
  

  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ  

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 
ΔΡΓΟ: 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ 
ΟΤΦΛΙΟΤ ΚΑΙ ΚΔ.ΚΟ.Π.Α.Π. 2017 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 130.976,00 € (καδί κε ΦΠΑ ) 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

ΥΡΗΗ: 2017 

ΑΡΙΘ.ΜΔΛΔΣΗ :    51/2016  Αριθμ. Πρωτ.:  231 

Ημερομηνία:    12-01-2017 

 

 

 

ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ ΚΑΙ ΚΔ.ΚΟ.Π.Α.Π. 201 7 

 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηνπ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 

4. Σνλ Ν.4155/2013 «Δζληθό ύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ Γεκόζησλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

5. Σνλ Ν.4281/2014 

Πξνθεξύζζεη αλνηθηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ 

ΚΑΙ ΚΔ.ΚΟ.Π.Α.Π. 2017», ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο κε Φ.Π.Α. 130.976,00€ κε θξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή κνλάδνο επί ησλ εηδώλ παληνπσιείνπ, θξέζθνπ γάιαθηνο, αξηνπνηείνπ, 

πνηώλ – αλαςπθηηθώλ θαη catering θαη κε ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο επί ηνηο εθαηό ζηε λόκηκα 

δηακνξθνύκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπ όπσο απηή 

πξνθύπηεη από ην εθάζηνηε δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκώλ ηεο πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ., Γηεύζπλζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. 

Έβξνπ, Σκήκα Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνύ γηα ηα είδε θξενπσιείνπ, νπσξνπσιείνπ θαη ειαίσλ, ππό ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη πιεξνύληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 51/2016 κειέηεο ηνπ Γήκνπ.  

Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία: 14-02-2017 θαη ώξα: 15:00 μμ ζε ειεθηξνληθό θάθειν ζύκθσλα κε ηα 

αλαθεξόκελα ζην Ν.4155/2013. 

Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεηαη ππνρξεσηηθά από εγγύεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζό 

πνπ ζα θαιύπηεη ην 2 (δύο) τοις εκατό (%) ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο κειέηεο, ρσξίο Φ.Π.Α., γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα (ηκήκαηα) ή νκάδα (νκάδεο), όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 51/2016 κειέηε ηνπ 

Γήκνπ. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ώξεο ζην Γήκν νπθιίνπ (Σερληθή Τπεξεζία), Βαο. Γεσξγίνπ 180 ή ζην ηειέθσλν 2554350130 (Κνηζάλε 

Διέλε).  

Η πεξίιεςε δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζην ΦΔΚ, ζε δύν νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο, ζε δύν εκεξήζηεο 

ηνπηθέο θαη κία εβδνκαδηαία ηνπηθή, ζύκθσλα κε ην Ν.3548/2007. 

Πεξίιεςε δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.soufli.gr.  

 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 
 

 

ΠΟΤΛΙΛΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ  

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 
ΔΡΓΟ: 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ ΚΑΙ 
ΚΔ.ΚΟ.Π.Α.Π. 2017 

    ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 130.976,00 € (μαζί με ΦΠΑ ) 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 

ΥΡΗΗ: 2017 

ΑΡΙΘ.ΜΔΛΔΣΗ :    51/2016  Αριθμ. Πρωτ.:  231 
Ημερομηνία:    12-01-2017 

 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
  

Ο Γήκαξρνο ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ νομού Έβξνπ , έρνληαο ππφςε α)ηελ κε αξηζκφ 181/2016 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο εθηέιεζεο εληαίαο πξνκήζεηαο ζηα είδε 

θξενπσιείνπ - παληνπσιείνπ - νπσξνπσιείνπ - αξηνδαραξνπιαζηείνπ – γάιαθηνο πξνζσπηθνχ 

– πνηψλ αλαςπθηηθψλ – εηδψλ catering 2017 β) ηελ κε αξηζκφ 222/2016 απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο 51/2016 ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη έγθξηζεο ησλ φξσλ δηαθήξπμεο , πξνθεξχζζεη δεκφζην αλνηθηφ 

ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο γηα ηα είδε θξενπσιείνπ, νπσξνπσιείνπ θαη 

ην ειαηφιαδν ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%), ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε 

θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη 

απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηεο ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο νηθείαο 

Πεξηθέξεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3438/2006 θαη κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο 

επί ησλ ηηκψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα είδε παληνπσιείνπ πιελ ειαηνιάδνπ, 

αξηνδαραξνπιαζηείνπ, πνηψλ αλαςπθηηθψλ, εηδψλ catering θαη γάιαθηνο πξνζσπηθνχ , 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 ηνπ λ.4155/2013 θαη ηνπ λ.4412/2016 γηα ηελ 

«πξνκήζεηα ηξνθίκσλ Γήκνπ νπθιίνπ θαη ΚΔ.ΚΟ.Π.Α.Π. 2017», ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο 51/2016 κειέηεο κε θαη κε ηνπο παξαθάησ φξνπο. 

 

Άπθπο 1° Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: α) 

Σνπ Ν. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

β) Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87Α). 

γ) Σνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν -

Πξφγξακκα Γηαχγεηα- θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

δ)Σεο ΚΤΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΔΚ 3400/20-12-2012 ηεχρνο Β) κε ηελ νπνία ξπζκίδνληαη 

εηδηθφηεξα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ,Αληαγσληζηηθφηεηαο ,Τπνδνκψλ ,Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ. 

ε)Σεο Τ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΔΚ 2677/Β/21-10-2013) Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Η.ΓΗ..) 

ζη)Σεο κε αξηζκ. πξση. ΠΙ/542/ 4/3/ 2014 (ΑΓΑ: ΒΙΚΣΦ-ΠΦ5) εγθχθιην κε ζέκα  

«Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ)» δ)Σνπ Ν. 

4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α726.3.2014)«Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο ... θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 

ε) Σνπ Ν.4412/2016(ΦΔΚ147/08-08-2016) “Γεκφζηεο πκβάζεηο, έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ” 
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Άπθπο 2° ςμβαηικά ζηοισεία 

 

ηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζε απηή θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:  

α) Η Γηαθήξπμε  

β) Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

γ) Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ δ) Ο Πξνυπνινγηζκφο 

ε) Σν Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

Απθπο 3° Σπόπορ και σπόνορ ςποβολήρ πποζθοπών 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 

νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21-10-2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Η.ΓΗ..)». 

 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ : 

Η Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΝΑΡΞΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Η 20/01/2017. θαη ψξα 

08.00:00 π.μ. 

 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ θαη ψξα ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : 14/02/2017 θαη ψξα 

15:00:00 μ.μ. 

 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. 

 

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηεο ΤΑ Π1-2390/2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)». 

 

Άπθπο 4° 

 

Πξνυπνινγηζκφο -Αληηθείκελν πξνκήζεηαο 

Η ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζε 130.976,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη 113.778,90€ 

ρσξίο ΦΠΑ. 

Πνζφ αμίαο 103.476,00€ κε ΦΠΑ (καζεηηθή εζηία θαη Γήκν) βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Γήκνπ νπθιίνπ 2017 θαη πνζφ 27.500,00€ βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ 2017 ηνπ 

ΚΔ.ΚΟ.Π.Α.Π.. 

 

ε φηη αθνξά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ ζα επηβαξπλζνχλ νη Κ.Α. 70.6622.001, 

30.6063.001, 25.6063.001, 20.6063.001, 15.6063.001, 00.6434.001 θαη 00.6443.001.  

 

ε φηη αθνξά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΚΔΚΟΠΑΠ ζα επηβαξπλζνχλ νη Κ.Α. 10.6481.01, 

10.6481.02, 10.6481.03 θαη 10.6481.04 

 

Η δαπάλε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηαθηηθά έζνδα θαη ΙΝΔΓΙΒΙΜ γηα ην Γήκν, ελψ γηα ην 

ΚΔΚΟΠΑΠ απφ ίδηνπο πφξνπο. 
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ηελ ηηκή πξνζθνξάο πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο κεηαθνξάο ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ 

ηελ θαζ χιε αξκφδηα ππεξεζία. 

 

Σν ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ θαζψο θαη ε αμία ηεο ζχκβαζεο σο πξνο ην κέγηζην φξην ηνπο δελ 

κπνξεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο λα μεπεξαζζνχλ. Οη πνζφηεηεο απηψλ αλά ηκήκα ή αλά 

νκάδα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ 51/2016 κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

νπθιίνπ. 

 

Δάλ θαηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ππάξρνπλ πνζφηεηεο πνπ δελ έρνπλ απνξξνθεζεί ηφηε γη απηέο, 

αλεμαξηήησο ππνινίπνπ, δηθαηνχηαη ν Γήκνο θαη ην ΚΔΚΟΠΑΠΑ λα κελ ηηο απνξξνθήζεη ρσξίο 

λα πξνθχπηεη θακία αμίσζε ή απαίηεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλάδνρνπ. 

 

Αλαιπηηθά νη πεξηγξαθέο ησλ εηδψλ θαζψο θαη νη πνζφηεηεο απηψλ αλαθέξνληαη ζηελ 51/2016 

κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ. 

 

ρεηηθά CPV : 15131620-7, 15112100-7, 15111200-1, 15113000-3, 15131130-5, 15211000-0, 

15800000-6, 03221000-6, 15511100-4, 15612500-6, 15982000-5, 15911000-7, 15321000-4, 

55520000-1. 

 

Άπθπο 5° Δικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ-Πποζυπική καηάζηαζη ηυν ενδιαθεπομένυν 

 

1. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί: 

 

Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),  

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

και εθόζον όλοι οι παπαπάνυ(α,β,γ,δ) έσοςν ζσεηικό ανηικείμενο ανηίζηοισο με αςηό ηος 

διαγυνιζμού. 

 

2. Γελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ: 

α. Απηνί νη νπνίνη ζηεξήζεθαλ κε δηθαζηηθή απφθαζε ηεο ηθαλφηεηαο λα αζθνχλ ην επάγγεικά 

ηνπο. 

β. Απηνί νη νπνίνη απψιεζαλ κε δηθαζηηθή απφθαζε ην δηθαίσκα λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο κε 

ηνπο ΟΣΑ ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε δεκνπξαζίεο ησλ ΟΣΑ. 

γ. Απηνί ζηνπο νπνίνπο έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηηο πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα απφ ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Γήκνπ , εθφζνλ απηή βξίζθεηαη ζε ηζρχ. 

ε πεξίπησζε κεηαζρεκαηηζκνχ επηρεηξήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε 

λέα επηρείξεζε πνπ ππεηζέξρεηαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο, 

ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ ππεξεζία ηελ επειζνχζα κεηαβνιή θαη λα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί εάλ θαη απηή ζπγθεληξψλεη ηηο ηππηθέο 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 

 

Πξνυπνζέζεηο γηα ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ : 

 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ 

ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη 

λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Η.ΓΗ.. - Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο. Οη νηθνλνκηθνί 
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θνξείο, αηηνχληαη, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ζπζηήκαηνο θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν «Δγγξαθείηε σο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο», ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ (παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη 

απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ) ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο: 

 

Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) 

ηαπηνπνηνπληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί 

θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. 

Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ 

Πξνκεζεηψλ. 

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ 

δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο 

ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Identification Number) θαη ηαπηνπνηνπληαη κε 

ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε 

ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ 

ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη 

απφ ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο: 

είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 

ειιεληθή θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή 

εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή 

(πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

 

Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ πζηήκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ. 

 

2 Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν 

ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο 

ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

 

Πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

 

Απνθιείεηαη ηνπ δηαγσληζκνχ απηφο πνπ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 

ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο 

(ЕЕ С 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ЕЕ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 

ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ЕЕ С 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε 

νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (A' 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ЕЕ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή 

εζηθή απηνπξγία ή ζπλεξγεία ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 
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απηήο, ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, 

φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ЕЕ L 309 ηεο 25.11.2005, ν. 15), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (A' 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 

γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ (ЕЕ L 101 ηεο 15.4.2011, ν. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην 

λ. 4198/2013 (A' 215). 

Γελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ, φπνηνο θαηαδηθάζζεθε κε δηθαζηηθή απφθαζε πνπ 

έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. 

Απνθιείεηαη επίζεο ηνπ δηαγσληζκνχ φπνηνο: 

α. Σειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε (εθνχζηα ή αλαγθαζηηθή), αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

β. Έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο, 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε 

απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

γ. Έρεη απνδεδεηγκέλα θαλεί αζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, 

ηφζν έλαληη ηνπ Γήκνπ Θέξκεο φζν θαη έλαληη ησλ άιισλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

δ. Έρεη ππνβάιεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη 

απφ ηελ ππεξεζία ή έρεη αξλεζεί λα παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 

ε. Γελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο φζν θαη ηεο λνκνζεζίαο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

ζη. Γελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο ή ηεο λνκνζεζίαο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο. 

ε. Γελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο. 

 

Άπθπο 6° Δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ ζηον διαγυνιζμό 

 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη 

πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ηα παξαθάησ: 

 

6.1 1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ,ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11,ε αμία ηεο 

νπνίαο ζα ηζνχηαη κε ην 2% ηεο αμίαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ( κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 

) γηα ηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ , ε νπνία πξέπεη λα έρεη ηζρχ επί έλα ηελ κήλα κεηά 

ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο (δει. ηεηξάκελε ηζρχ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο). Η εγγπεηηθή επηζηνιή κπνξεί λα δίδεηαη κε ηζφπνζν γξακκάηην ηνπ 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία ησλ θξαηψλ κειψλ απηφ ην δηθαίσκα, ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο 

ζηα Διιεληθά. 

 

2.Τπεχζπλε δήισζε αξζ. 8 ηνπ Ν. 1599/86, φπνπ ζα αλαθέξεηαη ν αξηζκφο fax θαη ειεθηξνληθήο 

δηεχζπλζεο φπνπ ζα κπνξνχλ δπλεηηθά λα απνζηέιινληαη αλαθνηλψζεηο θαη ηα άιια έγγξαθα. 

Δπίζεο, ζα αλαγξάθνληαη θαη ηα ζηνηρεία ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ παξαιαβή ησλ απνζηειιφκελσλ 

απφ ηελ ππεξεζία εγγξάθσλ. 
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3.Τπεχζπλε Γήισζε αξζ. 8 ηνπ Ν. 1599/86, νπνχ ζα δειψλεηαη φηη δελ έρνπλ ηξνπνπνηήζεη ζην 

έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηηο δεηνχκελεο απφ ην ηηκνιφγην πξνζθνξάο πεξηγξαθέο 

εηδψλ θαη πνζφηεηεο. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ζε φηη αθνξά πνζφηεηεο ή πεξηγξαθέο κεηαμχ 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ εληχπσλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

αλαθεξφκελα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζα δηνξζψλεηαη απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα ην έληππν 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

 

4.Τπεχζπλε Γήισζε νπνχ ζα δειψλεηαη ε νκάδα ή νη νκάδεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηηο 

νπνίεο θαηαηίζεηαη πξνζθνξά. 

