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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ                                                                   

ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                   

Ταχ.  Δ/νση : Γενναδίου 8 

 Τ.Κ.:  106 78 

Τηλέφωνο : 2132147500      

Fax : 210 3820 807 

E-mail : info@kedke.gr  

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(άρθρο 55 ν.4557/2018) 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΩΝ 

ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» 

 

Προϋπολογισμού 1.478.300 € και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν. 

 

Άρθρο 1 

Αναθέτουσα Αρχή – Ορισμοί 

1.1  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 8 & ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 65 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 106 78 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός NUTS EL30 
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Τηλέφωνο 213 214 7500 

Φαξ 210 3820807 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο kougianos@kedke.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες κ. Γαβρίλης Κουγιανός   

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

  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΝΠΙΔ με την επωνυμία 
«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Κ.Ε.Δ.Ε.), μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και 
ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.: Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα 
προβλεπόμενα από το άρθρο 1 του ΠΔ 75/2011 όπως έχει τροποποιηθεί από το ΠΔ 
94/2019. 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα 
διεύθυνση, τηλέφωνα 213214 7500, 213 214 7509 

Είδος διαδικασίας: Βάσει των διατάξεων του άρθρου 55 του ν.4557/2018 η 
παρούσα διαδικασία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν.4412/2016. 
Διεξάγεται με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τηρουμένων των αρχών της 
διαφάνειας και ισότητας.  

 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο 

 

Η ΚΕΔΕ, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, λειτουργούσα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 75/2011 (ΦΕΚ Α΄182) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και 
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας», όπως έχει τροποποιηθεί με το ΠΔ 94/2019, είναι 
αποδέκτης δωρεάς ύψους (δωρεοδόχος) χρηματικού ποσού 1.478.300 €, από το 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (δωρητής), για την υλοποίηση του προγράμματος 
προμήθειας τροφίμων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
περιγράφονται σε συμφωνητικό μεταξύ του δωρητή και δωρεοδόχου, με σκοπό την 
προμήθεια ειδών διατροφής μέσω πίστωσης ή δωροεπιταγών-διατακτικών και την 
διανομή των ειδών αυτών σε Δήμους της χώρας, σύμφωνα με τα κριτήρια 
κατανομής, που περιέχονται στην υπ’αριθ.  285/11.06.2020 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΚΕΔΕ (ΑΔΑ: ΨΠ2ΝΟΛ2Φ-ΝΗΕ). 

Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος αυτού η ΚΕΔΕ καλεί τους  
ενδιαφερόμενους, δικαιούμενους συμμετοχής κατά το άρθρο 7 της παρούσης,  να 
υποβάλλουν  προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Ο Διαγωνισμός 
υπάγεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Α. 1050/2020 ΦΕΚ 942/Β/20-3-
2020  υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισης από τον Υπουργό Οικονομικών και 
τον/τους καθ’ ύλην αρμόδιο/ους Υπουργούς. 

mailto:kougianos@kedke.gr
http://www.kedke.gr/
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Άρθρο 3 

Διάρκεια 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της και σε 
κάθε περίπτωση έως την ολοκλήρωση κάθε οικονομικής εκκρεμότητας.  

Παράταση της άνω διάρκειας δικαιολογείται για λόγους ανωτέρας βίας, κατόπιν 
αιτήματος του αναδόχου. 

 

Άρθρο 4 

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση – Κριτήριο κατακύρωσης 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται στο ποσό του € 1.478.300 και 
χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κριτήριο κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τους 
Όρους που ακολουθούν.  

Άρθρο 5 

Εφαρμοστέα Νομοθεσία – Συμβατικά Τεύχη 

5.1. Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι κατωτέρω 
διατάξεις, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας:  

- του άρθρου 55 του ν.4557/2018 

- του N.4270/2014 Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
Α/143/28.6.2014), κατά τις διατάξεις που ισχύει.  

