 60 40 40 50 60 90 40 40 40 40 

ΨΩΠΛ Ι ΦΦΩΓΑΡΛΑ ΨΦΛΠΠΕΡΘ 30        30    30  

ΑΟΑΨΛ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ΥΛΥΕΦΛ – ΠΥΑΧΑΦΛΞΑ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ΔΩΣΧΠΣΧ 40        15      

ΑΡΘΚΣΧ 40        15      

ΧΣΛΦΛΡΣ ΞΑΨΕΨΩΓΠΕΡΣ (ΠΥΣΩΨΛ Α/Σ)  300      300   240    

ΦΩΗΛ  100           100  

ΞΑΦΣΨΑ  30           20  

ΑΦΑΞΑΧ  30           20  

ΠΑΡΛΨΑΦΛΑ ΨΕΠΑΧΛΧΠΕΡΑ  30  40   60       60 

ΧΕΛΚ   350            

ΥΑΨΑΨΕΧ ΑΥΣΦΟΣΛΩΠΕΡΕΧ   400  100 400  400  350 400    
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ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΕΙΔΩΟ 

ΥΕ ΓΤΑΞΞΑΤΙΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ΧΣΦΨΑ ΕΥΣΧΘΧ (ΥΛΡΑΞΑΧ Ρο 3)   300       300     

ΡΨΣΠΑΨΣΥΣΟΨΣΧ 40  20  20    40    20  

ΡΨΣΠΑΨΑΞΛΑ ΑΥΣΦΟΣΛΩΠΕΡΑ 60  20  20  20 20 20    40 20 

ΠΑΞΑΦΣΡΛΑ Ρο 10    125           

ΗΑΠΥΣΡ       60     40  60 

ΠΥΕΛΞΣΡ    40   40       40 

ΦΑΧΣΟΑΞΛΑ ΦΦΕΧΞΑ (ΨΧΑΣΩΟΛΑ)     300          

ΞΑΧΕΦΛ     80    80      

ΨΩΦΣΧΑΟΑΨΑ (ΥΛΡΑΞΑΧ Ρο 5)     150          

ΞΣΨΣΥΣΩΟΣ ΦΛΟΕΨΣ      240         

ΥΛΨΕΧ ΓΛΑ ΧΣΩΒΟΑΞΛ      2     2    

ΡΨΣΠΑΨΑ      180 40    180   40 

ΞΦΕΠΠΩΔΛ 20 20   10 20 10 10 20  20  10 10 

ΠΑΝΡΨΑΡΣΧ 10    10 10   10  10  10  

ΠΑΓΛΣΡΕΗΑ      60         

ΥΛΨΑ ΓΛΑ ΥΛΨΧΑ       200       200 

ΥΛΥΕΦΛΕΧ ΥΦΑΧΛΡΕΧ 10      20       20 

ΘΟΛΕΟΑΛΣ   40   40 30 40   40  60 30 

ΦΕΨΑ    80    80     80  

ΑΡΑΨΩΞΨΛΞΣ (ΞΣΩΨΛ ΨΩΡ 330 ML)       1  1  1   1 

ΥΣΩΦΕΧ         250      

ΨΑΦΛ ΥΕΦΞΑ ΦΛΟΕΨΣ          350     

ΓΟΩΞΣ (ΥΛΡΑΞΑΧ Ρο 6) *         *     

ΨΗΑΨΗΛΞΛ (ΥΛΡΑΞΑΧ Ρο 5)           150    

ΨΩΦΛ GOUDA       40/50     40  40/50 

ΥΑΨΗΑΦΣΧΑΟΑΨΑ (ΥΛΡΑΞΑΧ Ρο 5)            200   

ΧΡΛΨΧΕΟ ΧΣΛΦΛΡΣ ΡΩΥΣ             250  

ΟΕΠΣΡΛ  20 50   20    50     
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ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΕΙΔΩΟ 

ΥΕ ΓΤΑΞΞΑΤΙΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ΦΛΓΑΡΘ  10 5   5    10     

ΥΛΥΕΦΛΑ ΞΣΞΞΛΡΘ  20           20  

ΕΟΛΕΧ       40       40 

ΥΑΨΑΨΣΧΑΟΑΨΑ (ΥΛΡΑΞΑΧ Ρο 5)       200       200 

ΧΕΟΛΡΣ/ΠΑΡΛΨΑΦΛΑ ΣΟΣΞΟΘΦΑ        100       

ΧΞΣΦΔΣ         1      

ΑΩΓΣ             ½  

ΓΑΟΑ             70  

 



 

ΣΤΡΥΘΘΜΘ «15»                                     

ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ 

 ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΧ ΜΑΙ ΧΝΙΜΩΟ (ΕΣΙΣΝΩΟ-ΥΜΕΧΩΟ ΜΑΙ ΕΙΔΩΟ ΕΥΦΙΑΥΕΩΥ-ΞΑΓΕΙΤΕΙΩΟ) ΕΥΦΙΑΦΡΤΙΩΟ Σ.Β.Μ. 