 

5.Τπεχζπλε Γήισζε νπνχ ζα δειψλνληαη ηα ηακεία Κχξηαο θαη Δπηθνπξηθήο αζθάιηζεο 

εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ. 

 

6. Σππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο Γήισζεο (TEΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 
147) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ, ην νπνίν 
απνηειείηαη απφ ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 ,ζχκθσλα 
κε ζπλεκκέλν ειεθηξνληθφ αξρείν κε νλνκαζία “Παξάξηεκα Α” ζε κνξθή .pdf 
Σν Σππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο Γήισζεο (TEΤΓ) δίδεηαη θαη ζε κνξθή αξρείνπ xml πξνο 

δηεπθφιπλζε ησλ ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηελ ζπκπιήξσζή ηνπ. 

 

Όιεο νη Τπεχζπλεο Γειψζεηο ηεο ζπκκεηέρνπζαο επηρείξεζεο θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Οη 

ππεχζπλεο δειψζεηο ηξίησλ δελ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά, θέξνπλ ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή θαη 

δελ απαηηείηαη ε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηφζν γηα ηηο Τπεχζπλεο Γειψζεηο θαζψο 

θαη γηα ηπρφλ έγγξαθεο εμνπζηνδνηήζεηο. 

 

6.2 ε φηη αθνξά ζηελ ζπκκεηνρή εηαηξεηψλ (φρη αηνκηθψλ) απαηηνχληαη ηα παξαθάησ: 

 

Γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο, ζα αλαξηεζεί πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, φπνπ 

ζα εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή απηήο ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ. Δπίζεο πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη 

θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ , ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ,ε ηδηφηεηα ηνπ θάζε κέινπο θαη φηη απηφ (ην ..) είλαη ζε ηζρχ ,θαζψο θαη 

πνηα κέιε ηνπ .. θαηέρνπλ κεηνρέο ηεο εηαηξίαο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 2%, θαζψο θαη ηα 

απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Οη Ι.Κ.Δ. ,νη εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, νη νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο ή 

νπνηαδήπνηε άιιεο κνξθήο πξνζσπηθή εηαηξία, γηα ηελ λνκηκφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο πξέπεη 

λα πξνζθνκίδνληαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ πξέπεη λα 

θαηαηίζεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηαρεηξηζηή φηη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο 

είλαη ζε ηζρχ. 

 

Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: 

α. Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έλσζε. 

 

β. πκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα αξρή, εάλ νη ελδηαθεξφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ 

κε αληηπξφζσπφ ηνπο. 

 

6.3 Γηεπθξηλήζεηο επί ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ 6 

 

Όια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ζπκκεηέρνπζεο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα 

εθδίδνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο θαη λα έρνπλ επίζεκε 

κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 
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Όια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά ή θαηαηίζεληαη θαηά πεξίπησζε, 

πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα ή θσηναληίγξαθα(ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4250/14, ΦΔΚ Α/74/26-3-

14) 

 

ε πεξίπησζε αλάξηεζεο ή θαη θαηάζεζεο θσηναληηγξάθσλ ,φηαλ απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ην 

Διιεληθφ Γεκφζην ή θνξέσλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα ,απηά πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηα ε 

πεξίπησζε αλάξηεζεο ή θαη θαηάζεζεο θσηναληηγξάθσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ εκεδαπψλ ,απηά 

πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηα θαη λα έρνπλ επηθπξσζεί αξρηθά απφ δηθεγφξν. 

 

ε πεξίπησζε αλάξηεζεο ή θαη θαηάζεζεο θσηναληηγξάθσλ ,αιινδαπψλ εγγξάθσλ ,απηά 

πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηα θαη λα έρνπλ επηθπξσζεί αξρηθά απφ δηθεγφξν. 

 

Η επηηξνπή δηελέξγεηαο κπνξεί λα δεηεί εθ ησλ πζηέξσλ ηελ πξνζθφκηζε πξσηφηππσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππφ ηε κνξθή 

θσηναληίγξαθνπ. 

 

Οη Τπεχζπλεο Γειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη 

πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ ΦΔΚ. (Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ 

Γήκνπ νπθιίνπ Βαο. Γεσξγίνπ 180, νπθιί ηει.2554350105, κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά). 

 

Οη απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο θαη έγγξαθα έθδνζεο ηεο ζπκκεηέρνπζαο 

επηρείξεζεο ππνγξάθνληαη ςεθηαθά ,απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην ,θέξνπλ ςεθηαθή 

ππνγξαθή θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε θαη επίζεο δελ απαηηείηαη ζθξαγίδα ,εκεξνκελία 

θαη ππνγξαθή ζε θπζηθή κνξθή. 

 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο ηξίησλ δελ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά, θέξνπλ ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή θαη 

δελ απαηηείηαη ε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηφζν γηα ηηο Τπεχζπλεο Γειψζεηο θαζψο 

θαη γηα ηπρφλ έγγξαθεο εμνπζηνδνηήζεηο. 

 

Σα αλαθεξφκελα γηα ηηο Τπεχζπλεο Γειψζεηο θαη εμνπζηνδνηήζεηο ηζρχνπλ γηα ην ζχλνιν ηεο 

δηαθήξπμεο 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ 

«Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή 

πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ Τπεξεζία Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ 

εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ 

εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή 

ηνπ ππνγξαθή. Χο ηέηνηα πξνζθνκηδφκελα ζηνηρεία ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο, πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο θ.α. Καηά 

ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ 

ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ 

ραξαθηήξα. Σα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ, ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα θαη ηηο 

εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Άπθπο 7° Φάκελορ πποζθοπάρ 

 

7.1. Με πνηλή απνθιεηζκνχ νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΔΗΓΗ 

 

Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο: 

(α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή πξνζθνξά» θαη 

 

(β) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

 

17PROC005693136 2017-01-13



*(ππν)θάθεινο: θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα 

 

Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά» 

ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη 

φια ηα δεηνχκελα απφ ην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην παξψλ άξζξν 7.2. 

 

ηνλ ππνθάθειν εγγξάθνληαη φια ηα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 6 θαη 7.2 ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο κε ηελ ζεηξά πνπ απηά δεηνχληαη 

 

7.2. ηνλ ππνθάθειν Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά ζε φηη αθνξά ηελ ηερληθή 

πξνζθνξά νη δηαγσληδφκελνη επί πνηλή απνθιεηζκνχ πξέπεη λα αλαξηήζνπλ : 

 

1.Τπεχζπλε δήισζε αξζ. 8 ηνπ Ν. 1599/86 φπνπ ζα αλαθέξεηαη φηη ηα πξνο πξνκήζεηα αγαζά 

παξάγνληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ Πηζηνπνηεηηθφ ή πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο ζε ηζρχ. Σν πηζηνπνηεηηθφ ή πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ 

πξνζθεξφκελσλ αγαζψλ εθ κέξνπο ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

 

2.Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εηδψλ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο πεξηγξαθφκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

51/2016 κειέηεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

 

3.Καηάζηαζε κε ηηο επσλπκίεο ησλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγψλ – θαηαζθεπαζηψλ θαη αλαθνξά 

ησλ εηδψλ πνπ παξάγεη ή θαηαζθεπάδεη ε θάζε επηρείξεζε. 

 

Σα δηθαηνινγεηηθά 1 & 3 δελ δεηνχληαη ζε πεξίπησζε θαηάζεζεο πξνζθνξάο γηα ηα είδε ηνπ 

ηκήκαηνο 5 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο (Πξνκήζεηα εηδψλ νπσξνπσιείνπ). 

 

Γιψζζα ζχληαμεο ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ε Διιεληθή. 

 

H επηηξνπή δηελέξγεηαο µπνξεί λα δεηεί ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή δηεπθξηλήζεηο πνπ άπηνληαη 

ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

 

Όια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά αλαξηψληαη θαη απνζηέιινληαη θαηά πεξίπησζε πξσηφηππα ή 

αθξηβή αληίγξαθα ή θσηναληίγξαθα (ζπκθσλά κε ηνλ Ν. 4250/14, ΦΔΚ Α/74/26-3-14) 

 

ε πεξίπησζε αλάξηεζεο ή θαη θαηάζεζεο θσηναληηγξάθσλ ,φηαλ απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ην 

Διιεληθφ Γεκφζην ή θνξέσλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα ,απηά πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηα. ε 

πεξίπησζε θαηάζεζεο θσηναληηγξάθσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ εκεδαπψλ ,απηά πξέπεη λα είλαη 

επαλάγλσζηα θαη λα έρνπλ επηθπξσζεί αξρηθά απφ δηθεγφξν. ε πεξίπησζε αλάξηεζεο ή θαη 

θαηάζεζεο θσηναληηγξάθσλ ,αιινδαπψλ εγγξάθσλ ,απηά πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηα θαη λα 

έρνπλ επηθπξσζεί αξρηθά απφ δηθεγφξν. 

 

Η Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα 

ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, 

ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην 

ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ 

αξρείν pdf. 

 

Δθφζνλ απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ ηερληθή πξνζθνξά δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιν 

ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ζηελ ηερληθή 

ηνπ πξνζθνξά ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 
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Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο 

ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή   αξρείνπ ηχπνπ pdf θαη  πξνζθνκίδνληαη θαηά 

πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή (Σα 

δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ, Βαο. Γεσξγίνπ 180, 

ηει.2554350130, κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα 

δηθαηνινγεηηθά). 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ 

«Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή 

πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ 

αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί /ζπληαρζεί 

απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Χο 

ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη : πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο 

θνξείο. 

 

Οη απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο θαη έγγξαθα έθδνζεο ηεο ζπκκεηέρνπζαο 

επηρείξεζεο ππνγξάθνληαη ςεθηαθά ,απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην, θέξνπλ ςεθηαθή 

ππνγξαθή θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε θαη επίζεο δελ απαηηείηαη ε ζθξαγίδα, εκεξνκελία 

θαη ππνγξαθή ζε θπζηθή κνξθή. 

 

Οη ηπρφλ ππεχζπλεο δειψζεηο ηξίησλ δελ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά, θέξνπλ ζθξαγίδα θαη 

ππνγξαθή θαη δελ απαηηείηαη ε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηφζν γηα ηηο Τπεχζπλεο 

Γειψζεηο θαζψο θαη γηα ηπρφλ έγγξαθεο εμνπζηνδνηήζεηο. 

 

7.3.ηνλ (ππν)θάθειν* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληα. 

 

Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) θάθειν 

«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα 

ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, 

ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην 

ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ 

αξρείν pdf. 

 

Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί αλαιπηηθά ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά 

αξρεία 

 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ νη αλαιπηηθέο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα είλαη ζπληαγκέλεο ζηα έληππα 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα αλαξηάηαη ην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν ζε 

κνξθή pdf. 

 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ή ηνπο 

λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Η πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα 

κέιε ηεο έλσζεο είηε απφ εθπξφζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην. 

 

Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο, εθηφο εάλ θαηά πεξίπησζε ζηελ πξνζθνξά ηνπ ξεηά αλαθέξεη ηα ζεκεία εθείλα ηα 

νπνία ηπρφλ δελ απνδέρεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνζθέξσλ πξέπεη λα αλαθέξεη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ, ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη 

απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίλεζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε 

φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. 
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7.6 Γηεπθξηλήζεηο επί ηνπ θαθέινπ ζπκκεηνρήο θάζε πξνζθέξνληα δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη 

απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε θάζε ζηάδην απηνχ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ. Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 

ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

 

7.7 Σν ζχλνιν ηεο επηθνηλσλίαο ,ε απνζηνιή θαη ε ιήςε εγγξάθσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ειεθηξνληθφ ηξφπν θαη ζα είλαη έγθπξε κφλν δηα κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ. 

 

7.8 ε φηη αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο δεηείηαη πνζνζηφ έθπησζεο ,γηα ιφγνπο 

ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ην ζχζηεκα, ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα ζπκπιεξψζνπλ σο ηηκή πξνζθνξάο ηελ ηηκή 

κε ηξία (3) δεθαδηθά ςεθία (αξηζκφ) πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο 

έθπησζεο πνπ πξνζθέξνπλ απφ ηελ Σηκή Αλαθνξάο πνπ ηίζεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε γηα ην 

αληίζηνηρν ηκήκα ή νκάδα. 

 

Παξάδεηγκα : Έζησ φηη ν ζπκκεηέρσλ έρεη πξνζθέξεη έθπησζε επί ηεο αμίαο πξνυπνινγηζκνχ 

(φπσο αθξηβψο δεηείηαη απφ ηε Γηαθήξπμε) 5% γηα ηελ νκάδα Γ ηνπ ηκήκαηνο 2 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο. ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζα ζπκπιεξψζεη σο ηηκή πξνζθνξάο {6.902,65€-6.902,65 €x5%)}= 6.557,52 €, ηηκή 

πξνζθνξάο γηα ην ζχζηεκα. 

 

Άπθπο 8° Σπόπορ διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού - Ανακήπςξη μειοδόηη 

 

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ειεθηξνληθέο 

πξνζθνξέο κέζσ ηνπ ΔΗΓΗ κέζα ζηελ πξνζεζκία θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 3 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

Οη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη ειεθηξνληθά απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή πνπ δηελεξγεί ην 

δηαγσληζκφ. 

 

Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

 

Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ψξα 10.00 π.κ., κέζσ ησλ αξκφδησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά 

ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Καηά ηελ 

πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ 

(ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξά». Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε 

απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ 

ζηνηρείσλ απηψλ. 

 

Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - 

Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην 

πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή 

απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν 

ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ 

πξνζθέξζεθαλ. 

 

Γηαδηθαζία ειεθηξνληθήο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 

 

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, 
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εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο. πγθεθξηκέλα κέζα απφ ην 

χζηεκα ηδίσο: 

 

• Η αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

θαη ηα κέιε ηεο, πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ θαηά πεξίπησζε θαθέισλ θαη ππν-θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 

 

• Η αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα θαηά 

πεξίπησζε πξαθηηθά αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Η αλαζέηνπζα αξρή εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

πξνζθνξψλ. 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο 

 

κφλν δηα κέζνπ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΗΓΗ. 