- του Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248 Α) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΥΑ 1050 ΦΕΚ 
Β΄942/2020) 

- του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145) όπως 
ισχύει (ΥΠΟΙΚ 2/100018/0026/30-12-2016) 

- του Π.Δ. 75/2011 & 94/2019 

- η υπ’ αριθμ. 285/11.06.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε (ΑΔΑ: ΨΠ2ΝΟΛ2Φ-ΝΗΕ)  

- κάθε άλλη κανονιστική πράξη που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω 
νομοθεσίας.  

5.2. Τα  τεύχη της παρούσας Πρόσκλησης, μετά την υπογραφή της σύμβασης, 
καθίστανται συμβατικά τεύχη. 

Ακολούθως τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η 
εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σε αυτά 
όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος: 

1. Η σύμβαση  

2. Η παρούσα Πρόσκληση με τα αναπόσπαστα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα 
παρασχεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή 

4. Η προσφορά του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 6 

Παραλαβή Πρόσκλησης  – Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών/ Διευκρινίσεων 

 

6.1. Η παρούσα και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, που τη συνοδεύουν, διατίθενται από το 
Γραφείο Πρωτοκόλλου,  στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδος,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: από 09:00 π.μ. έως 
και 15:00 άνευ αντιτίμου.  

6.2. Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών/ Διευκρινίσεων: 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως συμπληρωματικές 
πληροφορίες/ διευκρινίσεις μέχρι την Δευτέρα  15/06/2020 και ώρα 15:00 μμ.  

Οι εν λόγω πληροφορίες/διευκρινίσεις παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή 
εγγράφως, μέσω ηλ.ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 16/06/2020 
και ώρα 09.00. 

Η συμμετοχή στη διαδικασία της παρούσας συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο 
υποψήφιος έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας και των αναπόσπαστων 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ που τη συνοδεύουν, της εφαρμοστέας νομοθεσίας και 
συνιστά  αμάχητο τεκμήριο ότι έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους της 
παρούσας. 

 

Άρθρο 7 

Δικαίωμα συμμετοχής - Αποκλεισμός υποψήφιου – Κριτήρια επιλογής – 
Αποδεικτικά μέσα 

 

7.1. Στην παρούσα διαδικασία συμμετέχουν νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή 
ενώσεις προμηθευτών, που λειτουργούν ως υπεραγορές τροφίμων (super market). 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν ευρεία, εξασφαλισμένη ποιότητα και 
επάρκεια προσφερομένων ειδών κατά τη διάρκεια ισχύος της πίστωσης ή των 
διατακτικών / δωροεπιταγών. Όλα τα είδη πρέπει θα να πωλούνται από όλα τα 
καταστήματα της συμμετέχουσας εταιρείας και στις ίδιες τιμές.  

7.2. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: 

Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από το Διαγωνισμό, εφόσον συντρέχουν στο 
πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα 
τουλάχιστον από τα μέλη του (αν πρόκειται για σύμπραξη, κοινοπραξία ή ένωση 
φυσικών ή νομικών προσώπων) μία τουλάχιστον από τις κάτωθι ιδιότητες: α) 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, κατά την έννοια του 
άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
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των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α' 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές 
εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το 
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

7.2.1. Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου.  

 7.2.2. Εάν νομικό πρόσωπο τελεί σε κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει ή, για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, σε άλλες, ανάλογες, 
καταστάσεις και, επίσης, εάν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης 
των ανωτέρω νομοθετημάτων ή, για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, υπό άλλες, 
ανάλογες, καταστάσεις. 

7.2.3. Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που 
αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. 

7.2.4.Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των 
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εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύμφωνα με τις 
διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του Ελληνικού Δικαίου. 

7.2.5. Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των 
φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο 
και του ελληνικού δικαίου. 

7.2.6. Εάν δεν  είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο οικείο Επιμελητήριο. Κατά τη 
δήλωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται η ακριβής επωνυμία του συγκεκριμένου 
οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι. 

7.3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

7.3.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: ο 
υποψήφιος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα. 

7.3.2 Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει, σε ισχύ, ISO 9001: 2015, για τη 
διαχείριση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

  7. 4. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: 

Για την απόδειξη των ανωτέρω προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο τα 
δικαιολογητικά του όρου 11.2 της παρούσης. 