 

Α/Α ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΩΟΛΞΣΩ Π.Π. ΥΣΧΣΨΘΨΑ 

1 ΠΥΑΛΡ ΠΑΦΛ ΕΥ. 140Χ70Χ125 ΒΛΨΦΡ. ΕΑ 1 

2 ΥΟΩΡΨΘΦΛΣ ΥΛΑΨΩΡ+ΧΨΕΓΡΩΨΘΦΛΑ ELECTROLUX ΕΑ 1 

3 ΕΡΨΣΠΣΥΑΓΛΔΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΘ ΕΑ 3 

4 ΞΑΨΑΨΩΞΨΘΧ ΠΥ. WHILPOOL MG022/G ΕΑ 1 

5 ΨΩΓΕΛΣ ΘΟΕΞΨΦΛΞΣ 3ΥΣΦΨΣ ΕΑ 1 

6 ΨΩΓΕΛΣ ΕΣΧΘΧ ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ ΦΑΓΘΨΣΩ 100L  ΕΑ 2 

7 ΛΧΣΚΕΦΠΛΞΣ ΦΑΓΘΨΣΩ COPRO 400 ΕΑ 1 

8 ΞΦΕΑΨΣΠΘΧΑΡΘ GANDY 32/380 4HP  ΕΑ 1 

9 ΠΣΨΕΦ ΞΑΨΑΨΩΘΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  ΕΑ 1 

10 ΨΩΓΕΛΣ ΥΑΓΞΣΧ ΨΣΧΨ 3ΥΣΦΨΕΧ  ΕΑ 1 

11 ΥΑΓΣΠΘΧΑΡΘ BREMA CB-955 ΕΑ 1 

12 ΨΩΓΕΛΣ ΥΑΓΞΣΧ ΞΣΠΥΟΕ  ΕΑ 1 

13 ΨΩΓΕΛΣ ΚΑΟΑΠΣΧ 72Χ72Χ210  ΕΑ 1 

14 ΨΩΓΕΛΣ ΚΑΟΑΠΣΧ ΧΩΡΨ. 2 ΥΣΦΨΕΧ  ΕΑ 1 

15 ΚΑΟΑΠΣΧ ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ 136Χ85Χ208 ΠΕ 2 ΥΣΦΨΕΧ Π.Ψ.Π  ΕΑ 1 

16 ΑΡΕΠΛΧΨΘΦΑΧ ΞΑΨΑΨΩΞΨΘ ΕΑ 1 

17 ΞΑΨΑΨΩΞΨΘΧ ΠΥΑΣΩΟΣ ΕΑ 1 

18 ΒΛΨΦΛΡΑΕΥΛΨΦ.ΨΩΓΕΛΣ SELF SERVICE ΕΑ 1 

19 ΨΩΓΕΛΣ ΑΡΣΛΞΨΣΩ ΨΩΥΣΩ ΕΑ 1 

20 ΑΡΕΠΛΧΨΘΦΑΧ 300Φ ΞΣΠΥΟΕ ΕΑ 4 

21 ΑΡΕΠΛΧΨΘΦΑΧ 350Φ ΞΣΠΥΟΕ ΕΑ 8 

22 ΠΣΨΕΦ 025 ΒΑΨ ΕΑ 6 

23 ΑΕΦΣΞΣΩΦΨΛΡΑ X-14 INOX ΕΑ 1 

24 ΑΡΕΠΛΧΨΘΦΑΧ SPECIAL V35 ΕΑ 1 

25 ΧΩΠΥΛΕΧΨΘΧ ΨΩΓΕΛΣΩ ΕΑ 1 

26 ΞΑΨΑΛΩΡΛΧΨΘΦΑΧΣΥΘΧ+ΒΦΩΧΘ ΕΑ 1 

27 ΡΕΦΣΧ.ΑΡ.2Γ ΕΑ 1 

28 ΡΕΦΣΧ.ΑΡ.1Γ ΕΑ 1 

29 ΟΑΡΨΗΑ 240Χ70Χ85 ΕΑ 1 

30 ΟΑΡΨΗΑ 160Χ70Χ85 ΕΑ 1 
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31 ΥΟΩΧΨΛΞΘ ΠΘΧΑΡΘ LAVOR ΕΑ 1 