 

• Η επηηξνπή αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ηνπ δηαγσληζκνχ απεπζχλνπλ αηηήκαηα, δηα κέζνπ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΗΓΗ, ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο - νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί ππνβιεζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη νη ρξήζηεο -νηθνλνκηθνί θνξείο παξέρνπλ ηηο δηεπθξηλίζεηο εληφο ησλ θαηά 

πεξίπησζε πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη. 

 

 Αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο αλαθεξχζζεηαη εθείλνο πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή γηα ηηο 

νκάδεο Β, Γ θαη Δ ηνπ ηκήκαηνο 1 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο , ηηο νκάδεο Β, Γ θαη Δ ηνπ 

ηκήκαηνο 2 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο θαη γηα ηηο νκάδεο Α, Β θαη Γ ηνπ ηκήκαηνο 3 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο ,θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο γηα ηηο νκάδεο Α θαη Γ ηνπ 

ηκήκαηνο 1 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο , ηηο νκάδεο Α θαη Γ ηνπ ηκήκαηνο 2 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο θαη γηα ην ηκήκα 3 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο 

 

ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ θαηαθχξσζε απνθαζίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 

νπθιίνπ κεηά απφ πξνεγνχκελε γλψκε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ. Η απφθαζε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο είλαη δπλαηφλ λα 

ιεθζεί θαη κεηά ηελ πάξνδν ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε ζχκβαζε λα θαηαξηηζζεί έγθπξα, εάλ 

ζπκθσλεί θαη ν κεηνδφηεο 

 

Άπθπο 9° Πποζθεπόμενη ηιμή 

 

Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζε επξψ (€) θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

κειέηεο ηεο Τπεξεζίαο. Πξνζθνξά ζε άιιν λφκηζκα ή κε ξήηξα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα 

 

ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ . Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη 

θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο. 

 

Απνθιείεηαη αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή 

πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ ησλ εηδψλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ρσξίο Φ.Π.Α. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη 

απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζην 

ΔΗΓΗ νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ ηηκή πξνζθνξάο (ρσξίο ΦΠΑ). 

 

Άπθπο 10° Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών 
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Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ηνλ ρξφλν πνπ 

απνδέρηεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 

 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηελ δηαθήξπμε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηεο θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ. 

 

Άπθπο 11° 

 

Δγγχεζε πκκεηνρήο 

 

Χο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ νξίδεηαη , 

 

Γηα ην ηκήκα 1 νκάδα Α ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο (είδε θξενπσιείνπ γηα ην ΚΔΚΟΠΑΠ) 

ην πνζφ ησλ 106,20€ (5.309,74€*2%). 

Γηα ην ηκήκα 1 νκάδα Β ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο (είδε παληνπσιείνπ γηα ην ΚΔΚΟΠΑΠ) 

ην πνζφ ησλ 214,21€ (10.710,35€*2%). 

Γηα ην ηκήκα 1 νκάδα Γ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο (είδε νπσξνπσιείνπ γηα ην 

ΚΔΚΟΠΑΠ) ην πνζφ ησλ 106,20€ (5.309,74€*2%). 

Γηα ην ηκήκα 1 νκάδα Γ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο (είδε αξηνπνηείνπ γηα ην ΚΔΚΟΠΑΠ) ην 

πνζφ ησλ 43,75€ (2.187,35€*2%) 

Γηα ην ηκήκα 1 νκάδα Δ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο (είδε πνηά – αλαςπθηηθά  γηα ην 

ΚΔΚΟΠΑΠ) ην πνζφ ησλ 8,50€ (425,24€*2%) 

Γηα ην ηκήκα 2 νκάδα Α ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο (είδε θξενπσιείνπ γηα ηελ καζεηηθή 

εζηία) ην πνζφ ησλ 427,08€ (21.353,98€*2%). 

Γηα ην ηκήκα 2 νκάδα Β ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο (είδε παληνπσιείνπ γηα ηελ καζεηηθή 

εζηία) ην πνζφ ησλ 663,47€ (33.173,24€*2%). 

Γηα ην ηκήκα 2 νκάδα Γ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο (είδε νπσξνπσιείνπ γηα ηελ καζεηηθή 

εζηία) ην πνζφ ησλ 202,58€ (10.129,20€*2%). 

Γηα ην ηκήκα 2 νκάδα Γ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο (είδε αξηνπνηείνπ γηα ηελ καζεηηθή 

εζηία) ην πνζφ ησλ 138,05€ (6.902,65€*2%) 

Γηα ην ηκήκα 2 νκάδα Δ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο (είδε πνηά – αλαςπθηηθά  γηα ηελ 

καζεηηθή εζηία) ην πνζφ ησλ 12,58€ (629,03€*2%) 

Γηα ην ηκήκα 3 νκάδα Α ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο (είδε παληνπσιείνπ γηα ην Γήκν 

νπθιίνπ) ην πνζφ ησλ 80,10€ (4.005,16€*2%). 

Γηα ην ηκήκα 3 νκάδα Β ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο (είδε πνηά - αλαςπθηηθά γηα ην Γήκν 

νπθιίνπ) ην πνζφ ησλ 13,59€ (679,44€*2%). 

Γηα ην ηκήκα 3 νκάδα Γ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο (είδε θξέζθν γάια γηα ην Γήκν 

νπθιίνπ) ην πνζφ ησλ 188,48€ (9.423,98€*2%). 

Γηα ην ηκήκα 3 νκάδα Γ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο (είδε catering γηα ην Γήκν νπθιίνπ) ην 

πνζφ ησλ 70,80€ (3.539,82€*2%) 

 

ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο νκάδαο κπνξεί λα θαηαηίζεηαη κία εγγπεηηθή 

πνπ ζα ηζνχηαη κε ην πνζφ πνπ απαηηείηαη γηα ηηο επί κέξνπο νκάδεο. Η εγγχεζε απηή εθδίδεηαη 

ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο πξν ΦΠΑ γηα ηελ νπνία θαηαηίζεηαη πξνζθνξά. 

ε πεξίπησζε θαηάζεζεο πξνζθνξάο γηα ην ζχλνιν ησλ ηκεκάησλ ε εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο 

αλέξρεηαη ζε 2.275,58€ (113.778,90€*2%). 

Οη εγγπήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιινληαη πξέπεη 

απαξαίηεηα λα αλαθέξνπλ θαη ηα αθφινπζα: 

Σελ εκεξνκελία έθδνζεο.  

Σνλ εθδφηε. 
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Σνλ νξγαληζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη.  

Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 

Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 

Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. Σε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε θαη ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ. 

Όηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. 

Όηη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ, πνπ δηελεξγεί ην 

δηαγσληζκφ θαη φηη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε ή 

έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ 

απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. 

Όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο.( Πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηεηξάκελε ηζρχ απφ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ). 

Όηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 

χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο ηνπ ΟΣΑ πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. Σν ζρεηηθφ 

αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα θαηά ηα αλσηέξσ εγγχεζε θαη ρξφλν ηζρχνο 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

Η εγγπεηηθή κπνξεί λα δίδεηαη θαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 

 

Άπθπο 12° Γλώζζα ζύνηαξηρ ηυν πποζθοπών 

 

Οη πξνζθνξέο ζα είλαη ζπληαγκέλεο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, θαζψο θαη φια ηα 

έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη. Θα είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο ζε φια ηνπο ηα ζεκεία. Οπνηαδήπνηε 

αζάθεηα ζα εξκελεχεηαη εηο βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο. Ξελφγισζζα έγγξαθα ζα είλαη 

κεηαθξαζκέλα θαη επηθπξσκέλα επίζεκα, εθηφο απφ επηζπλαπηφκελα ηερληθά θπιιάδηα . 

 

Άπθπο 13° Μεπικέρ πποζθοπέρ - Ανηιπποζθοπέρ - Πλήθορ πποζθοπών 

 

Δπηηξέπεηαη νη δηαγσληδφκελνη λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα νκάδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ή γηα 

ηκήκα απηνχ αιιά φρη γηα κέξνο ηκήκαηνο φηαλ δελ δηαηξείηαη ζε νκάδεο ή γηα κέξνο νκάδαο. 

Αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Οηνζδήπνηε ηχπνο πξνζθεξφκελνπ είδνπο πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο . 

 

14.1. Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηαο ηνπ ή ηεο 

ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ' απηφλ, ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κφλν κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 

ΔΗΓΗ σο εμήο: 

 

1. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο 

πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 

2.Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ λ.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο 

άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν 

παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

 

3.Γηα ηελ εμέηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ελζηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηνπ Γήκνπ 

Θέξκεο, ζπγθξνηείηαη ρσξηζηφ γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηξηκειέο ή πεληακειέο (Δπηηξνπή 

αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ), ηα κέιε ηνπ νπνίνπ είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα κέιε ηνπ γλσκνδνηηθνχ 
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νξγάλνπ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηα ππφινηπα ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο (αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θιπ). 

 

4. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

12 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ 2677/Β -21.10.13) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)»], κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf ην νπνίν 

θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή. 

 

5.ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο 

είλαη δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα θαη ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 346,360 θαη 372 ηνπ λ.4412/2016. 

 

Άπθπο 15° Έξοδα - κπαηήζειρ - επιβαπύνζειρ 

 

ηε ζπκβαηηθή αμία ηεο πξνκήζεηαο , εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., γίλνληαη νη αθφινπζεο θξαηήζεηο, νη 

νπνίεο επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν: 

 

α) Παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο (Ν. 2238/94, αξ. 55) ζε πνζνζηφ 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

β) 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ γ) 0,02% επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο (πιελ Φ.Π.Α.) ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ παξαθξαηείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή θαηά ηελ θάζε πιεξσκή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ δ) Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ,αξρηθήο ή θαη επαλαιεπηηθψλ , ησλ πεξηιήςεσλ 

δηαθήξπμεο ζε εθεκεξίδεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν (άξζξν 4 Ν.3548/2007 φπσο ζπκπιεξψζεθε 

κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν.3801/2009) θαη εγθχθιηνο 11 (Αξ. πξση. 27754/28/6/2010) ηνπ Τπ. 

Δζσηεξηθψλ «Απνδνρή ηεο αξ. 204/2010 γλσκνδφηεζεο ηνπ Γ' Σκήκαηνο ηνπ Ν..Κ.- Γαπάλεο 

δεκνζηεχζεσλ δηαγσληζκψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ΟΣΑ Α'βαζκ.».Σν θφζηνο δεκνζίεπζεο πνπ 

βαξχλεη ηνλ αλάδνρν ππνινγίδεηαη πεξί ηα 1.200,00€ αλά δεκνζίεπζε. Ο επηκεξηζκφο ησλ 

εμφδσλ δεκνζίεπζεο γίλεηαη κε βάζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηνλ νπνίν δίλεη πξνζθνξά ν 

αλάδνρνο Ο Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) ζηνλ νπνίν ππάγνληαη ηα δεηνχκελα είδε βαξχλεη ηνλ 

Γήκν. 

 

ε) Οπνηαδήπνηε θξάηεζε επηβιεζεί κε λφκν κέρξη ην πέξαο ησλ πιεξσκψλ ησλ ζρεηηθψλ 

παξαζηαηηθψλ δαπάλεο. 

 

Άπθπο 16° Ππόζκληζη για ςποβολή δικαιολογηηικών 

 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε επηηξνπή δηελέξγεηαο εηδνπνηεί ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 

ΔΗΓΗ ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ 

αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ 

 

1.α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ Ν 4412/2016 (Α /147/8-8-2016). 

Γηα λα λνκηθά πξφζσπα ππφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη: 

- νη δηαρεηξηζηέο ησλ νκνξξχζκσλ θαη ησλ εηεξνξξχζκσλ εηαηξεηψλ (ΟΔ θαη ΔΔ), -νη δηαρεηξηζηέο 

ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ΔΠΔ) θαη Ι.Κ.Δ., 

-ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ αλσλχκσλ 

εηαηξεηψλ (ΑΔ), -ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, 

-ζε θάζε άιιε πεξίπησζε νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

ε πεξίπησζε αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε αλσηέξσ ππνρξέσζε αθνξά ζηα θπζηθά 

πξφζσπα πνπ έρνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηδηφηεηεο θαηά ηε λνκνζεζία απφ ηελ νπνία δηέπνληαη. 

Δάλ απφ ην ππνβιεζέλ πνηληθφ κεηξψν δελ πξνθχπηεη ην είδνο ηνπ αδηθήκαηνο γηα ην νπνίν 

θαηαδηθάζζεθε ν ελδηαθεξφκελνο, ππνβάιιεηαη απφ απηφλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 
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Ν 1599/86 ή ηνπ ηχπνπ πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπνπ 

αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ηα αδηθήκαηα απηά. Η επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί ζε θάζε 

πεξίπησζε λα δεηήζεη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν λα πξνζθνκίζεη αληίγξαθα ησλ θαηαδηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ. 

 

β. Πηζηνπνηεηηθφ ή άιιν έγγξαθν ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή εξγαζηψλ ή άιιε αλάινγε 

θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη επίζεο φηη δελ 

έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο 

εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή άιιε παξφκνηα 

δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

Σα πεξί εθθαζάξηζεο θαη αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο δελ ηζρχνπλ γηα αηνκηθέο επηρεηξήζεηο. 

Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί έμη (6) ην πνιχ κήλεο πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

γ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο ζε ηζρχ, φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο: 

αθνξά θαη ηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο νξγαληζκνχο θχξηαο αζθάιηζεο, 

αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ επηρείξεζε, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, πνπ 

είλαη αζθαιηζκέλνη ζε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ, ζε πεξίπησζε αηνκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, αθνξά θαη φζνπο είλαη αζθαιηζκέλνη σο εξγνδφηεο ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζε 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, ζε πεξίπησζε εηαηξεηψλ (λνκηθψλ πξνζψπσλ), αθνξά ηελ ίδηα ηελ 

εηαηξεία (ην λνκηθφ πξφζσπν) θαζψο θαη εξγνδφηεο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ 

ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία πνπ απφ ην λφκν είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

θαηαβάινπλ εηζθνξέο. 

 

Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα 

κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, ην νπνίν πξέπεη 

λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ. 