 

Άρθρο 8 

Χρόνος υποβολής - Κατάρτιση και υποβολή προσφορών. 

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών :  

Τρίτη 16/06/2020 μέχρι τις 12.00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής,  Ακαδημίας 65 
& Γενναδίου 8, 6ος όροφος, 106 78, Αθήνα, γραφείο πρωτοκόλλου. 

8. 1 Οι προσφορές πρέπει: 

- να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, 

- να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις,  
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. 

Προσφορές για μέρος της ποσότητας που ορίζει η παρούσα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

 8.2 Οι προσφορές αποστέλλονται ή κατατίθενται στο πρωτόκολλο της ΚΕΔΕ έως 
την Τρίτη 16/06/2020 και ώρα 12.00, εντός σφραγισμένου φακέλου. 
Οποιαδήποτε προσφορά υποβληθεί μετά την καταληκτική ως άνω προθεσμία 
είναι απαράδεκτη, δεν αποσφραγίζεται και επιστρέφεται.  

8.3. Τρόπος κατάρτισης και υποβολής προσφορών: 

(α) Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

* Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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* Ο τίτλος και ο αρ.πρωτ. της πρόσκλησης  

* Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

* Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (Πλήρης επωνυμία υποψηφίου, διεύθυνση, 
αριθμός τηλεφώνου, fax) 

* Ο Αποδέκτης: Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος . 

 

Εντός του κυρίως ως άνω κυρίως φακέλου περιλαμβάνονται δύο υποφάκελοι, ως 
εξής: 

Α. υποφάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο οποίος πρέπει 
να περιλαμβάνει: 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία 
δηλώνεται ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 7. 2. της 
παρούσης ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της παρούσης 
διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 Παρουσίαση του δικτύου καταστημάτων που διαθέτει η επιχείρηση του 
προσφέροντος σε όλη την Ελλάδα, του δικτύου διανομής και ποιοτικών 
στοιχείων της επιχείρησης. 

 Νομιμοποιητικά έγγραφα του υποψηφίου (ΦΕΚ σύστασης, τροποποιήσεις, 
αποφάσεις Δ.Σ. περί νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας).  

Β. υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά». 

Η Οικονομική Προσφορά, θα υπογράφεται από τον προσφέροντα, θα φέρει τη 
σφραγίδα της επιχείρησης και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 Το ποσοστό επιπρόσθετης αξίας αγορών επί του προϋπολογιζόμενου ποσού,  

 Το χρόνο ισχύος της προσφοράς, που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 90 
ημέρες 

 Οποιαδήποτε, κατά την κρίση των διαγωνιζομένων, επιπλέον αναγκαία στοιχεία. 

 Το χρόνο εξαργύρωσης  της πίστωσης ή των δωροεπιταγών-διατακτικών, ο οποίος 
δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις μήνες. 

 

Άρθρο 9 

Ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους για ενενήντα 
(90) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και 
μετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το 
αποδεχτεί. 
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Άρθρο 10 

Αμοιβή - Τρόπος πληρωμής Αναδόχου 

10.1. Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου αποτελεί τη Συμβατική του Αμοιβή 
και δεν αναθεωρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος 
δεσμεύεται για το αμετάβλητο της Οικονομικής Προσφοράς του για 
οποιοδήποτε λόγο, εκτός από αυτούς που συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας. 
Επίσης, δεσμεύεται και για την ακρίβεια των υπολογισμών, με βάση τους 
οποίους θα διαμορφώσει την Οικονομική Προσφορά του. Όλα τα χρηματικά 
ποσά και οι πληρωμές που διενεργούνται θα εκφράζονται σε Ευρώ, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. 

10.2. Τρόπος Πληρωμής: Η πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ γίνεται έναντι νόμιμου 
παραστατικού το οποίο εκδίδεται στο όνομα της ΚΕΔΕ και θα αναγράφει ότι θα 
εξοφληθεί από  τον Δωρητή (ΙΣΝ). Η καταβολή της αμοιβής θα πραγματοποιηθεί 
απευθείας στον ΑΝΑΔΟΧΟ από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κατόπιν εντολής 
προς πληρωμή, που θα αποστείλει η ΚΕΔΕ στο Ίδρυμα, συνοδευόμενη από το 
Πρακτικό Παραλαβής. που θα συντάξει η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της 
ΚΕΔΕ.  