32 ΥΟΩΧΨΛΞΘ ΠΘΧΑΡΘ KARCHER BR 35/12 ΕΑ 1 

33 ΧΛΔΘΦΣΔΦΣΠΣΧ ΞΣΩΦΨΛΡΩΡ MR 56,4 

34 ΕΥΕΡΔΩΧΘ ΞΣΟΩΡΑΧ ΛΡΣΧ ΕΑ 3 

35 ΥΦΕΧΣΧΨΑΨΘΧ ΕΑ 1 

36 ΘΧΕΛΑ ΨΑΠΣΡ ΕΑ 6 

37 ΘΧΕΛΑ 2 ΔΦΣΠΩΡ 60WAT-8Ω ΕΑ 2 

38 ΞΕΦΑΛΑ UHF ΕΑ 3 

39 ΞΑΨΑΛΩΡΛΧΨΘΦΑΧ ΕΑ 2 

40 ΞΕΡΨΦΣ ΕΟΕΓΧΣΩ ΧΩΡΑΓΕΦΠΣΩ ΕΑ 1 

41 ΑΡΛΧΡΕΩΨΘΧ ΞΛΡΘΧΘΧ RK7000 ΕΑ 2 

42 ΑΡΛΧΡΕΩΨΘΧ ΞΑΥΡΣΩ ΕΑ 3 

43 ΥΑΓΛΔΕΧ ΠΑΓΡΘΨΛΞΕΧ ΕΑ 2 

44 ΗΩΓΑΦΛΑ 300 ΞΛΟΩΡ 80Χ85 ΕΑ 1 

45 ΗΩΓΑΦΛΑ ΕΑ 1 

46 ΗΩΓΑΦΛΑ 6KG 3040146 ΕΑ 1 

47 ΨΦΑΥΕΗΛ 4 ΚΕΧΕΩΡ ΕΑ 7 

48 ΞΑΚΛΧΠΑ ΩΟΛΡΣ ΕΑ 89 

49 ΞΑΚΛΧΠΑ ΧΞΑΟΛΧΨΣ ΕΑ 186 

50 ΥΑΧΣ SELF-SERVICE ΕΧΨΛΑΨΣΦΛΩΡ ΕΑ 2 

51 ΞΑΦΕΑΞΟΑ ΑΦΨΕΠΛΧ ΕΑ 14 

52 ΨΦΑΕΗΛ 250Χ100Χ080 ΕΑ 15 

53 ΨΦΑΥΕΗΛ ΧΑΟΣΡΛΣΩ SANTA WEGE ΕΑ 2 

54 ΨΦΑΥΕΗΛΑ ΩΟΛΡΑ 2,5Χ1 Π ΕΑ 20 

55 ΨΦΑΥΕΗΛ ΛΡΣΧ ΕΑ 1 

56 ΨΦΑΥΕΗΛ ΧΩΟΘΡΣΞΑΨΑΧΞΕΩΘ ΕΑ 1 

57 ΞΑΚΛΧΠΑΨΑ ΒΩΗΑΡΨΛΡΣΩ ΨΩΥΣΩ ΕΑ 30 

58 ΨΦΑΥΕΗΛΑ ΩΟΛΡΑ 2,5Χ1 Π ΕΑ 22 

59 ΛΠΑΨΛΣΚΘΞΘ ΠΕΨΑΟΟΛΞΘ ΔΛΦΩΟ. ΕΑ 2 

60 ΞΑΔΣΧ ΑΥΣΦΦΛΠΑΨΩΡ ΠΕΓΑΟΣΩ ΠΕΓ. ΕΑ 1 

61 ΞΑΟΣΓΘΦΣΧ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΧ ΕΑ 1 

62 ΞΑΚΛΧΠΑΨΑ ΕΥΛΧΞΕΥΨΩΡ ΕΑ 2 

63 ΞΑΦΕΞΟΑ ΩΟΛΡΘ ΠΕ ΨΑΚΛΡΣ ΞΑΚΛΧΠΑ ΕΑ 36 

64 ΨΦΑΥΕΗΛ ΕΧΨΛΑΨΣΦΛΣΩ ΕΑ 19 

65 ΦΑΦΛΕΦΑ ΕΑ 4 

66 ΕΦΠΑΦΛΣ 0,80 ΥΣΦΨΑ ΕΑ 1 
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67 ΦΑΦΛΕΦΑ ΕΥΛΨΦΑΥΕΗΛΑ ΛΡΣΧ ΕΑ 1 

68 ΞΑΨΑΧΞΕΩΘ ΛΡΣΧ ΕΑ 1 

69 ΧΩΦΨΑΦΛΕΦΑ ΨΦΣΧΘΟΑΨΘ ΕΑ 1 

70 ΦΑΦΛΑ 4 ΛΡΣΧ ΧΩΦ/ΡΑ ΕΑ 4 

71 ΦΑΦΛ ΑΡΣΕΛΔΩΨΣ 152Χ53 ΕΑ 8 

72 ΕΦΠΑΦΛΣ ΛΡΣΧ ΕΑ 2 