 

ε. Πηζηνπνηεηηθφ ή πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζε ηζρχ, ηεο επηρείξεζεο πνπ 

θαηαζθεπάδεη ή παξάγεη ηα αγαζά .Σν πηζηνπνηεηηθφ ή πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα θαιχπηεη ην 

ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ αγαζψλ εθ κέξνπο ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

ε πεξίπησζε αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία έρνπλ ηε 

κνξθή θαη ηνλ ηχπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία απφ ηελ νπνία δηέπνληαη. 

 

ζη. Οη θνηλνπξαμίεο (ελψζεηο) νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιινπλ φια ηα παξαπάλσ θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλνπξαμία. 

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο) δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ 

πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή αλ απηά πνπ εθδίδνληαη δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο αλσηέξσ 

πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε δήισζε (βεβαίσζε) ηνπ πξνζθέξνληνο 

πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. 

 

Αλ ζηε ρψξα ηνπ πξνζθέξνληνο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν ε έλνξθε δήισζε, κπνξεί αληί 

απηήο λα ππνβιεζεί ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. 

ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, καδί κε ηελ έλνξθε βεβαίσζε ή ηελ ππεχζπλε δήισζε πξνζθνκίδεηαη 

θαη ην έγγξαθν ηεο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ βεβαηψλεη ηελ αδπλακία έθδνζεο ηνπ 

αληίζηνηρνπ πηζηνπνηεηηθνχ ή εγγξάθνπ. 

Οη έλνξθεο βεβαηψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί κέζα ζην ρξφλν πνπ 

πξνβιέπεηαη γηα ηα πηζηνπνηεηηθά, αληί ησλ νπνίσλ ππνβάιινληαη. 
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2.Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα 

ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε 

απηφλ. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη 

απηφ επαξθψο θαη θαη' αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. 

 

3. Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ, είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη, κε ηελ 

επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Ν 4412/16, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα 

απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, θεξχζζεηαη έθπησηνο 

θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 

ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ 

πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

 

Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ή ηνπ Ν 4412/16, ν 

πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Ν 

4412/16, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη ε θαηαθχξσζε 

γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε 

πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. 

 

6.Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ pdf θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζθνκίδνληαη θαη ζε έληππε κνξθή ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, ζε πξσηνθνιιεκέλν θάθειν ,κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο. Τπεχζπλεο δειψζεηο ή άιια έγγξαθα πνπ ππνγξάθνληαη 

ςεθηαθά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη θέξνπλ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, 

δελ απαηηείηαη λα πξνζθνκίδνληαη θαη ζε έληππε κνξθή. 

 

7. Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν 

φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, είηε ηεο θαηαθχξσζεο ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

8. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 Καηακύπυζη - ζύνατη ζύμβαζηρ 

 

Μεηά απφ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα 

εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΗΓΗ. 

απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 

Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

επέξρνληαη εθφζνλ θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν 
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ηειεπηαίνο ππέβαιε επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο έπεηηα απφ ζρεηηθή 

πξφζθιεζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 Έγγπαθη ειδική ππόζκληζη 

 

1. ηνλ αλάδνρν πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΗΓΗ 

έγγξαθε εηδηθή πξφζθιεζε , πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

α) Σν είδνο  

β) Σελ πνζφηεηα  

γ) Σελ ηηκή 

δ) Σν δήκν γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ε πξνκήζεηα  

ε) Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηπρφλ απνδεθηέο 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ απηψλ. 

 

ζη) Σα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

δ) Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Με ηελ εηδηθή πξφζθιεζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί θαη ην έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο 

πνπ αθνινπζεί έρεη κφλν απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 

Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

Δάλ ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ αλάδνρν, ε αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη ζηνλ εθπξφζσπφ 

ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθφ ηειεγξάθεκα ή 

ηειεηχπεκα ζηνλ αιινδαπφ αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ζηνλ αλάδνρν 

πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε άλνηγκα πίζησζεο, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί λα θαηαηεζεί ζηνλ 

αληαπνθξηηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην εμσηεξηθφ, ελψ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο παξακέλεη ζε 

ηζρχ θαη απνδεζκεχεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε θαη απνδνρή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 

 

Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

καηαηψλεηαη. 

 

Άπθπο 19° Εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ –Ρήηπερ 

 

Πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο πξέπεη λα θαηαζέζεη 

εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, πνζνχ ίζνπ κε ην 5% ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.. Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη 

λα είλαη ζπληαγκέλε θαηά ηνλ ηζρχνληα ηξφπν γηα ην Γεκφζην θαη λα έρεη ηζρχ 

ηνπιάρηζηνλ δεθαηεζζάξσλ (14) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο . 

. 

Η εγγχεζε αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηελ εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ ηελ πεξηβάιιεη, πξέπεη 

απαξαίηεηα λα αλαθέξεη θαη ηα αθφινπζα : 

α) Σελ εκεξνκελία έθδνζεο.  

β) Σνλ εθδφηε. 

γ) Να απεπζχλεηαη ζηνλ Γήκν νπθιίνπ 

δ) Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 

ε) Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 

ζη) Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. 

δ) Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο θαη ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά. 

ε) Όηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηεδήζεσο. 
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ζ) Όηη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ θαη φηη ζα θαηαβιεζεί 

νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην 

βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. 

η) Όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 

ηα) ηελ πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε 

θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 

Με ηελ παξαπάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή ν πξνκεζεπηήο ζα εγγπεζεί: 

 

Όηη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηα πιηθά πνπ ζα πξνκεζεχζεη ζα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο 

πξνο ηνπο φξνπο ησλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζθνξάο θαη φηη ζα 

είλαη ζην ζχλνιν ηνπο απφ πιηθά άξηζηεο πνηφηεηαο , απαιιαγκέλα απφ νπνηνδήπνηε θξπκκέλν 

ειάηησκα. 

 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηελ 

ζχληαμε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβή απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, ηελ έγθξηζε απηνχ απφ 

ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ηακεηαθέο εθθξεκφηεηεο ηνπ αλάδνρνπ πξνο ην 

Γήκν θαη έρνπλ ζρέζε κε ηελ ζρεηηθή ζε απηφλ αλάζεζε. 

 

Η εγγπεηηθή κπνξεί λα παξέρεηαη θαη κε ηε κνξθή γξακκαηίνπ ζχζηαζεο ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 

 

Άπθπο 20° Τποβολή δειγμάηυν 

 

Κάζε δηαγσληδφκελνο εθφζνλ ηνπ δεηεζεί θαηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη πιήξε δείγκαηα ησλ πιηθψλ πνπ πξνζθέξεη. Η ππνβνιή 

ησλ δεηγκάησλ απηψλ απνζθνπεί ζηελ ππνβνήζεζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε 

απνδνρή ηνπο δελ απαιιάζζεη, ζε θακία πεξίπησζε, ηνλ πξνζθέξνληα απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ 

λα παξαδψζεη πιηθά ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ. 

 

Άπθπο 21° Παπαλαβή ςλικών 

 

Η πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ γίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο ηνπ Γήκνπ, 

νξηδφκελεο θαηά πεξίπησζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Δάλ εληφο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ή ηειεπηαίαο πξνζσξηλήο παξαιαβήο θαη ηνπ ρξφλνπ 

κέρξη ηελ ζχληαμε ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο , παξνπζηαζηεί έιιεηςε 

ζπκθσλεζείζεο ηδηφηεηαο ή ειαηηψκαηα ηα νπνία δελ ήηαλ δπλαηφλ λα δηαπηζησζνχλ θαηά ηελ 

παξαιαβή ή αθαηαιιειφηεηα πιηθνχ, ν Γήκνο δηθαηνχηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα επηδηψμεη είηε ηελ 

αλαζηξνθή ηεο αγνξνπσιεζίαο είηε ηελ αλάινγε κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο ή ηελ αληηθαηάζηαζε κε 

ίδην πξντφλ πνπ λα πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο . 

 

Η πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά απφ ηελ νηθεία επηηξνπή 

παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο , ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ ηέιεηα απφξξηςε ηνπ 

παξαιακβαλφκελνπ είδνπο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε απηνχ εληφο δχν εξγάζηκσλ εκεξψλ. Δθφζνλ 

ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο σο άλσ πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, εληφο ησλ νξηδφκελσλ 

απφ απηήλ πξνζεζκίεο, ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε απηψλ, ζε βάξνο θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθεξφηεξν κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα απηνχ 

ηξφπν. 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ρξεζηκνπνηείηαη ε εγγχεζε ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ηα σο άλσ είδε ζε θαηάζηαζε πιήξνπο 

ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηεο πξνζθνξάο. 

 

Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε 
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απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή 

απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί 

απηνδίθαηα. 

 

Άπθπο 22° Υπόνορ, ηόπορ και ηπόπορ παπάδοζηρ ηυν ςλικών - Διάπκεια ζύμβαζηρ ή 

ζςμβάζευν 

 

Η παξάδνζε γηα ηα δεηνχκελα είδε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη κέρξη ηε ιήμε 

ηεο ζχκβαζεο δειαδή θαη κέρξη ηηο 31-12-2017.  

Η κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη κε κεηαθνξηθά κέζα ηνπ αλαδφρνπ ζε ρψξνπο πνπ ζα 

ππνδεηρζνχλ απφ Γήκν νπθιίνπ θαη ηνλ θνξέα ηνπ (ΚΔΚΟΠΑΠ). 

Η κεηαθνξά πνπ αθνξά ην γάια ηνπ πξνζσπηθνχ ζα γίλεηαη θάζε εξγάζηκε εκέξα εθηφο θαη αλ 

ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο . 

 

Ο αλάδνρνο γηα ηα ππφινηπα πιηθά νθείιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεη ηελ 

εληνιή πξνκήζεηαο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ, λα εθνδηάζεη ηελ Τπεξεζία 

κε ηελ παξαγγειζείζα πνζφηεηα ηξνθίκσλ. 

 

Ο Γήκνο θαη ν θνξέαο ηνπ ζα εηδνπνηνχλ ηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο «Γάιαθηνο γηα ην 

πξνζσπηθφ» γηα ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ πξνο παξάδνζε θηαιψλ, 

αλάινγα κε ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ.  

 

Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε 

είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ,κέζσ ηνπ ΔΗΓΗ ,ηεο αλαθνίλσζεο 

θαηαθχξσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016. 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη έσο 31/12/2017 θαη ηίζεηαη ελ ηζρχ θαηφπηλ ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ. 

Οη Φνξείο γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε πξνκήζεηα, δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα παξαηείλνπλ θαη 

κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ηελ 

ηζρχ ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ πξνκεζεπηή, γηα ηξεηο (3) ην πνιχ κήλεο, ή θαη κέρξη ηελ αλαθήξπμε 

λένπ κεηνδφηε θαη πάλησο φρη πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ, (Πξάμε VI ηκήκαηνο 24/2003, Πξάμε Σ' 

Κιηκαθίνπ 118/2005, Πξάμεηο 129/2006, 14, 34, 69, θαη 99/2010, Απφθαζε VI ηκήκαηνο 

3037/2010 ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ), ζην κέηξν θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο φηη : 

α) Γελ ζα ππάξμεη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο παξάηαζεο ππέξβαζε ησλ αλά είδνο πνζνηήησλ πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ δηαθήξπμε θαη θαηαθπξψζεθαλ ζηνλ πξνκεζεπηή. 

β) Η παξάηαζε ζα γίλεη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηκέο κε απηέο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη 

γ) Η παξάηαζε δελ ζα αληίθεηηαη ζε εηδηθή αληίζεηε δηάηαμε λφκνπ θαηά ηνλ ρξφλν ρνξήγεζεο ηεο. 

 

Άπθπο 23° Εςθύνη αναδόσος 

 

Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο επζχλεηαη γηα ηελ χπαξμε ησλ ζπκπεθσλεκέλσλ ηδηνηήησλ ησλ 

πσινπκέλσλ θαη εγγπάηαη ηελ αλππαξμία νπνηνπδήπνηε θξπκκέλνπ ειαηηψκαηνο. 

 

ηελ πεξίπησζε παξάδνζεο αθαηαιιήινπ ή ειαηησκαηηθνχ πιηθνχ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη 

λα ην αληηθαηαζηήζεη κε άιιν θαηάιιειν, ζπγρξφλσο δε νθείιεη λα παξαιάβεη θαη λα κεηαθέξεη ην 

αθαηάιιειν ή ειαηησκαηηθφ πιηθφ κέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο. 

 

Άπθπο 24° Απόππιτη παπαδοηέος – ανηικαηάζηαζη-κςπώζειρ εκππόθεζμηρ παπάδοζηρ 
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ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, 

κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, 

κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα 

ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν 

δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο 

παξάδνζεο. 

Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 

ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. (άξζξν 213 παξ.1 Ν.4412/16) 

 

Η επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ίζεο πνζφηεηαο κε ηελ 

απνξξηθζείζα θαη αθνχ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο 

ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κέζα ζε είθνζη 

(20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο πνζφηεηαο. Η πξνζεζκία 

απηή κπνξεί λα παξαηαζεί χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ ππνβάιιεηαη απαξαίηεηα 

πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ κε ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε πνζνζηφ 2,5% επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο. Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε 

πνπ ρνξεγήζεθε θαη ν πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ηελ απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ν θνξέαο 

κπνξεί λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε ηεο πνζφηεηαο απηήο, θαηά ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο. (άξζξν 213 παξ.2 Ν.4412/16) 

 

Με απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ 

απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε ν πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή 

εγγχεζε πνπ λα θαιχπηεη ηελ θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζφηεηαο πνπ απνξξίθζεθε. (άξζξν 213 

παξ.3 Ν.4412/16). 

 

Αλ ην πιηθφ θνξησζεί παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη 

ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 209, επηβάιιεηαη 

πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. (άξζξν 

207 παξ.1 Ν.4412/16) 

 

Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ 

πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. (άξζξν 207 παξ.2 Ν.4412/16) 

 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε παξάδνζε ή 

αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά 

ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη παξαηείλεηαη, 

αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο. (άξζξν 207 παξ.3 Ν.4412/16) 

 

Δθφζνλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα αλσηέξσ 

πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ 

ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο. 

(άξζξν 207 παξ.4 Ν.4412/16) 

Η είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην 

πνζφ πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε 

θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο 

δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. (άξζξν 207 παξ.5 Ν.4412/16) 
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ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε 

φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. (άξζξν 207 παξ.6 Ν.4412/16) 

 

Άπθπο 25° Κήπςξη ππομηθεςηή υρ έκπηυηος-κςπώζειρ 

 

1.Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη 

απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ 

νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ: 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/2016 ,  

β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή 

αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ 

ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 

ηνπ λ.4412/2016, 

 

2.Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ 

ζχκβαζε φηαλ: 

α) Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε 

επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

 

3.ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, 

επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, 

αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά 

πεξίπησζε. 

β) Δίζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε 

αλάδνρν είηε απφ πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε 

θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο 

θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ 

δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά 

επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο. 

 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

Ν.4412/16 θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Απθπο 26° Σπόπορ - σπόνορ πληπυμήρ 

 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ηεο παξνχζεο ζα γίλεηαη κεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή θαη ηε 

ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ θάζε ηκεκαηηθήο παξάδνζεο ,θαηφπηλ πξνζθφκηζεο ηνπ 

ζρεηηθνχ παξαζηαηηθνχ δαπάλεο (ηηκνινγίνπ ή ηηκνινγίνπ-δειηίνπ απνζηνιήο) θαη εθφζνλ έρνπλ 

θαηαβιεζεί πξηλ ηελ πξψηε πιεξσκή νη δαπάλεο δεκνζίεπζεο . Η εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ζα 

γίλεηαη εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο (εκέξα παξαιαβήο απφ ην ινγηζηήξην ηνπ 

Γήκνπ ή εκεξνκελία πξσηνθφιιεζεο) ηνπ ζρεηηθνχ παξαζηαηηθνχ θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη 

ζπλζήθεο ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ. 

17PROC005693136 2017-01-13

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126665
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126563
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126532


Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία 

 

Απθπο 27° Υοπήγηζη πποκαηαβολήρ 

 

Γελ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο. 

 

Απθπο 28° Δημοζίεςζη - Λήτη πληποθοπιών 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, κεηά 

ηελ δεκνζίεπζε ηεο πεξηιεπηηθήο δηαθήξπμεο ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ζην ΚΗΜΓΗ.  

Η δηαθήξπμε ζα είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ (www.soufli.gr) 

ην αξγφηεξν ηελ 20/01/2017. 

H δηαθήξπμε θαη ε κειέηε ζα αλαξηεζνχλ ζην ΔΗΓΗ ην αξγφηεξν ηελ 20/01/2017. 

Η πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί κία (1) θνξά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο ππ’αξ. 11389/23-3-93 Απφθαζεο Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, ζε δχν (2) νηθνλνκηθέο 

εθεκεξίδεο ,δχν (2) εκεξήζηεο ηνπηθέο ηνπ λνκνχ Έβξνπ, κηα (1) εβδνκαδηαία ηνπηθή 

ηνπ λνκνχ Έβξνπ θαζψο θαη ζην Φ.Δ..Κ (ηεχρνο Γεκνζίεπζεο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ-ΓΓ). 

 

Αξκφδηνο ππάιιεινο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ε θα. Κνηζάλε Διέλε, ηει 

2554350130, Fαρ 2554350130, δ/λζε Βαο. Γεσξγίνπ 180 – νπθιί. 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

 

 

ΠΟΤΛΙΛΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ  

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ 
ΟΤΦΛΙΟΤ ΚΑΙ ΚΔ.ΚΟ.Π.Α.Π. 2017 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 130.976,00 € (μαζί με ΦΠΑ ) 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 

ΥΡΗΗ: 2017 

ΑΡΙΘ.ΜΔΛΔΣΗ :    51/2016  Ημερομηνία: 20-09-2016 
 
      
 
  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ηξνθίκσλ ζίηηζεο (θξενπσιείνπ, 
παληνπσιείνπ, νπσξνπσιείνπ, αξηνπνηείνπ, πνηά- αλαςπθηηθά, catering) θαη γάιαηνο εξγαδνκέλσλ 
γηα ηηο αλάγθεο ησλ Γεκνηηθψλ Παηδηθψλ Σηαζκψλ, ηεο Μαζεηηθήο Δζηίαο θαη ηνπ Γήκνπ ηνπ Γήκνπ 
Σνπθιίνπ. 

Η κειέηε ζπληάρηεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/8-8-2016.  
Απφ ην ζχλνιν ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ησλ 130.976,00€, ην πνζφ ησλ 

103.476,00€ ζα βαξχλεη ηνπο Κ.Α. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 ηνπ Γήκνπ 
Σνπθιίνπ θαη ην ππφινηπν πνζφ ησλ 27.500,00€ ζα βαξχλεη ηνπο Κ.Α. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 ηνπ ΚΔ.ΚΟ.Π.Α.Π.. Σηα πνζά απηά ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αλαινγνχλ ΦΠΑ. 

Ο πξνυπνινγηζκφο είλαη ελδεηθηηθφο, νη πνζφηεηεο ελδέρεηαη λα απμνκεησζνχλ αλάινγα κε ηηο 
αλάγθεο ησλ ηκεκάησλ θαη χζηεξα απφ εληνιή ηνπ ππεπζχλνπ γηα ηελ πξνκήζεηα, αιιά ρσξίο 
ππέξβαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο. 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε δεκφζην αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ θαη κε 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο θαηά πεξίπησζε, ηε ρακειφηεξε ηηκή ή ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο 
αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ησλ ηξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 θαη ηνπ άξζξνπ 
209 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα(Ν. 3463/2006). 

Γηα ηηο νκάδεο Β, Γ, Δ ηνπ ηκήκαηνο 1, γηα ηηο νκάδεο Β, Γ, Δ ηνπ ηκήκαηνο 2 θαη γηα ηηο 
νκάδεο Α, Β, Γ, Γ ηνπ ηκήκαηνο 3 ηεο κειέηεο θξηηήξην θαηαθχξσζεο ζα είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή επί 
ησλ ηηκψλ ηεο κειέηεο , θαζψο ην Τκήκα Δκπνξίνπ & Τνπξηζκνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Έβξνπ 
ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. δελ εθδίδεη Γειηίν Μέζσλ Τηκψλ ησλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ. 

 

 

 

 
ΣΟΥΦΛΙ  20/09/2016 

             
Η Σπληάμαζα 

 
 

Κνηζάλε Διέλε 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΠΔ3 



  

  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ  

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 
ΔΡΓΟ: 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ 
ΟΤΦΛΙΟΤ ΚΑΙ ΚΔ.ΚΟ.Π.Α.Π. 2017 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 130.976,00€ (καδί κε ΦΠΑ ) 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

ΥΡΗΗ: 2017 

ΑΡΙΘ.ΜΔΛΔΣΗ :    51/2016  Ημεπομηνία: 20-09-2016  

 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  

 
 
 Άπθπο 1ο - Ανηικείμενο ηηρ παπούζηρ 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο είλαη ε πξνκήζεηα «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ ΚΑΙ 

ΚΔ.ΚΟ.Π.Α.Π. 2017». 

 

Άπθπο 2ο - Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο:  

α) ηνπ λένπ Ν. 3463/2006(Πεξί Κπξώζεσο Δεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα άξζξν 209)  

β) ηνπ Ν. 4412/16  

γ) Ο Ν. 3852/2010 (Νόκνο Καιιηθξάηε) 

 
Άπθπο 3ο - Σπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ειεθηξνληθό αλνηθηό δεκόζην δηαγσληζκό κε ηνπο 
όξνπο πνπ θαζνξίδεη ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή. 

 

Άπθπο 4ο - Ανακοίνωζη αποηελέζμαηορ 
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο απηήο, κεηά ηελ θαηά λόκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε 

ηνπ απνηειέζκαηνο ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη ζην Δήκν κέζα ζε δηάζηεκα 10 δέθα εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ 
από ηελ παξαιαβή ηνπ εγγξάθνπ ηεο αλαθνηλώζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζύκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 
 

Άπθπο 5ο - ύμβαζη 

Η ζύκβαζε ζπληάζζεηαη από ηνλ αξκόδην ππάιιειν θαη πεξηιακβάλεη όια ηα ζηνηρεία, βάζε ηνπ Ν. 4412/16. 
 

Άπθπο 6ο - Δγγςήζειρ καλήρ εκηελέζεωρ 

Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο ην ύςνο ηεο νπνίαο είλαη 5% ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α ( άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016) θαη ζα έρεη δηάξθεηα θαηά ηξεηο (3) 

κήλεο κεγαιύηεξε από ην ζπκβαηηθό ρξόλν παξάδνζεο, θαηά ην ρξόλν πνπ κε βάζε ηε ζύκβαζε ν αγνξαζηήο 

ππνρξενύηαη ζηελ παξαιαβή ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ,. 

Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηελ 

νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή από ηελ αξκόδηα επηηξνπή(άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016). 

 

Άπθπο 7ο - Ποινικέρ πήηπερ - έκπηωζη αναδόσος 

Εθόζνλ, ππάξμεη αδηθαηνιόγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κπνξνύλ λα 

επηβιεζνύλ πνηληθέο ξήηξεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16. Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο 

πνηόηεηνο θαη ζπζθεπαζκέλα αλάινγα ρσξίο θζνξέο. 

Άπθπο 8ο - Πλημμελήρ καηαζκεςή 

Εάλ, επίζεο, θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθώλ, απηά δελ πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, ηόηε εθαξκόδνληαη 

νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Ν. 4412/16. 

 

 

Άπθπο 9ο - Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ 



Ο αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όινπο ηνπο βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θόξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο θαη ηα έμνδα 

δεκνζίεπζεο πνπ ζα ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Άπθπο 10ο - Παπαλαβή ειδών-Πληπωμή 

Η παξαιαβή ησλ πξντόλησλ ζα γίλεη από επηηξνπή παξαιαβήο ζύκθσλα κε ην Ν. 4412/16. Η παξαιαβή 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ νξηδόκελν από ηελ ζύκβαζε ρξόλν ηκεκαηηθά, θαζεκεξηλά θαη αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

Άπθπο 11ο - ςμθωνία με ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ-Σεσνικά ζηοισεία πποζθοπάρ. 

Η θάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεηαη από ηερληθή πεξηγξαθή, θαη όηη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

πξνζθνξώλ. Πξνηεηλόκελεο ιύζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο ή πζηέξεζε ή είλαη δπζλόεηεο, ζε ζρέζε κε 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζε ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, απνξξίπηνληαη. Επίζεο, απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο 

κε αζαθή ή ειιηπή ηερληθή πξνζθνξά. 

 

 
 

 

 

      

      

 
ΟΤΦΛΙ  20 / 09 / 2016 

  
ΟΤΦΛΙ  20  / 09  / 2016 

 

 
 

H ΤΝΣΑΞΑΑ 
 

 

 
 

 
   

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
 

 

   

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

Γ/ΝΗ Σ.Τ. ΟΤΦΛΙΟΤ 
 

 
Κοηζάνη Δλένη 

   
 

 
Πολιηικόρ Μησανικόρ  

  
 

 
  

  
Γοςπίδηρ Αθανάζιορ  

 
  

  

Dr. Πολιηικόρ Μησανικόρ - 

Απσαιολόγορ   
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΛΝΚΝΠ ΔΒΟΝ  

ΓΖΚΝΠ ΠΝΦΙΗΝ 

 
ΔΟΓΝ: 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΓΖΚΝ 
ΠΝΦΙΗΝ ΘΑΗ ΘΔ.ΘΝ.Ξ.Α.Ξ. 2017 

ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ 130.976,00 € (καδί κε ΦΞΑ ) 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ 

 

ΣΟΖΠΖ: 2017 

ΑΟΗΘ.ΚΔΙΔΡΖΠ :    51/2015  Ζμερομηνία: 20-09-2016  

 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ  

 
 

 ΔΗΓΖ ΘΟΔΝΞΥΙΔΗΝ 

 

Ρα είδε θξενπσιείνπ ζα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο θαη ζύκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο, ηνπο όξνπο 

ηνπ Θώδηθα Ρξνθίκσλ θαη Ξνηώλ θαη Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο, θαζώο θαη ηηο γεηνλνκηθέο θαη Θηεληαηξηθέο 

δηαηάμεηο. Άξηζηε πνηόηεηα λνείηαη απηή ηεο αγνξαλνκηθήο δηάηαμεο. Απαγνξεύεηαη ε απνζηνιή θαη παξαιαβή 

ειαηησκαηηθώλ θαη αιινησκέλσλ εηδώλ. Ρν θξέαο λα είλαη από δών λεαξήο ειηθίαο, ην νπνίν λα βξίζθεηαη ζε 

θαιή ζξεπηηθή θαηάζηαζε, θόθθηλνπ ρξώκαηνο γηα ην κνζράξη άζπξν γηα ην ρνηξηλό, ρσξίο νζκή θαη αίκαηα, ε 

πνζόηεηά ηνπ ζα αλήθεη ζην ίδην είδνο δώνπ ή από νιόθιεξν αλ πξόθεηηαη γηα κηθξό θαη όρη από θνκκάηηα 

δηαθόξσλ δώσλ, ζθαγκέλα ζε ζθαγεία πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα θαη λα θέξνπλ ηηο πξνβιεπόκελεο ζθξαγίδεο 

θηεληαηξηθνύ – πγεηνλνκηθνύ ειέγρνπ. Ξνιύ κεγάιε πξνζνρή ζηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ θξέαηνο όπνπ ζα 

επηδεηθλύεηαη ε ηαπηόηεηα ηνπ δώνπ (ρώξνο πξνέιεπζεο, ρώξνο ζθαγήο ).  

Ρν κνζραξίζην θξέαο πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηόηεηνο εγρώξην ή Δ.Δ. λσπό, άλεπ νζηώλ, ιίπνπο, 

ρόλδξσλ θαη ρσξίο ζεκάδηα αιινίσζεο, ζπζθεπαζκέλν & ηεκαρηζκέλν θαηάιιεια. 

Ρν ρνηξηλό θξέαο λα είλαη αξίζηεο πνηόηεηνο, άλεπ νζηώλ, από ζπάια ή κπνύηη, ρσξίο ιίπνο, 

ζπζθεπαζκέλν & ηεκαρηζκέλν θαηάιιεια. 

Ρα πνπιεξηθά ζα είλαη λσπά, θαιήο ζξέςεο θαη άξηζηεο πνηόηεηαο λα έρνπλ ζθαγηαζζεί θαλνληθά θαη όρη 

ιόγσ αξξώζηηαο, λα πξνέξρνληαη από πηελνηξνθεία θαη πηελνζθαγεία κε αξηζκό έγθξηζεο από ηελ αξκόδηα 

Θηεληαηξηθή πεξεζία θαη λα θέξνπλ ζθξαγίδα θηεληαηξηθνύ ειέγρνπ. Γελ ζα πξέπεη λα αλαδίδνπλ θαθνζκία 

,λα είλαη απαιιαγκέλα αιινηώζεσλ, θαθώζεσλ εθδνξώλ & λα θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα ηνπ πηελνζθαγείνπ. Ρα 

πξνζθνκηδόκελα πνπιεξηθά λα είλαη ζπζθεπαζκέλα & ζθαγκέλα, απνπηεξσκέλα ρσξίο θεθάιη & πόδηα πνπ 

θόβνληαη ζηνπο ηαξζνύο θαη ρσξίο έληεξα. Ξξέπεη δε λα είλαη ζύκθσλα κε ηελ δεδνκέλε παξαγγειία ηνπ θάζε 

ηκήκαηνο.  