Η καταβολή της αμοιβής θα πραγματοποιηθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την 
προσκόμιση του παραστατικού, σε τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσει ο 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ στη σύμβαση που θα υπογραφεί. 

 

 

Άρθρο 11 

Αξιολόγηση - Κατακύρωση του Διαγωνισμού 

Η επιλογή Αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στον 
συμμετέχοντα του οποίου η προσφορά θα κριθεί ότι πληροί τα βασικά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά και ο οποίος προσφέρει την υψηλότερη επιπρόσθετη αξία αγορών 
σε σχέση με τη συνολική προϋπολογιζόμενη αξία της Πρόσκλησης.  

Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΚΕΔΕ (Διοικητικό 
Συμβούλιο), μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των 
προσφορών. 

Για την έκδοση απόφασης κατακύρωσης της ΚΕΔΕ απαιτείται η προηγούμενη 
σύμφωνη γνώμη του Δωρητή (ΙΣΝ).  

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών διενεργείται κλήρωση μεταξύ των δύο 
υποψηφίων.  

Τα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να διαμορφώσουν ιδία αντίληψη για την 
επαγγελματική δραστηριότητα και τεχνικές ικανότητες των υποψηφίων (αξιοπιστία, 
τοποθεσία και μέγεθος καταστημάτων, δυνατότητα επαρκούς παρακολούθησης της 
υλοποίησης της δωρεάς, επίπεδο εξυπηρέτησης κλπ), την ευρεία ποικιλία, 
εξασφαλισμένη ποιότητα και επάρκεια των προσφερομένων ειδών, το εύλογο των 
τιμών πώλησης, δύνανται να ζητήσουν πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες, αν 
χρειασθεί. 
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Μετά την έκδοση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής περί ανάδειξης του 
προσωρινού αναδόχου, καλείται αυτός με έγγραφη ειδοποίηση, να προσκομίσει, 
εντός προθεσμίας 3 ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης, τα 
δικαιολογητικά και έγγραφα της επόμενης παραγράφου, σε σφραγισμένο φάκελο, ο 
οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή, προκειμένου να ελεγχθούν.  

11.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 

11.2.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου 
τριμήνου (03 μηνών) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με 
τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του 
όρου 7.2 της παρούσης. 

11.2.1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου (06 μηνών) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε 
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω 
δικαιολογητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 
που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό, 

11.2.1.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από 
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 
ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
και ως προς τις Φορολογικές Υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση 
εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό 
εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό, 

11.2.1.4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σ` αυτό και το ειδικό επάγγελμά 
του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

11.2.1.2. πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης εντός 
του τελευταίου εξαμήνου(06 μήνες) πριν από την κοινοποίηση της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί 
υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, 
επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί 
ημεδαπών ανωνύμων εταιριών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την 
αρμόδια Υπηρεσία, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οποίας είναι 
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εγγεγραμμένος ο προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά 
στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από 
το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρίας που τελεί υπό 
ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης και 
προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρία) το 
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 
Πρωτοδικείου της έδρας του προσωρινού αναδόχου, 

11.2.1.3. Ειδικότερα σημειώνεται, ότι όσον αφορά τα ανωτέρω,  τα  νομικά 
πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν αποδεικτικά ισχύουσας 
εκπροσώπησής τους και ακολούθως  για τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των 
προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρία) και για 
όλα τα μέλη του ΔΣ  και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες 
εταιρίες, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, 
από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα της παραγράφου 12.2.1.1. του παρόντος άρθρου. 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων, συντάσσει πρακτικό 
του σταδίου Αξιολόγησης του Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Προσωρινού Αναδόχου, που επικυρώνει το Δ.Σ. και καλείται ο ανάδοχος  να 
προσέλθει για την υπογραφή της. Εκδίδεται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
ύψους 5% της αξίας της σύμβασης. 