73 ΕΦΠΑΦΛΣ 140Χ70Χ85 ΕΑ 1 

74 ΕΦΠΑΦΛΣ 120Χ70Χ85 ΕΑ 1 

75 ΕΦΠΑΦΛΣ 140Χ70Χ85 ΕΑ 2 

76 ΕΦΠΑΦΛΣ 240Χ70Χ85 ΕΑ 2 

77 ΦΑΦΛΑ ΠΕΨΑΟΟΛΞΑ ΕΑ 8 

78 ΥΛΡΑΞΑΧ ΑΡΑΞΣΛΡ. ΦΕΟΟΣΩ ΕΑ 1 

79 ΡΨΣΩΟΑΥΑ 190Χ60Χ200 ΕΑ 1 

80 ΥΑΓΞΣΧ ΛΡΣΧ ΠΕ ΧΩΦΣΠ. ΥΣΦΨΕΧ ΕΑ 1 

81 ΥΑΓΞΣΧ ΛΡΣΧ ΠΕ ΧΩΦΣΠ. ΥΣΦΨΕΧ ΕΑ 1 

82 ΥΑΓΞΣΧ ΒΛΨΦΛΡΑΧ ΠΥΑΛΡ-ΠΑΦΛ ΕΑ 1 

83 ΥΑΓΞΣΧ ΛΡΣΧ ΠΕ ΧΩΦΣΠ. ΥΣΦΨΕΧ ΕΑ 1 

84 ΥΑΓΞΣΧ ΛΡΣΧ ΠΕ ΧΩΦΣΠ. ΥΣΦΨΕΧ ΕΑ 1 

85 ΣΟΛΧΚΘΨΘΦΑΧ ΔΛΧΞΩΡ ΛΡΣΧ ΕΑ 1 

86 ΥΛΡΑΞΕΧ ΑΡΑΞΣΛΡΩΧΕΩΡ ΕΑ 3 

87 ΨΦΑΥΕΗΣΠΑΡΨΘΟΣ ΕΑ 15 

88 ΞΣΩΦΨΛΡΕΧ ΕΑ 4 

89 ΩΦΑΧΠΑ ΓΛΑ ΞΣΩΦΨΛΡΑ MR 119,6 

90 ΩΦΑΧΠΑ ΓΛΑ ΞΣΩΦΨΛΡΕΧ MR 15 

91 ΞΣΩΦΨΛΡΣΩΟΣ ΞΦΛΞΑΨΣ Φ30 1,50 ΕΑ 38 

92 ΞΣΩΦΨΛΡΣΩΟΣ ΧΞΣΩΦΣ ΦΣΠΑΡΣ ΕΑ 1,58 

93 ΦΣΟΕΦ MR 10 

94 ΞΑΔΣΧ ΑΥΣΦΦΛΠΑΨΩΡ ΛΡΣΧ ΕΑ 5 

95 ΦΦΩΓΑΡΛΕΦΑ CHERGUI S/N 34796 ΕΑ 1 

96 ΘΟΕΞΨΦΛΞΣΧ ΑΕΦΣΦΣΩΦΡΣΧ ELECTROLUX ΕΑ 1 

97 ΦΦΛΨΕΗΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΘ ELECTROLUX ΕΑ 1 

98 ΞΣΩΗΛΡΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΘ 3 ΕΧΨΛΩΡ 30Χ60 ΞΑΛ ΦΣΩΦΡΣΧ ΕΑ 1 

99 ΚΕΦΠΣΧ GASTR ΠΕ ΦΣΔΕΧ ΕΑ 2 

100 ΦΦΩΓΑΡΛΕΦΑ ΞΩΟΛΣΠΕΡΘ ΕΑ 1 

101 ΦΣΩΦΡΣΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΣΧ 2ΣΦΣΦΩΡ ΕΑ 1 

102 ΕΧΨΛΕΧ 30Χ30 400V ΘΟΕΞΨΦΛΞΕΧ ΨΕΨΦΑΓΩΡΕΧ ΕΑ 3 
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103 ΓΞΦΛΟ ΠΒΠ ΘΟΞ ΔΛΥΟΘ ΠΕ ΒΑΧΘ ΕΑ 1 

104 ΨΣΧΨΛΕΦΑ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ Ψ205 ΠΛΞΦΘ ΔΛΥΟΘ ΕΑ 2 