Ρα αλσηέξσ είδε ηρζπνπσιείνπ θαηεςπγκέλα ζα πξέπεη λα είλαη θξέζθνθαηεςπγκέλα, κε εκεξνκελία 
παξαζθεπήο πξόζθαηε κε ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο, ρσξίο θακία εμσηεξηθή ή εζσηεξηθή αιινίσζε, ρσξίο 

θηππήκαηα θαη δηαηεξεκέλα ζε εηδηθνύο ςπθηηθνύο ζαιάκνπο. Ξξέπεη λα έρνπλ ζπληεξεζεί θαλνληθά λα κε 

παξνπζηάδνληαη ζεκεία αθπδάησζεο, απνρξσκαηηζκνύ ή νζκήο κε θαλνληθήο. Νη πξνκεζεύνπζεο κνλάδεο ζα 
έρνπλ θσδηθό αξηζκό θηεληαηξηθήο έγθξηζεο. Ν επίπαγνο ζα πξέπεη λα αλέξρεηαη ζηα κελ νιόθιεξα ςάξηα κέρξη 

ην 10% ηνπ βάξνπο ησλ, ζηα δε θηιεηνπνηεκέλα ή ηεκαρηζκέλα κέρξη 15% ηνπ βάξνπο ησλ, ζύκθσλα κε ηελ 
Α.Γ:17/2003. Αλ αλέξρεηαη πάλσ από ηα αλσηέξσ όξηα, ηόηε ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ 

θαηεςπγκέλνπ αιηεύκαηνο ην θαζαξό βάξνο ηνπ.  

 
ΔΗΓΖ ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ  

 

ΓΔΛΗΘΑ: Όια ηα είδε παληνπσιείνπ πξέπεη λα είλαη Α' πνηόηεηαο θαη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηνπ Θώδηθα 

Ρξνθίκσλ θαη Ξνηώλ θαη Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο, θαζώο θαη ηηο ηζρύνπζεο γεηνλνκηθέο θαη Θνηλνηηθέο 

δηαηάμεηο. Δπίζεο όια ηα είδε ζα πξέπεη λα είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα ζηελ ειιεληθή αγνξά, λα είλαη 

αλαγλσξίζηκα θαη δνθηκαζκέλα από ην επξύ θαηαλαισηηθό θνηλό θαη λα ππάξρνπλ ζηα πεξηζζόηεξα ζνύπεξ 

κάξθεη θαη παληνπσιεία . 

Πε όιεο ηηο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο, ε νπνία ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο κεηαγελέζηεξε από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπο. 

Νπσζδήπνηε δε ζύκθσλα κε ηελ δεδνκέλε παξαγγειία ηνπ θάζε ηκήκαηνο. Ηδηαίηεξα: 

ΑΙΑΡΗ: ιεπθό, θξπζηαιηδέ, ησδηνύρν ζπζθεπαζκέλν ζε θαηάιιειν πιαζηηθό δνρείν 750 ή 500  γξ. ή ζε 
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αεξνζηεγέο ζαθνπιάθη ησλ 500γξ όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο. 

ΑΙΔΟΗ: Α' πνηόηεηαο ιεπθό εγρώξην ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία 1 θηινύ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε 
εκεξνκελία ιήμεο. 
ΑΙΔΟΗ ΞΝ ΦΝΠΘΥΛΔΗ ΚΝΛΝ ΡΝ (ΦΑΟΗΛΑ): Α' πνηόηεηαο ιεπθό εγρώξην ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία 

500 γξ. ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο. 

ΑΚΙΝ ΑΟΑΒΝΠΗΡΝ (ΘΑΠΡΔΟ ΞΑΝΛΡΔΟ): ζθόλε γηα ηελ παξαζθεπή θξέκαο ζπζθεπαζκέλε ζε εηδηθό 

αεξνζηεγή θάθειν 150-160 γξ. ν νπνίνο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε ράξηηλν θηηίν ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη 
επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο. 
ΑΚΙΝ ΑΟΑΒΝΠΗΡΝ (ΘΝΟΛ ΦΙΑΝΔΟ): ζθόλε γηα ηελ παξαζθεπή θξέκαο ζπζθεπαζκέλε ζε εηδηθό 

αεξνζηεγή θάθειν 200 γξ. ν νπνίνο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε ράξηηλν θηηίν ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη 

επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο. 

ΑΓΑ: Θα πξέπεη λα είλαη Α' πνηόηεηαο, λα πιεξνύλ ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Δ.Ν.Θ. θαη λα είλαη κεζαίνπ βάξνπο από 53-63 γξ., ζπζθεπαζκέλα ζε εμάδεο. 

ΑΣΛΖ ΕΑΣΑΟΖ: Εάραξε άρλε : Ζ δάραξε άρλε γηα δαραξνπιαζηηθή ρξήζε (άρλε, άκπιν 2%)λα είλαη 

ειιεληθήο παξαγσγήο ζε πιαζηηθή ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ. θαη λα είλαη απαιιαγκέλε από μέλεο ύιεο. 

ΒΑΛΗΙΗΔΠ ΑΟΥΚΑΡΗΘΔΠ: θηαιίδηα ή θαθειάθηα βαλίιηαο ζε ζπζθεπαζία ησλ 5 ηεκαρίσλ, βάξνπο 1,5 γξ. αλά 

ηεκάρην. 

ΚΑΟΓΑΟΗΛΖ SOFT: ζε εηδηθό γηα ηελ θύιαμή ηεο θεζεδάθη 250 γξ. ή 500 γξ ή ζε κεξίδεο ησλ 10γξ 

ζθξαγηζκέλν αεξνζηεγώο θαη κε επηπιένλ θαπάθη θύιαμεο πνπ ζπληεξείηαη ζην ςπγείν. Θα παξαζθεπάδεηαη θαη 

ζα ζπζθεπάδεηαη ζηελ Διιάδα ζα θέξεη δε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο πνπ ζα απέρεη 12 κήλεο από ηελ 

εκεξνκελία παξάδνζή ηνπ. 

ΓΑΙΑ ΚΑΘΟΑΠ ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ: γάια αγειαδηλό ,πιήξεο , κε 3,5% ιηπαξά, ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία ηνπ 1-1,5 lit. 

ΓΑΙΑ ΔΒΑΞΝΟΔ: πιήξεο θηηίν 410 γξ. ην νπνίν ζα είλαη αλακεκεηγκέλν κε ίζε πνζόηεηα λεξνύ θαη ζα 

απνδίδεη 820 γξ. πιήξεο γάια. Ρα ιηπαξά ηνπ γάιαθηνο δελ ζα είλαη άλσ ησλ 7,8 %. Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

γάιαθηνο ζα απέρεη 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. Θα θέξεη κεηαιιηθό έιαζκα κε θπθιηθή ή ά 
άιιεο κνξθήο ρεηξνιαβή γηα εύθνιν άλνηγκα ηνπ θηηίνπ. 

 ΓΑΙΑ ΕΑΣΑΟΝΣΝ: πιήξεο θηηίν 397 γξ., πιήξεο αγειαδηλό γάια, δάραξε, ιηπαξά: 9%, νζπγ: 31%, δάραξε 
: 43,5% Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ γάιαθηνο ζα απέρεη 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. Θα θέξεη 

κεηαιιηθό έιαζκα κε θπθιηθή ή άιιεο κνξθήο ρεηξνιαβή γηα εύθνιν άλνηγκα ηνπ θηηίνπ. 
ΓΗΑΝΟΡΗ: ζπζθεπαζία 1 θηινύ 10%ιηπαξά Α' θαηεγνξίαο θαη λα πιεξνί ηνπο όξνπο ηνπ Θώδηθα Ρξνθίκσλ θαη 

Ξνηώλ θαη Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο, θαζώο θαη ηηο γεηνλνκηθέο θαη Θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο. Πηε 

ζπζθεπαζία ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο ε νπνία ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 1 κήλα από ηελ 
εκεξνκελία παξάδνζήο ηεο. Θα παξαζθεπάδεηαη θαη ζα ζπζθεπάδεηαη ζηελ Διιάδα. 

ΓΑΦΛΖ: απνμεξακέλα θύιια δάθλεο ζε θαθειάθηα ησλ 10γξ. 
ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΑ: ζα είλαη ζε ζπζθεπαζία εηδηθνύ γηα ηε θύιαμή ηνπο αεξνζηεγνύο θαθέινπ 375 γξ. ή 500γξ ν 

νπνίνο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε ράξηηλν θηηίν, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

πξντόληνο, ε ζύλζεζε ηνπ πξντόληνο θαη ε πεξηεθηηθόηεηα ζε βηηακίλεο. 

ΓΝΠΚΝΠ: Μεξόο, ηξηκκέλνο ζε ζπζθεπαζία ησλ 30γξ 
ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ: Λα παξάγεηαη ζηελ Διιάδα. Ρν ειαηόιαδν ζα πξέπεη λα είλαη εμαηξεηηθό παξζέλν. Δμαγσγή ελ 

ςπρξώ, ρξώκα θίηξηλν έσο πξάζηλν θίηξηλν, λα πξνέξρεηαη από ηππνηήξηα – ζπζθεπαζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνύλ 
λόκηκα, λα έρεη νμύηεηα 0-1- βαζκώλ. Ν παξαγσγόο λα δηαζέηεη ζύζηεκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ 

ηξνθίκσλ γηα ηνπο ρώξνπο παξάγσγεο ,επεμεξγαζίαο ,δηαθίλεζεο, θαη εκπνξίαο. 

ΔΙΗΔΠ:  Σύκα ειιεληθέο θαιακώλ κεγάινπ κεγέζνπο. 

ΕΑΣΑΟΖ: Ιεπθή, θξπζηαιιηθή ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία 1 θηινύ παξαζθεπαζκέλε ζηελ Διιάδα. 

ΖΙΗΔΙΑΗΝ: Φπηηθό έιαην πνπ εμάγεηαη από ηνπο ζπόξνπο ηνπ ειίαλζνπ λα πξνέξρεηαη από ηππνηήξηα – 

ζπζθεπαζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα, λα έρεη νμύηεηα 0-1- βαζκώλ. Ν παξαγσγόο λα δηαζέηεη ζύζηεκα 

δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ γηα ηνπο ρώξνπο παξάγσγεο ,επεμεξγαζίαο ,δηαθίλεζεο, θαη εκπνξίαο. 

ΘΑΘΑΝ: Αξίζηεο πνηόηεηνο, ηππνπνηεκέλν ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία, θαζαξνύ βάξνπο 125 γξακκαξίσλ. 

Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη εκεξνκελία ιήμεο. 

ΘΑΛΔΙΙΝΜΙΝ: θαηάιιειε γηα ηξόθηκα ζπζθεπαζία 15 γξ. όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία 

ιήμεο ηνπ πξντόληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

ΘΑΛΔΙΙΑ ΡΟΗΚΚΔΛΖ : ζε θαηάιιειε γηα ηξόθηκα ζπζθεπαζία ησλ 50 γξ. όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε 

εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 
ΘΑΟΑΚΔΙΔΠ: ζε ζπζθεπαζία 1 θηινύ gel. 

ΘΔΟΑΠΚΑΡΑ: Ξαξαζθεπαζκέλα από πςειήο πνηόηεηαο πιηθά, ρσξίο πξνζζήθε ζπληεξεηηθώλ ζε πεξηηύιηγκα 
βάξνπο πεξίπνπ 40 γξ. 
ΚΞΑΣΑΟΗΘΑ: (Ξηπέξη - ξίγαλε – θύκηλν – θάξπ – κπαράξη - κνζρνθάξπδν) Λα είλαη απαιιαγκέλα από μέλεο 

ύιεο θαη νζκέο, ζε θαηάιιειε γηα ηξόθηκα ζπζθεπαζία όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

πξντόληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 
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ΘΑΦΔΠ ΦΗΙΡΟΝ: Από 100% αιεζκέλνπο θόθθνπο θαθέ. 

ΘΑΦΔΠ ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ: Αξίζηεο πνηόηεηνο, ηππνπνηεκέλνο ζε θαηάιιειε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία. Δμσηεξηθά 

ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο. 

ΘΔΡΠΑΞ: λεξό, ηνκαηνπνιηόο ειάρηζηνλ 18%,(ζηεξεά ζπζηαηηθά ηνπιάρηζηνλ 28%)δάραξε ηξνπνπνηεκέλν 

άκπιν, μύδη, αιάηη, εθρπιίζκαηα κπαραξηθώλ, αθπδαησκέλα ιαραληθά, θαξπθεύκαηα, ζηαζεξνπνηεηήο: 

μαλζαληθν θόκκη, ξπζκηζηήο νμύηεηαο: θηηξηθό νμύ, ζπληεξεηηθά :(ζνξβηθν θάιην, βελδντθν λάηξην) κπνξεί λα 

πεξηέρεη ίρλε από ζηλάπη. 

ΘΔΦΑΙΝΡΟΗ: Α' θαηεγνξίαο θαη λα πιεξνί ηνπο όξνπο ηνπ Θώδηθα Ρξνθίκσλ θαη Ξνηώλ θαη Αληηθεηκέλσλ 
θνηλήο ρξήζεσο, θαζώο θαη ηηο γεηνλνκηθέο θαη Θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο. Λα παξάγεηαη δε ζε ρώξεο ηεο Δ.Ν.Θ. 

ΘΝΚΞΝΠΡΑ: Ονδάθηλν αξίζηεο πνηόηεηνο, ηππνπνηεκέλε ζε θαηάιιειν ζθξαγηζκέλν θνπηί, βάξνπο 850 

γξακκαξίσλ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη εκεξνκελία ιήμεο 

απνδεδεηγκέλα επξείαο θαηαλάισζεο. 

ΙΝΘΝΚΗΑ: Ξαξαδνζηαθό γιύθηζκα ζε αηνκηθέο κεξίδεο θαη ζε δηάθνξεο γεύζεηο. 