 

Άρθρο 12 

ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ο χρόνος παράδοσης  της πίστωσης ή των δωροεπιταγών-διατακτικών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της κατακύρωσης στον 
οριστικό ανάδοχο. Προσφορές που προβλέπουν μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης 
απορρίπτονται. Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής 
(Γενναδίου 8 & Ακαδημίας – 6ος όροφος).  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων, στον οποίο ανακοινώθηκε η κατακύρωση, δεν 
προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης η ΚΕΔΕ ανακαλεί την κατακύρωση και ο προσφέρων 
κηρύσσεται έκπτωτος και η σύμβαση ανατίθεται στον αμέσως επόμενο 
προσφέροντα με την συμφερότερη οικονομική προσφορά.  

 

 

 

 

Άρθρο 13 
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

13.1. Τα είδη προς προμήθεια (πίστωση ή δωροεπιταγές-διατακτικές) θα 
διανεμηθούν από την ΚΕΔΕ προς τους ωφελούμενους Δήμους (ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), για τους σκοπούς της δωρεάς.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσει την παραγγελία μέσα σε 
χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων από τη λήψη της, στις έδρες των Δήμων που 
αναφέρονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα 1 του Παραρτήματος. 

Η αξία των παραγγελιών για κάθε Δήμο μπορεί να κατανεμηθεί σε έως τρεις (3) 
ισόποσες παραγγελίες ανά Δήμο.  

Οι σχετικές παραγγελίες δύνανται να αποστέλλονται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων ή Κοινωνικών Παντοπωλείων και θα 
εκτελούνται κατόπιν κοινής συμφωνίας ως προς τον χρονικό προγραμματισμό. 

13.2. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ: 

Η πίστωση ή οι δωροεπιταγές-διατακτικές, με απόφαση του κάθε Δήμου, θα 
αξιοποιηθούν για την αγορά ειδών που ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες: 

 Είδη παντοπωλείου. Ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά): αλάτι, αλεύρι, 
δημητριακά ολικής αλέσεως, ζάχαρη, ζυμαρικά, μαρμελάδα, μέλι, ξύδι, 
πιπέρι, όσπρια, ρύζι, πραλίνα φουντουκιού 

 Ελαιόλαδο.  

 Είδη κρεοπωλείου.  

 Είδη οπωροπωλείου (φρούτα, λαχανικά). 

 Είδη γαλακτοπωλείου. Ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά): φρέσκο γάλα, 
γιαούρτι, τυρί 

 Είδη κατεψυγμένων λαχανικών 

 Είδη καθημερινής φροντίδας και υγιεινής για τους δικαιούχους (π.χ. πάνες, 
χαρτιά υγείας, απολυμαντικά) 
 

 

Άρθρο 14 

Παρακολούθηση – Παραλαβή 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η Παραλαβή του αντικειμένου 
της παρούσας θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της ΚΕΔΕ. 

 

Άρθρο 15 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης 

Η τροποποίηση Συμβατικού Όρου επιτρέπεται, μόνον κατόπιν έγγραφης συμφωνίας 
όλων των συμβαλλομένων μερών.  
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Άρθρο 16 

Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ματαιώσει, με αιτιολογημένη απόφαση της, τη 
διαδικασία ανάθεσης, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. 
Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο 
δύναται, μετά από γνώμη της Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της 
από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στη συγκεκριμένη διαδικασία υποβολής 
προσφορών δεν έχουν δικαίωμα να αμφισβητήσουν την απόφαση της Επιτροπής ή 
της σύμφωνης γνώμης του ΙΣΝ, ούτε να αιτηθούν οποιαδήποτε αποζημίωση για την 
συμμετοχή τους αυτή. 

 

Άρθρο 17 

Τελική Διάταξη 

Για κάθε τι που δεν προβλέπεται στην παρούσα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες 
διατάξεις του θεσμικού πλαισίου που αναφέρεται στην παρούσα. 