105 ΞΣΩΗΛΡΑ T. PIASTRA 6Z EL.GIORNO 15KW GIORIK ΕΑ 1 

106 ΦΣΩΦΡΣΧ ΛΨΑΟΛΑΧ ΕΑ 1 

107 ΧΩΨΦΑ 80 GAL ΕΑ 1 

108 ΨΣΧΨΛΕΦΑ ΔΛΥΟΘ ΦΑΒΔΩΨΘ Ψ205 ΕΑ 2 

109 ΥΟΑΞΑ ΥΣΟ/ΡΛΣΩ ΕΑ 2 

110 ΠΘΧΑΡΘ ΞΣΥΘΧ ΨΩΠΛΣΩ ΕΑ 1 

111 ΒΑΧΘ ΨΩΠΛΣΩ ΕΑ 1 

112 ΠΛΕΦ CMP 250 COMBI ΕΑ 1 

113 ΠΘΧΑΡΘ ΞΣΥΘΧ ΡΨΣΠΑΨΑΧ ΕΑ 2 

114 ΞΩΨΛΣ ΥΑΦΑΥΣΡΩΡ ΠΕ ΠΕΡΨΕΧΕΔΕΧ ΕΑ 2 

115 ΠΛΕΦ EASYLINE SEM7 ΕΑ 1 

116 ΑΥΣΧΩΠΩΨΘΧ ΕΥΕΦΛΑ 50 ΕΑ 1 

117 ΥΑΓΞΣΧ ΑΦΨΣΩ ΞΑΛ ΕΥΛΔΣΦΥΛΣΩ ΕΑ 3 

118 ΥΑΓΞΣΛ ΠΘΧΑΡ ΥΑΦΑΧΞΕΩΘΧ ΞΑΦΕ ΕΑ 2 

119 ΥΑΓΞΣΧ ΩΟ.ΧΧΘΠ Η ΦΣΦΠΑΛΞΑΧ ΕΑ 1 

120 ΧΩΨΦΑ ΠΛΞΦΘ ΑΟΣΩΠΛΡΛΣΩ ΕΑ 1 

121 ΟΑΠΑΦΛΡΑ ΦΣΩΦΡΣΩ ΕΑ 2 

122 ΑΠΑΛΔΛΣ ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ ΦΑΓΘΨΣΩ ΕΑ 4 

123 ΠΑΕΛΔΛ ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ ΟΕΒΘΨΩΡ ΕΑ 1 

124 ΞΣΨΧΑΦΣΟΑ ΑΡΣΕΛΔΩΨΘ 24CM ΕΑ 2 

125 ΧΨΩΥΘΨΘΦΛΑ ΑΩΓΩΡ ΕΑ 4 

126 ΨΑΨΛ 55Χ34 ΕΑ 10 

127 ΨΑΨΛ ΟΑΠΑΦΛΡΑ 80Χ50Χ10 ΕΑ 3 

128 ΨΑΨΛ CASTRONOM ΒΑΚ. 4.5 ΠΕ ΞΑΥΑΞΛ ΕΑ 5 

129 ΨΑΨΛ CASTRONOM ΒΑΚ. 6.5 ΠΕ ΞΑΥΑΞΛ ΕΑ 3 

130 ΨΑΨΛ CASTRONOM ΒΑΚ. 100 ΧΩΦΛΧ ΞΑΥΑΞΛ ΕΑ 2 

131 ΨΑΨΛ CASTRONOM ΒΑΚ. 15 ΧΩΦΛΧ ΞΑΥΑΞΛ ΕΑ 3 

132 ΨΑΨΛ CASTRONOM ΒΑΚ. 200 ΧΩΦΛΧ ΞΑΥΑΞΛ ΕΑ 2 

133 ΨΑΨΛ CASTRONOM ΒΑΚ. 100 ΧΩΦΛΧ ΞΑΥΑΞΛ ΕΑ 2 

134 ΟΕΞΑΡΘ ΠΥΑΛΡ ΠΑΦΛ CASTRONOM ΕΑ 2 

135 ΞΣΩΨΧΣΩΦΛ ΞΣΥΘΧ ΞΦΕΑΨΣΧ ΥΟΑΧΨΛΞΣ ΕΑ 1 

136 ΥΟΑΧΨΛΞΑ ΞΣΥΘΧ ΕΑ 7 

137 ΩΟΣ ΞΣΥΘΧ ΕΑ 1 

138 ΨΑΨΛ ΛΡΣΧ 78Χ40Χ5 ΕΑ 7 
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139 ΞΣΩΨΑΟΑ ΑΦΑΧΡΘ 24CM ΕΑ 1 