ΕΚΑΟΗΘΑ (ΚΑΘΑΟΝΛΗΑ - ΚΑΘΑΟΝΛΑΘΗ ΘΝΦΡΝ – ΘΝΠΘΝΠΗ – ΘΟΗΘΑΟΑΘΗ): ζε αεξνζηεγή 

ζπζθεπαζία 500 γξ. όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο θαη ζα απέρεη 

ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. Ρα δπκαξηθά πξέπεη λα είλαη Α' πνηόηεηαο 

πξόζθαηεο παξαγσγήο από 100 % ζηκηγδάιη, λα κελ παξνπζηάδνπλ νπνηαδήπνηε νζκή θαη αιινίσζε θαη λα 

είλαη απνιύησο θαζαξά θαη απαιιαγκέλα από έληνκα. 

ΚΑΓΗΑ: Λσπή όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο . 

ΚΑΓΗΑ ΜΔΟΖ: Θα δηαηίζεληαη ζε θαθειάθηα 3 ηεκαρίσλ ησλ 8-10 γξ. όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε 

εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο . 

ΚΑΛΗΡΑΟΗΑ: καληηάξηα ,λεξό ,αιάηη, θηηξηθό νμύ, αληηνμεηδσηηθό: ζθνξβηθό νμύ 

ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ: εγρώξηαο παξαγσγήο (ξνδάθηλν, βεξίθνθν ή θξάνπια) ζε βάδν γπάιηλν 375-500γξ ή ζε 

αηνκηθέο ζπζθεπαζίεο ησλ 20γξ. όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο . 

ΚΔΙΗ: εγρώξηαο παξαγσγήο ζε γπάιηλν ή κεηαιιηθό βάδν 450 γξ. εηδηθό γηα ηελ θύιαμή ηνπ ή ζε αηνκηθέο 

ζπζθεπαζίεο ησλ 20γξ. 

ΚΝΠΡΑΟΓΑ: παξαζθεπαζκέλε από λεξό ,μίδη, ζηλαπόζπνξν, δάραξε ,αιάηη, ζηαζεξνπνηεηήο(θόκκη μαλζαλ), 

ρξσζηηθέο (θνπξθνπκηλε, ζπκππθλσκέλν κίγκα ιεκνληνύ θαη θλεθνπ), κπαραξηθά, αξσκαηηθέο ύιεο. 
ΚΞΔΗΘΗΛ ΞΑΝΛΡΔΟ: εηδηθή γηα ηελ δαραξνπιαζηηθή ζθόλε ζε ζπζθεπαζία 3ηεκ (θαθειάθηα) ησλ 20 γξ. 

ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο. 

ΚΞΗΠΘΝΡΑ ΡΞΝ ΞΡΗ-ΚΞΔΟ: ηεηξάγσλα κπηζθόηα πινύζηα ζε πξσηεΐλεο, πδαηάλζξαθεο θαη θπηηθέο ίλεο, 

ζε πιαζηηθή ζπζθεπαζία ησλ 225 γξ. Θα παξαζθεπάδνληαη θαη ζα ζπζθεπάδνληαη ζηελ Διιάδα. 

ΠΡΗΓΚΗΑΗΝΠ ΘΑΦΔΠ: Ππζθεπαζία ησλ 200γξ., αεξνζηεγώο θιεηζκέλε. 

ΛΡΝΚΑΡΝΞΝΙΡΝΠ: ζε κεηαιιηθό βάδν 410γξ, παξαζθεπάδεηαη κε ζπκπύθλσζε ηνπ ζαξθώδνπο ρπκνύ 
λσπώλ θαξπώλ ηεο ληνκάηαο, κε απνβνιή κέξνπο λεξνύ ηνπο ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε 

εκεξνκελία ιήμεο. Θα παξαζθεπάδεηαη θαη ζα ζπζθεπάδεηαη ζηελ Διιάδα. 
ΛΡΝΚΑΡΝΣΚΝΠ: εηδηθό θηηίν 500 γξ. ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο. Θα 

παξαζθεπάδεηαη θαη ζα ζπζθεπάδεηαη ζηελ Διιάδα. 

ΜΓΗ: θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλν ζε θηάιε πιαζηηθή 400 ml όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία 

ιήμεο ηνπ πξντόληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

ΞΑΓΥΡΗΛΗΑ: από πιήξεο γάια, ζπκππθλσκέλν ή κεξηθώο απνβνπηπξσκέλν, δάραξε ε θξνπθηόδε ,ιίπνο 
3%,ρσξηο ζπληεξεηηθά ε πξόζζεηα. 
ΞΟΑΙΗΛΑ ΦΝΛΡΝΘΗΝ: Ξξαιίλα θνπληνπθηνύ κε θαθάν θαη γάια ζε ζπζθεπαζία πιαζηηθή ή γπάιηλε 

ησλ 600γξ ή 1θηινύ, ρσξίο ζπληεξεηηθά, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο. 

ΟΔΒΘΗΑ: εγρώξηα ηππνπνηεκέλα, παξαγσγήο ηξέρνληνο έηνπο, κε θαξπνύο πγηείο, μεξνύο θαη νκνηνγελείο, 

απαιιαγκέλα από μέλα ζώκαηα ζε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ. όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε 

εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο. Ρν πξντόλ πξέπεη λα είλαη Α'πνηόηεηαο. 

ΟΕΗ ΘΑΟΝΙΗΛΑ: εγρώξην ηππνπνηεκέλν ζε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία ηνπ 1 θηινύ κε θαξπνύο πγηείο, μεξνύο 

θαη νκνηνγελείο πνπ ζα ζπζθεπάδεηαη ζηελ Διιάδα. Πηε ζπζθεπαζία ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία 

ιήμεο ηνπ πξντόληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

ΟΕΗ ΘΗΡΟΗΛΝ: ηύπνπ Ακεξηθήο ηππνπνηεκέλν ζε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία 1 θηινύ κε θαξπνύο πγηείο, μεξνύο 

θαη νκνηνγελείο πνπ ζα ζπζθεπάδεηαη ζηελ Διιάδα. Πηε ζπζθεπαζία ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία 

ιήμεο ηνπ πξντόληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

ΠΗΚΗΓΓΑΙΗ: από 100% ζθιεξό ζίην, ζα δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία 500 γξ. όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο 

ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο. 

ΠΝΓΑ ΦΑΓΖΡΝ: ζε θαηάιιειε γηα ηξόθηκα ζπζθεπαζία 320 γξ. όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε 

εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο. 

ΠΝΘΝΙΑΡΔΠ ΓΑΙΑΘΡΝΠ - ΠΝΘΝΙΑΡΔΛΗΗΔΠ ΔΝΟΡΑΠΡΗΘΔΠ ΦΗΓΝΟΔΠ: ζε θαηάιιειε γηα ηξόθηκα 
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ζπζθεπαζία όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο. 

ΠΝΘΝΦΟΔΡΔΠ: Κίλη ζε ζπζθεπαζία ησλ 400γξ ζε θαηάιιειε γηα ηξόθηκα ζπζθεπαζία όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε 
εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο. (Πνθνιάηα  γάιαθηνο 33%, δάραξε αιεύξη θπηηθά ιηπαξά, θνπληνπθόπαζηα, 

απνβνπηπξσκέλν θαθάν ζθόλε, άκπιν αξαβόζηηνπ γαιαθηνκαηνπνηεηήο: ιεθηζίλε, ζνγηάιεπξν, γάια άπαρν ζε 

ζθόλε, δηνγθσηηθό: ζόδα αιάηη βαληιιίλε 
ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ ΙΑΣΑΛΗΘΑ: Ρα πξνο πξνκήζεηα θαηεςπγκέλα ιαραληθά ζα είλαη θαζαξηζκέλα, απαιιαγκέλα 

από δσύθηα θαη άιιεο μέλεο ύιεο θαηά πξνηίκεζε εγρώξηαο παξαγσγήο ή πξνέιεπζε Δ.Δ., Α’ πνηόηεηαο, 

ζπζθεπαζκέλα, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαηαςύμεσο θαη ιήμεσο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 

κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ όπνπ ζα θζάλεη ζηελ νξηζκέλε από ηνλ παξαζθεπαζηή 

ζεξκνθξαζία θαηάςπμεο, ζα έρνπλ ην δσεξό θπζηνινγηθό ηνπο ρξώκα θαη ζα πιεξνύλ ηνπο όξνπο θαη 

πξνδηαγξαθέο ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ πεξί εκπνξίαο θαηεςπγκέλσλ ιαραληθώλ, απνθιεηόκελεο απνιύησο ηεο 

πξνκήζεηαο θαηεςπγκέλσλ ιαραληθώλ θαηώηεξεο πνηόηεηαο ηεο πξώηεο.  

ΠΡΑΦΗΓΔΠ: Σσξίο πξόζζεηα ,απαιιαγκέλεο από μέλα ζώκαηα, δσύθηα ε κηθξννξγαληζκνύο. 

ΠΦΝΙΗΑΡΑΘΗΑ: Θαηάιιεια γηα πίηηεο ή γιπθά από αιεύξη Α' πνηόηεηαο, ρσξίο ζπληεξεηηθά, 400-450γξ 

ζπζθεπαζία 16 ηκρ. 

ΡΕΑΡΕΗΘΗ: Σσξίο πξόζζεηα ζπληεξεηηθά. 

ΡΝΟΠΗ: Ξηπεξάθη ,λεξό, μύδη, αιάηη, κέζν νμίλεζεο :θηηξηθό νμύ, ζπληεξεηηθά: βελδντθν λάηξην 0,2%,δηνμεηδην 
ηνπ άλζξαθα. 

ΡΠΑΦ: Ππζθεπαζία ησλ 20θαθ. αλαιινίσηε θαη αλαγξαθόκελεο πξνδηαγξαθέο. 

ΡΟΗ ΦΔΡΑ ΔΓΣΥΟΗΑ: παξαδνζηαθή Α' θαηεγνξίαο (ηα ηξίκκαηα απνθιείνληαη) θαη λα πιεξνί ηνπο όξνπο ηνπ 

Θώδηθα Ρξνθίκσλ θαη Ξνηώλ θαη Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο, θαζώο θαη ηηο γεηνλνκηθέο θαη Θηεληαηξηθέο 

δηαηάμεηο.  

ΡΟΗ GOUDΑ: Α' θαηεγνξίαο θαη λα πιεξνί ηνπο όξνπο ηνπ Θώδηθα Ρξνθίκσλ θαη Ξνηώλ θαη Αληηθεηκέλσλ 

θνηλήο ρξήζεσο, θαζώο θαη ηηο γεηνλνκηθέο θαη Θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο. Λα παξάγεηαη δε ζε ρώξεο ηεο Δ.Ν.Θ. 

ΡΟΗ ΘΑΠΔΟΗ ΔΓΣΥΟΗΝ: Ξαξαδνζηαθό Α' θαηεγνξίαο θαη λα πιεξνί ηνπο όξνπο ηνπ Θώδηθα Ρξνθίκσλ θαη 

Ξνηώλ θαη Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο, θαζώο θαη ηηο γεηνλνκηθέο θαη Θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο. 

ΦΑΘΔΠ ΤΗΙΔΠ: εγρώξηεο ηππνπνηεκέλεο, παξαγσγήο ηξέρνληνο έηνπο, κε θαξπνύο πγηείο, μεξνύο θαη 

νκνηνγελείο απαιιαγκέλεο από μέλα ζώκαηα ζε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία 500 γξ. όπνπ ζα αλαγξάθεηαη 

επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο .Ρν πξντόλ πξέπεη λα είλαη Α' πνηόηεηαο. 

ΦΑΠΝΙΗΑ ΜΔΟΑ: εγρώξηα ηππνπνηεκέλα, παξαγσγήο ηξέρνληνο έηνπο, κε θαξπνύο πγηείο, μεξνύο θαη 

νκνηνγελείο απαιιαγκέλα από μέλα ζώκαηα ζε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία 500 γξ. όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο 

ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο .Ρν πξντόλ πξέπεη λα είλαη Α' πνηόηεηαο. 

ΦΗΙΔΡΝ ΓΑΙΝΞΝΙΑΠ ΒΟΑΠΡΖ – ΘΑΞΛΗΠΡΖ: Πε θέηεο. Ξξντόληα ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο (γαινπνύιαο) 

κε απνηέιεζκα ηελ πήμε ησλ πξσηετλώλ κέρξη ηνπ θέληξνπ ηνπ πξντόληνο. Ζ ζεξκηθή επεμεξγαζία δύλαηαη λα 

είλαη μεξή, πγξή, ή ζπλδπαζκόο απηώλ ησλ δύν. Ζ πγξαζία δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 75% , ζα είλαη 

ζπζθεπαζκέλα αεξνζηεγώο ζε κεκβξάλε, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη νη ελδείμεηο (ηύπνο, εκεξνκελία ιήμεο, 

ρώξα πξνέιεπζεο, ην βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ). 

ΦΟΓΑΛΗΑ ΡΟΗΚΚΔΛΖ - ΦΟΓΑΛΗΔΠ: Λα παξαζθεπάδνληαη εμ νινθιήξνπ από αιεύξη νπνηνπδήπνηε 

ηύπνπ ή θαηεγνξίαο εθ ησλ επηηξεπόκελσλ. Λα πξνέξρνληαη από θαλνληθά παξαζθεπαζκέλν άξην. Θα 

αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο  

ΦΙΙΝ ΣΥΟΗΑΡΗΘΝ: ζπζθεπαζκέλν ζε εηδηθό αεξνζηεγή θάθειν 450 γξ. ν νπνίνο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο 

ζε ράξηηλν θηηίν ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο ε νπνία ζα απέρεη 12 κήλεο από ηελ 

εκεξνκελία παξάδνζήο ηεο όπνπ ζα θζάλεη ζηελ νξηζκέλε από ηνλ παξαζθεπαζηή ζεξκνθξαζία θαηάςπμεο. 

Θα παξαζθεπάδεηαη θαη ζα ζπζθεπάδεηαη ζηελ Διιάδα. 

ΣΑΙΒΑΠ: Ξξντόλ ην νπνίν παξαζθεπάδεηαη από ηνλ πνιηό ζνπζακηνύ (ηαρηληνύ), κε θπζηθέο δαραξνύρεο 

γιπθαληηθέο ύιεο. Δπηηξέπεηαη ζηνλ ραιβά ε πξνζζήθε μεξώλ θαξπώλ, θαθάνπ, ζνθνιάηαο ή βαλίιηαο θαη απηό 

πξέπεη λα δειώλεηαη ζηε ζπζθεπαζία. Πε ζπζθεπαζία ησλ 500γξ. 