 

Ακολουθούν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

- ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΗΜΟΙ  
- ΥΠΟΔΙΕΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ο Γενικός Διευθυντής  

 

Ιωάννης Καραγιάννης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

Δήμοι που εντάσσονται στο Πρόγραμμα 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ 

1  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
2  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
3  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
4  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 
5  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
6  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
7  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 
8  ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
9  ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

10  ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
11  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
12  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 
13  ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
14  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 
15  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
16  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
17  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
18  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 
19  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 
20  ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 
21  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
22  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 
23  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
24  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
25  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 
26  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
27  ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
28  ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
29  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
30  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
31  ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ 
32  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΕΛΤΑ 
33  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
34  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΙΔΑΣ 
35  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
36  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
37  ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΛΙΟΥ 
38  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
39  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 
40  ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
41  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
42  ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
43  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
44  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
45  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 
46  ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
47  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
48  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
49  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
50  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
51  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 
52  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 
53  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
54  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
55  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
56  ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 
57  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 
58  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
59  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
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60  ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 
61  ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
62  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
63  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 
64  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 
65  ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 
66  ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
67  ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 
68  ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
69  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
70  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
71  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 
72  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
73  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
74  ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
75  ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
76  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
77  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 
78  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 
79  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 
80  ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 
81  ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
82  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ 
83  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 
84  ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
85  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 
86  ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
87  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
88  ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
89  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 
90  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 
91  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
92  

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 

93  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
94  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 
95  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 
96  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ 
97  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 
98  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
99  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 

100  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 
101  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 
102  

ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

103  ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
104  ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 
105  ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
106  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 
107  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΙΑΣΜΟΥ 
108  ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
109  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
110  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ 
111  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 
112  ΚΡΗΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 
113  ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
114  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 
115  ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
116  ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
117  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 
118  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
119  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 
120  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 
121  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ 
122  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
123  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 
124  ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
125  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΥΛΗΣ 
126  ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
127  ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
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128  ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΩΠΟΥ 
129  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
130  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 
131  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 
132  ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
133  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
134  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 
135  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
136  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΕΣΤΟΥ 
137  ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
138  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
139  ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
140  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
141  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 
142  ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
143  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 
144  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΟΛΒΗΣ 
145  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 
146  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
147  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
148  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΛΑΜΑ 
149  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
150  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 
151  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 
152  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
153  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ 
154  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 
155  ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
156  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
157  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 
158  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 
159  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΥΚΗΣ 
160  ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
161  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
162  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
163  ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 
164  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 
165  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
166  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
167  ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 
168  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
169  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
170  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΙΜΟΥ 
171  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 
172  ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 
173  ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
174  ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
175  ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
176  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 
177  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 
178  ΗΠΕΙΡΟΥ ΖΗΡΟΥ 
179  ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
180  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΟΚΡΩΝ 
181  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΙΑΣ 
182  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 
183  ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 
184  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΟΪΟΥ 
185  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
186  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 
187  ΚΡΗΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 
188  ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
189  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 
190  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 
191  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 
192  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
193  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 
194  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
195  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 
196  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 
197  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
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198  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
199  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 
200  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 
201  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 
202  ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 
203  ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 
204  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 
205  ΚΡΗΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
206  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
207  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
208  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 
209  ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ 
210  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
211  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
212  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 
213  ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
214  ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 
215  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΡΜΟΥ 
216  ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 
217  ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 
218  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 
219  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 
220  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 
221  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 
222  ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
223  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 
224  ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
225  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 
226  ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 
227  ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 
228  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
229  ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
230  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
231  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΥΡΩΤΑ 
232  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 
233  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 
234  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 
235  ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
236  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
237  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΡΟΥ 
238  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 
239  ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 
240  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 
241  ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 
242  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 
243  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
244  ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 
245  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
246  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
247  ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
248  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 
249  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 
250  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
251  ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ 
252  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 
253  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 
254  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ και ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
255  ΚΡΗΤΗΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 
256  ΗΠΕΙΡΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 
257  ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
258  ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
259  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
260  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 
261  ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 
262  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
263  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΜΠΩΝ 
264  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩ 
265  ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
266  ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
267  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
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268  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΜΕΑΣ 
269  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 
270  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
271  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 
272  ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 
273  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΝΟΥ 
274  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 
275  ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 
276  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 
277  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ 
278  ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΡΟΥ 
279  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΟΥ 
280  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΑΜΗΣ 
281  ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 
282  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΙΘΑΚΗΣ 
283  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 
284  ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
285  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΚΥΡΟΥ 
286  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
287  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 
288  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
289  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 
290  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ 
291  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 
292  ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ 
293  ΚΡΗΤΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 
294  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΙΨΩΝ 
295  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΡΩΪΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ 
296  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 
297  ΗΠΕΙΡΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 
298  ΚΡΗΤΗΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 
299  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 
300  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 
301  ΚΡΗΤΗΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
302  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ 
303  ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 
304  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΑΣ 
305  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΗΡΑΣ 
306  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 
307  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΗΤΩΝ 
308  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ 
309  ΚΡΗΤΗΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 
310  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ 
311  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΗΣ 
312  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΛΟΥ 
313  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΘΝΟΥ 
314  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 
315  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 
316  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 
317  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 
318  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΛΟΥ 
319  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 
320  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΑΛΚΗΣ 
321  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 
322  ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΡΑΣ 
323  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 
324  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ 
325  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΙΚΙΝΟΥ 
326  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΞΩΝ 
327  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 
328  ΚΡΗΤΗΣ ΓΑΥΔΟΥ 
329  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΦΗΣ 
330  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΡΩΪΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ 
331  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 
332  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Εκδό της  (Πλήρης  επωνυμία Πιστωτικού  Ιδρύματος  ……………………………. /)  