140 ΟΕΞΑΡΑΞΛ 1/1 65ΠΠ ΕΑ 9 

141 ΧΩΨΦΑ ΦΘΧΘ 32CM LACOR ΕΑ 1 

142 ΧΩΨΦΑ ΦΘΧΘ 32CM LACOR ΕΑ 1 

143 ΧΩΨΦΑ ΦΘΧΘ 50CM LACOR ΕΑ 1 

144 ΨΘΓΑΡΛ 18/10 40CM LACOR ΕΑ 1 

145 ΨΘΓΑΡΛ 18/10 36CM LAVOR ΕΑ 1 

146 ΟΕΞΑΡΘ QUALINOY BQ 1/1X65 ΕΑ 3 

147 ΞΑΥΑΞΛ QUALINOY INOX ΕΑ 3 

148 ΞΣΩΨΑΟΑ ΒΑΚΛΑ 7,5CM EKA ΕΑ 2 

149 ΞΣΩΨΑΟΑ ΨΦΩΥΘΨΘ 11CM EKA ΕΑ 1 

150 ΟΕΞΑΡΘ ΞΩΡΛΞΘ 28CM LACOR ΕΑ 1 

151 ΠΥΩΟ ΑΡΣΕΛΔΩΨΣ 31,4Χ11 ΕΑ 3 

152 ΑΡΑΔΕΩΨΘΦΑΧ ΧΑΟΨΧΑΧ ΠΕΧΑΛΣΩ ΠΕΓΕΚΣΩΧ ΕΑ 2 

153 ΦΦΛΨΕΗΑ ΘΟΕΞΨΦΛΞΘ ELX 211055 ΕΑ 1 

154 ΨΑΨΛ GASTRONORM 1/1 6,5 INOX ΕΑ 8 

155 ΨΑΨΛ GASTRONORM 2/1 6,5 INOX ΕΑ 4 

156 ΞΑΦΣΨΧΛ ΚΕΦΠΑΛΡΣΠΕΡΣ 4,8 KW 230V ΕΑ 1 

157 ΥΑΨΑΨΣΞΑΚΑΦΛΧΨΘΧ ΕΑ 1 

158 ΞΑΥΑΞΛ GASTR 1/1 ΕΑ 16 

159 ΨΦΣΟΟΕΩ ΧΕΦΒΛΦΛΧΠΑΨΣΧ 3 ΦΑΦΛΑ ΕΑ 3 

160 ΞΑΦΣΨΧΛ ΛΡΣΧ 4 ΦΑΦΛΑ ΕΑ 2 

161 ΨΘΓΑΡΛ ΑΡΑΨΦΕΥΣΠΕΡΣ ELECTROLUX ΛΡΣΧ ΕΑ 1 

162 ΥΑΟΕΨΣΦΣΦΣ ΕΑ 1 

163 ΧΩΨΦΑ ΒΑΚΕΛΑ 58 Ο. ΕΑ 1 

164 ΠΥΑΛΡ ΠΑΦΛ ΠΕ ΧΩΦΣΠΕΡΘ ΥΣΦΨΑ ΕΑ 2 

165 ΠΘΧΑΡΘ ΞΑΦΕ ΦΛΟΨΦΣΩ BRAVILO ΕΑ 1 

166 ΞΑΨΧΑΦΣΟΑ ΖΡΑ ΧΕΦΛ ΕΑ 1 

167 ΥΣΨΘΦΛΕΦΑ ΛΡΣΧ ΕΑ 2 

168 ΚΕΦΠΣΠΥΣ ΕΑ 6 

169 ΟΑΠΑΦΛΡΕΧ ΛΡΣΧ ΕΑ 5 

170 ΨΑΨΛ GASTRONORM 2/1 10 ΕΞ ΕΑ 15 

171 ΨΑΨΛ GASTRONORM 1/1 10 ΕΞ ΕΑ 5 

172 ΨΘΓΑΡΛ ΓΛΑ ΥΟΑΨΣ ΑΡΨΛΞΣΟΟΘΨΛΞΣ 40 ΕΞ ΕΑ 1 

173 ΨΘΓΑΡΛ ΓΛΑ ΥΟΑΨΣ ΑΡΨΛΞΣΟΟΘΨΛΞΣ 36 ΕΞ ΕΑ 1 

174 ΨΘΓΑΡΛ ΓΛΑ ΥΟΑΨΣ ΑΡΨΛΞΣΟΟΘΨΛΞΣ 32 ΕΞ ΕΑ 1 
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175 ΞΣΩΨΑΟΑ ΑΦΑΧΡΘ 24CM ΕΑ 1 

176 ΥΘΦΣΩΡΑ ΔΛΧΑΟΘ ΕΑ 1 

177 ΞΣΦΨΘΧ ΥΛΨΧΑΧ ΕΑ 1 

178 ΞΣΩΨΑΟΑ ΨΕΦΟΣΡ ΕΑ 2 

179 ΞΑΥΑΞΛ GASTR 2/1 ΕΑ 1 

180 ΠΥΦΛΞΛΑ ΞΑΦΕ ΡΣ 45 ΕΑ 1 

181 ΞΣΩΨΑΟΛ ΦΑΓΘΨΣΩ ΕΑ 46 

182 ΥΘΦΣΩΡΛ ΦΑΓΘΨΣΩ ΕΑ 242 

183 ΥΘΦΣΩΡΛ ΦΦΣΩΨΣΩ ΕΑ 88 

184 ΥΘΦΣΩΡΛ ΓΟΩΞΣΩ ΕΑ 192 

185 ΠΑΧΑΛΦΛ ΦΦΣΩΨΣΩ ΕΑ 6 

186 ΠΥΑΟΨΑΧ ΞΣΩΗΛΡΑΧ ΕΑ 1 

187 ΧΥΑΨΣΩΟΑ ΧΕΦΒΛΦΛΧΠΑΨΣΧ ΕΑ 1 

188 ΠΑΧΑΛΦΛ ΞΣΥΘΧ ΑΦΨΣΩ ΕΑ 1 

189 ΠΑΧΑΛΦΛ ΓΟΩΞΣΩ ΑΡΣΕΛΔΩΨΣ ΕΑ 36 

190 ΠΑΧΑΛΦΛ ΦΑΓΘΨΣΩ ΑΡΣΕΛΔΩΨΣ ΕΑ 468 

191 ΞΣΩΨΑΟΛΑ ΦΑΓΘΨΣΩ ΑΧΘΠΕΡΛΑ  ΕΑ 10 

192 ΠΑΧΑΛΦΛ ΞΣΩΗΛΡΑΧ ΕΑ 6 

193 ΠΥΑΟΨΑΧ ΞΦΕΑΨΣΧ ΕΑ 1 

194 ΠΑΧΑΛΦΛ ΡΣ 34 ΕΑ 12 

195 ΞΣΩΨΑΟΑ ΧΕΦΒΛΦΛΧΠΑΨΣΧ ΕΑ 8 

196 ΞΣΩΨΑΟΑΞΛΑ ΓΟΩΞΣΩ ΕΑ 100 

197 ΨΑΟΛΔΛ ΥΣΩΟΕΦΛΞΣΩ MARTINEZ ΕΑ 1 

198 ΠΑΧΑΛΦΛ ΕΞΣΛΟΛΑΧΠΑΨΣΧ 18CM ΕΑ 1 

199 ΠΑΧΑΛΦΛ ΦΑΓΘΨΣΩ 18110 GLORA  ΕΑ 15 

200 ΠΑΧΑΛΦΛ CHIF 25CM ΕΑ 2 

201 ΠΑΧΑΦΛ 30CM SVANERA ΕΑ 1 

202 ΠΥΩΟ ΑΡΣΛΔΩΨΣ 31,4Χ11 ΕΑ 1 

203 ΠΑΧΑΛΦΛ ΨΑΦΛΣΩ ΕΑ 1 

204 ΠΑΧΑΛΦΛ ΨΩΠΛΣΩ ΕΑ 1 

205 ΠΑΧΑΛΦΛ ΥΣΟΑΥ. ΧΦΘΧΕΩΡ ΕΑ 6 

206 ΠΑΧΑΛΦΛ ΞΩΦΨΣ ΕΑ 6 

207 ΠΑΧΑΛΦΛ ΞΦΕΑΨΣΧ ΕΑ 2 

208 ΨΑΟΛΔΛ ΞΣΩΗΛΡΑΧ ΕΑ 1 

209 ΟΑΒΛΔΑ ΧΑΟΑΨΑΧ ΕΑ 4 

210 ΟΑΒΛΔΑ ΨΘΨΣΩ ΕΑ 2 
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211 ΧΥΑΨΣΩΟΑ ΕΑ 6 