Ημερομηνία έκδοσης     …………………………….. 

Προς : (Πλήρης  επωνυμία Αναθέτουσας  Αρχής /Αναθέτοντος  

Φορέα)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας  Αρχής /Αναθέτοντος  Φορέα)................................ 

 

Εγγύηση μας  υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού  ………………….……. ευρώ . 

 

Έ χουμε την τιμή  να σας  γνωρίσουμε ό τι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή  

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώ ματος  της  διαιρέσεως  

και διζήσεως  μέχρι του ποσού  των 

ευρώ ……………………………………………………………………….. 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού  προσώ που]: (ονοματεπώ νυμο, πατρώ νυμο) 

..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή  

(ii) [σε περίπτωση νομικού  προσώ που]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή  

(iii) [σε περίπτωση ένωσης  ή  κοινοπραξίας :] των φυσικώ ν / νομικώ ν προσώ πων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

(συμπληρώ νεται με ό λα τα μέλη της  ένωσης  / κοινοπραξίας ) 

ατομικά  και για κάθε μία από  αυτές  και ως  αλληλέγγυα και εις  ολό κληρο 

υπόχρεων μεταξύ  τους , εκ της  ιδιό τητά ς  τους  ως  μελώ ν της  ένωσης  ή  

κοινοπραξίας , 

για την καλή  εκτέλεση του/ων τμήματος /των ..5/ της  υπ αριθ ..... σύμβασης  

“(τίτλος  σύμβασης )”, σύμφωνα με την (αριθμό /ημερομηνία) ........................ 

Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  6 ........................... 

της /του (Αναθέτουσας  Αρχής /Αναθέτοντος  φορέα). 

Το παραπάνω ποσό  τηρείται στη διάθεσή  σας  και θα καταβληθεί ολικά  ή  μερικά  

χωρίς  καμία από  μέρους  μας  αντίρρηση, αμφισβήτηση ή  ένσταση και χωρίς  να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή  μη της  απαίτησης  σας  μέσα σε ....….    ημέρες  από  την 
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απλή  έγγραφη ειδοποίησή  σας . 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος  χρό νος  στα 

έγγραφα της  σύμβασης ) 

ή   

μέχρις  ό του αυτή  μας  επιστραφεί ή  μέχρις  ό του λάβουμε έγγραφη δήλωσή  σας  

ό τι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας  απαλλαγμένη από  κάθε σχετική  

υποχρέωση εγγυοδοσίας  μας .  

Σε περίπτωση κατάπτωσης  της  εγγύησης , το ποσό  της  κατάπτωσης  υπό κειται 

στο εκάστοτε ισχύον πά γιο τέλος  χαρτοσήμου. 

Βεβαιώ νουμε υπεύθυνα ό τι το ποσό  των εγγυητικώ ν επιστολώ ν που έχουν 

δοθεί, συνυπολογίζοντας  και το ποσό  της  παρούσας , δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή ) 

 

 

 