212 ΟΑΒΛΔΑ ΥΑΓΣΩ ΕΑ 6 

213 ΠΑΧΑΛΦΛ ΡΨΣΠΑΨΑΧ ΕΑ 10 

214 ΠΑΧΑΨΛ ΣΒΑΟ ΕΑ 1 

215 ΞΣΩΨΑΟΑ ΠΕΗΣΩΦΑ ΕΑ 2 

216 ΟΑΒΛΔΑ ΥΑΧΨΑΧ ΕΑ 2 

217 ΥΑΟΕΨΑ ΠΑΩΦΘ ΕΑ 16 

218 ΞΑΟΑΚΛ ΠΥΣΩΦΕ ΕΑ 2 

219 ΓΣΩΔΣΧΕΦΛ ΥΣΟ/ΡΛΣΩ ΕΑ 1 

220 ΠΑΧΑΛΦΛ ΠΩΨΕΦΣ ΕΑ 1 

221 ΠΑΧΑΛΦΛ ΦΕΨΑΦ/ΨΣΧ ΕΑ 1 

222 ΒΑΧΘ ΠΕΠΒΦΑΡΘΧ ΕΑ 1 

223 ΠΑΧΑΛΦΛ ΗΑΧ/ΞΘΧ ΛΧΛΣ ΕΑ 1 

224 ΥΑΟΕΨΑ ΛΧΛΑ 25ΕΞ. ΕΑ 2 

225 ΠΑΧΑΛΦΛ ΣΔΣΡΨΩΨΣ ΕΑ 12 

226 ΟΑΔΣΩΔΑ (ΧΕΨ 2 ΨΕΠΑΧΛΩΡ) ΕΑ 8 

227 ΦΟΩΨΗΑΡΛ ΞΑΦΕ ΕΑ 15 

228 ΥΣΨΘΦΛ ΡΕΦΣΩ ΕΑ 100 

229 ΥΛΑΨΣ ΒΑΚΩ ΕΑ 119 

230 ΥΛΑΨΣ ΟΕΩΞΣ ΦΘΧΣ ΕΑ 212 

231 ΧΑΟΑΨΛΕΦΑ ΕΑ 38 

232 ΑΟΑΨΛΕΦΕΧ ΩΑΟΛΡΕΧ ΕΑ 2 

233 ΦΟΩΨΗΑΡΛ ΨΧΑΓΛΣΩ ΠΕ ΥΛΑΨΑΞΛ ΕΑ 9 

234 ΞΑΡΑΨΑ ΡΕΦΣΩ ΩΑΟΛΡΘ ΕΑ 26 

235 ΧΑΦΨΣΥΕΨΧΕΨΣΚΘΞΕΧ ΕΑ 55 

236 ΥΣΨΘΦΛ ΞΣΟΩΡΑΨΣ ΕΑ 36 

237 ΑΡΚΣΔΣΧΕΛΣ ΞΦΩΧΨΑΟΟΛΡΣ ΕΑ 40 

238 ΥΛΑΨΑΞΛ ΞΑΦΕ ΕΑ 11 

239 ΔΛΧΞΣΧ ΛΡΣΧ ΠΕΓΑΟ. ΕΑ 10 

240 ΧΣΩΦΩΨΘΦΛ ΠΕΧΑΛΣ ΛΡΣΧ ΕΑ 1 

241 ΥΛΑΨΣ ΦΘΧΣ ΦΑΓΘΨΣΩ 24CM ΛΩΡΛΑ ΕΑ 200 

242 ΦΟΩΨΗΑΡΛ ΨΧΑΓΛΣΩ ΛΩΡΛΑ ΕΑ 8 

243 ΥΛΑΨΑΞΛ ΨΧΑΓΛΣΩ ΛΩΡΛΑ ΕΑ 12 

244 ΠΥΩΟ ΥΑΓΩΨΣΩ ΕΑ 30 

245 ΥΣΨΘΦΛ ΞΦΑΧΛΣΩ ΞΣΟΩΡΑΨΣ ΕΑ 36 

246 ΦΟΩΨΗΑΡΛΑ ΨΧΑΓΛΣΩ ΕΑ 85 
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247 ΥΛΑΨΕΟΕΧ ΠΕΟΑΠΛΡΘΧ ΕΑ 42 

248 ΞΑΡΑΨΑ   ΕΑ 27 

249 ΞΑΡΑΨΑ ΚΕΦΠΣΧ ΕΑ 4 

250 ΥΛΑΨΕΟΑ ΕΑ 21 

251 ΠΥΩΟ ΞΣΠΥΣΧΨΑΧ ΛΡΣΧ ΕΑ 84 

252 ΥΛΑΨΕΟΑ "ΛΩΡΛΑ" ΨΑΒΕΦΡΑΧ ΕΑ 45 

253 ΥΛΑΨΑ Ρ24 ΕΑ 200 

254 ΥΛΑΨΑ Ρ17 ΕΑ 200 

255 ΥΛΑΨΑ ΒΑΚΛΑ ΕΑ 107 

256 ΔΛΧΞΣΧ GLASS 46X36 MELAGNE ΕΑ 300 

257 ΞΑΦΕΨΛΕΦΑ ΕΥΑΓ/ΞΘ 3Κ CURTIS RU300 ΕΑ 1 

258 ΔΣΧΕΛΣ GASTRONORM ΕΑ 15 

259 ΒΦΑΧΨΘΦΑΧ ΘΟΞ.100Ο ELECTROLUX ΕΑ 1 

260 ΒΦΑΧΨΘΦΑΧ  1.7 ΟΨ ΕΑ 1 

261 ΒΑΗΣ ΠΕ ΨΦΩΥΕΧ ΓΛΑ ΦΛΓΑΡΘ ΕΑ 2 

262 ΥΛΑΨΕΟΑ ΣΒΑΟ ΕΑ 40 

263 ΑΦΛΚΠΣΠΘΧΑΡΘ   ΕΑ 1 

264 ΨΘΟΕΣΦΑΧΘ PHILIPS 42'' ΕΑ 1 

265 ΠΥΕΡ ΠΑΦΛ ΕΥΛΥΕΔ. ΟΩΣΠ. 176Χ70Χ128 ΕΑ 1 

266 ΔΕΞΨΘΧ HD2 01-00-32 EDITION ΕΑ 27 

267 ΨΦΑΥΕΗΣΠΑΡΨΘΟΣ ΕΑ 135 

268 ΨΦΑΥΕΗΣΠΑΡΨΘΟΣ ΟΕΩΞΣ ΕΑ 5 

269 ΨΦΑΥΕΗΣΠΑΡΨΘΟΑ ΔΛΑΦΣΦΩΡ ΔΛΑΧΨΑΧΕΩΡ ΕΑ 19 

270 ΩΦΑΧΠΑ ΞΣΩΦΨΛΡΩΡ MR 201 

271 ΧΘΠΑΛΣΧΨΑΨΘΧ ΕΑ 5 

272 ΥΛΡΑΞΛΔΕΧ ΧΘΠΑΡΧΕΩΧ ΕΑ 2 

273 ΥΛΡΑΞΛΔΑ ΠΕΨΑΟΟΛΞΘ ΓΛΑ ΥΣΦΨΑ ΕΑ 4 

274 ΕΛΞΣΡΑ ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ ΕΑ 1 

275 ΧΨΑΩΦΣΧ ΠΥΦΣΩΨΗΛΡΣΧ ΕΑ 1 

 

 

 

 

 

 

 