ΣΙΝΞΗΡΔΠ: ζε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία 500 γξ. όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

πξντόληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. Ρν πξντόλ πξέπεη λα είλαη 

Α' πνηόηεηαο πξόζθαηεο παξαγσγήο από 100 % ζηκηγδάιη. 

ΣΚΝΠ ΙΔΚΝΛΗΝ: Πηε ζπζθεπαζία ηνπ ρπκνύ ιεκνληνύ λα αλαγξάθεηαη ε θξάζε «Άξηπκα ιεκνληνύ» θαη 

ην βάξνο λα είλαη 380 γξ. 

ΤΥΚΗ ΓΗΑ ΡΝΠΡ: Πηαξέλην ςσκί ρσξίο ζπληεξεηηθά εμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη, ε 

πξνέιεπζε, ε εκεξνκελία ιήμεο θαη ην θαζαξό βάξνο. Πε ζπζθεπαζία ησλ 680-700γξ. 

 

ΔΗΓΖ ΝΞΥΟΝΞΥΙΔΗΝ  

 

Ρα είδε νπσξνπσιείνπ ζα είλαη Α' πνηόηεηαο, ηεο επνρήο, λσπά θαη απαιιαγκέλα από μέλα ζώκαηα. 
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Ξξώηε πνηόηεηα λνείηαη απηή ηεο αγνξαλνκηθήο δηάηαμεο. Απαγνξεύεηαη ε απνζηνιή θαη παξαιαβή νπσξώλ 

ειαηησκαηηθώλ. Ξξέπεη όιεο νη ζεηξέο λα είλαη πξώηεο πνηόηεηαο θαη ηνπ απηνύ κεγέζνπο. Νπσζδήπνηε δε 

ζύκθσλα κε ηελ δεδνκέλε παξαγγειία ηνπ θάζε ηκήκαηνο. Δθίζηαηαη ε πξνζνρή ζηνλ πξνκεζεπηή ζην δειηίν 

απνζηνιήο & ζην αληίζηνηρν ηηκνιόγην λα αλαγξάθνληαη ιεπηνκεξώο ραξαθηεξηζκνί ηνπ πξνζθνκηδόκελνπ 

είδνπο, θαηεγνξίαο, πξνέιεπζεο, θαζώο & θάζε ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα, π.ρ. πνξηνθάιηα Κέξιηλ, Θξήηεο, 

Άξηαο θ.ιπ. κήια Πηάξθηλ, Ληειίζηνπο, Βόινπ θ.ιπ. αριάδηα Θξπζηάιηα θ.ιπ. Ζ πξνζθνξά ζα δνζεί ζε πνζνζηό 

έθπησζεο κε βάζε ην δειηίν ηηκώλ ηεο Γηεύζπλζεο Δκπνξίνπ. 

 

ΔΗΓΖ ΦΟΔΠΘΝ ΓΑΙΑ  
 

Ρν πξνο πξνκήζεηα γάια ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο (ιηπαξά 3,5%) θξέζθν παζηεξησκέλν 

νκνγελνπνηεκέλν, ζε ζπζθεπαζία εκθηάισζεο ελόο (1) ιίηξνπ, νπνηαζδήπνηε αλαγλσξηζκέλεο κάξθαο πνπ 

δηαηίζεηαη ζην Ιηαληθό Δκπόξην ζύκθσλα κε ην άξζξν 80 ηνπ θώδηθα (ΦΔΘ 788/87 ηεύρνο Β). 

Ζ εκεξνκελία ιήμεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3 εκέξεο κεηαγελέζηεξε από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο, 

ζα είλαη από αγλό αγειαδηλό γάια, ην νπνίν ζα δηαηεξεί ηα θπζηθά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηνπ (αζβέζηην, 

πξσηεΐλεο, θώζθνξν, κεηαιιηθά ζηνηρεία, βηηακίλεο, θ.ι.π) ηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ζηελ ηππσκέλε εηηθέηα 

απηνύ. Πην πξντόλ επίζεο ζα αλαγξάθεηαη ην πηζηνπνηεκέλν ζύζηεκα πνηόηεηαο, ε εκεξνκελία παζηεξίσζεο- 

αλάισζεο, νη θσδηθνί θαη γεληθά όια ηα απαξαίηεηα εθείλα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηνλ ηξόπν ζπζθεπαζίαο θαη 

παξαγσγήο. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ηα αλάινγα ςπγεία 

ζπληήξεζεο πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ηνπ Γήκνπ Πνπθιίνπ πξνθεηκέλνπ λα θπιάζζεηαη 

ην γάια. Ρα ςπγεία απηά ζα αλήθνπλ ζηνλ αλάδνρν ν νπνίνο έρεη ηελ επζύλε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζήο ηνπο, ν δε Γήκνο Πνπθιίνπ ζα θάλεη κόλν ρξήζε απηώλ θαη ζα ηα επηζηξέςεη κεηά ηελ ιήμε ηεο 

ζύκβαζεο. 

ΔΗΓΖ ΑΟΡΝΞΝΗΔΗΝ  
 
Όια ηα είδε Αξηνπνηίαο πξέπεη λα είλαη Α' πνηόηεηαο θαη ζύκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο, ηνπο όξνπο 

ηνπ Θώδηθα Ρξνθίκσλ θαη Ξνηώλ θαη Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο, θαζώο θαη ηηο γεηνλνκηθέο θαη Θηεληαηξηθέο 

δηαηάμεηο. Νπσζδήπνηε δε ζύκθσλα κε ηελ δεδνκέλε παξαγγειία ηνπ θάζε ηκήκαηνο. Ηδηαίηεξα: 

 

ΤΥΚΗ ΠΚΚΔΗΘΡΝ: θξέζθν θαζαξνύ βάξνπο 500gr. Ν άξηνο πξέπεη λα είλαη ιεπθόο, παξαδηδόκελνο 3 κε 4 

ώξεο κεηά ηνλ εθιηβαληζκό ηνπ, δηθαηνινγεκέλεο ηεο λνκίκνπ απνκείσζεο. Ξξέπεη λα είλαη θαιά ςεκέλνο θαη 

λα έρεη ηελ θαλνληθή θαη λόκηκε πγξαζία ηνπ. 

ΒΑΠΗΙΝΞΗΡΔΠ – ΡΠΝΟΔΘΗΑ: Ξξέπεη λα πεξηέρνπλ ππνρξεσηηθά ιηπαξέο ύιεο θαη κηα από ηηο θπζηθέο 

γιπθαληηθέο ύιεο. Απαξαίηεηα ζπζηαηηθά γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο είλαη γάια, βνύηπξν, απγά, ιηπαξέο ύιεο, 

γιπθαληηθέο ύιεο, καγηά θαη αιεύξη. Ρν βάξνο ηνπο λα είλαη 1.000 γξ. θαζαξό. Ρν παξαζθεύαζκα πξέπεη λα 

είλαη θαιά ςεκέλν θαη λα έρεη ηελ θαλνληθή θαη λόκηκε πγξαζία ηνπ. Ξξέπεη λα παξαζθεπάδεηαη όρη λσξίηεξα 

από κία κέξα πξηλ ηελ παξάδνζή ηνπ. 

ΘΝΙΝΟΗΑ: Θνπινύξηα ζνπζακέληα ηύπνπ Θεζζαινλίθεο: Γελ επηηξέπεηαη λα πεξηέρνπλ ρξσζηηθέο νπζίεο. 

Ρν βάξνο ηνπ θνπινπξηνύ λα είλαη πεξίπνπ 80γξ. 

ΘΝΟΑΚΞΗΔΓΔΠ: Ξξέπεη λα είλαη θαιά ςεκέλνη θαη λα έρνπλ ηελ θαλνληθή θαη λόκηκε πγξαζία ηνπο ζύκθσλα 

κε ηνλ θώδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηώλ. Ρα πιηθά παξαζθεπήο πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο θαη θξέζθα 

ζύκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. Ξξέπεη λα παξαζθεπάδνληαη όρη λσξίηεξα από κία κέξα πξηλ ηελ 

παξάδνζή ηνπο. 

ΚΔΙΝΚΑΘΑΟΝΛΑ: Ξξέπεη λα είλαη θαιά ςεκέλα θαη λα έρνπλ ηελ θαλνληθή θαη λόκηκε πγξαζία ηνπο 

ζύκθσλα κε ηνλ θώδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηώλ. Ρα πιηθά παξαζθεπήο πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο θαη 

θξέζθα ζύκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. Ξξέπεη λα παξαζθεπάδνληαη όρη λσξίηεξα από κία κέξα πξηλ 

ηελ παξάδνζή ηνπο. 

 

ΔΗΓΖ ΞΝΡΑ – ΑΛΑΤΘΡΗΘΑ  
 

ΑΛΑΤΘΡΗΘΑ: Αλαςπθηηθά δηάθνξα κε αλζξαθηθό  ζε πιαζηηθό κπνπθάιη 1,5l  
ΝΗΛΝΞΛΔΚΑΡΥΓΖ ΞΝΡΑ: Γηαθόξσλ εηδώλ ζπζθεπαζκέλα ζε γπάιηλν κπνπθάιη. 

ΣΚΝΠ ΦΟΝΡΥΛ: Πηελ εηηθέηα ηνπ λα αλαγξάθεηαη ε ειάρηζηε πεξηεθηηθόηεηα ζε ρπκό θξνύησλ, πνιηό 

θξνύησλ ή κίγκα απηώλ ησλ ζπζηαηηθώλ κε ηελ έλδεημε «πεξηεθηηθόηεηα ζε θξνύηα 50% ηνπιάρηζηνλ». Ζ 

έλδεημε απηή πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζην ίδην νπηηθό πεδίν κε ηελ νλνκαζία ηνπ πξντόληνο. Λα είλαη ρσξίο 
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ζπληεξεηηθά. Ππζθεπαζία 1lt. 

 

ΔΗΓΖ CATERING 

 

Γύν γεύκαηα κπνπθέ κε αικπξά θεξάζκαηα (ηπξνπηηάθηα, πηηζάθηα, θξνπαζάλ θιπ) θαη γιπθά θεξάζκαηα 

(δηάθνξα θέηθ, βνπηήκαηα, θξνπαζάλ, κηθξά παζηάθηα θιπ) 

 

 
 

 

 
 

ΠΝΦΙΗ  20 / 09 / 2016 
  

ΠΝΦΙΗ  20  / 09  / 2016 

 

H ΠΛΡΑΜΑΠΑ 
 

 

   
ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ 

   

Ν ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΝΠ Γ/ΛΠΖΠ 

Ρ.. ΠΝΦΙΗΝ 

ΘοηζΨνη ΔλΩνη 

   Ξολιηικός Κητανικός  

  
 

 
  

Γοσρίδης ΑθανΨζιος  

 
  

Dr. Ξολιηικός Κητανικός - 

Αρταιολόγος  

 



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ ΚΑΙ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΔ.ΚΟ.Π.Α.Π. 2017

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ                                                                                                

Αξ. κειέηεο :_51_/2016

Γ.Δ. 

ΟΤΦΛΙ

ΟΤ

Γ.Δ.  

ΛΑΒΑΡ

ΧΝ

Γ.Δ. 

ΣΤΥΔΡΟ

Τ

1 Κηκάο λσπόο από κνζράξη ΚΗΛΟ 8,50 135,00 103,00 138,00 376,00 3.196,00

2 Κνηόπνπιν κπνύηη ΚΗΛΟ 4,00 30,00 32,00 35,00 97,00 388,00

3 Κνηόπνπιν νιόθιεξν ΚΗΛΟ 3,50 36,00 30,00 40,00 106,00 371,00

4 Κνηόπνπιν θηιέην ΚΗΛΟ 7,50 40,00 30,00 40,00 110,00 825,00

5 Κξέαο Μνζράξη (ρσξίο θόθαιν) ΚΗΛΟ 9,00 40,00 30,00 50,00 120,00 1.080,00

6 Κξέαο Χνηξηλό (ρσξίο θόθαιν) ΚΗΛΟ 7,00 10,00 0,00 10,00 20,00 140,00

ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΓΧΝ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟΤ ΚΔΚΟΠΑΠ ΜΔ ΦΠΑ (ΟΜΑΓΑ Α): 6.000,00

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  ( Δνδεικτικός)

ΣΜΗΜΑ 1 - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΔΚΟΠΑΠ

ΟΜΑΓΑ Α ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟΤ ΚΔΚΟΠΑΠ

CPV 15131620-7, 15112100-7, 15111200-1, 15113000-3, 15131130-5, 15211000-0

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑ

ΓΑ 

ΜΔΣΡ

ΗΗ

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΠΟΟΣΗΣΔ
ΤΝΟΛΙ

ΚΗ 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ



Γ.Δ. 

ΟΤΦΛΙ

ΟΤ

Γ.Δ.  

ΛΑΒΑΡ

ΧΝ

Γ.Δ. 

ΣΤΥΔΡΟ

Τ

1 Aλάκηθηα  ιαραληθά ΣΔΜ. 2,70 0,00 10,00 10,00 20,00 54,00

3 Αιάηη(ζαθνπιάθη) 0,500 ΓΡ. ΣΔΜ. 0,65 17,00 13,00 20,00 50,00 32,50

4 Αιάηη(ζπζθεπαζία) 400 ΓΡ ΣΔΜ. 1,45 2,00 2,00 2,00 6,00 8,70

5

Αιέπξη(γηα όιεο ηηο ρξήζεηο) 

1ΚΗΛΟ ΣΔΜ. 1,50 20,00 16,00 25,00 61,00 91,50

6

Αιεύξη(πνπ θνπζθώλεη κόλν ηνπ) 

500ΓΡ ΣΔΜ. 1,00 20,00 16,00 24,00 60,00 60,00

7

Άκπιν αξαβνζίηνπ(Κάζηεξ 

πάνπληεξ)120γξ ΣΔΜ. 1,10 6,00 6,00 6,00 18,00 19,80

8

Άκπιν αξαβνζίηνπ(θόξλ 

θιάνπξ)200γξ ΣΔΜ. 1,10 4,00 2,00 6,00 6,60

9 Αξαθάο(θαηεςπγκέλνο)1θηινπ ΣΔΜ. 2,00 16,00 12,00 21,00 49,00 98,00

11 Απγά (εμάδα) ΣΔΜ. 1,40 120,00 90,00 160,00 370,00 518,00

12 Άρλε δάραξε 500γξ ΣΔΜ. 1,10 1,00 1,00 1,00 3,00 3,30

13 Βαλίιηεο (5ΣΔΜ / ΦΑΚ. 1,5 γξ) ΣΔΜ. 0,40 10,00 8,00 12,00 30,00 12,00

14 Βαθή απγώλ (0,03γξ) ΣΔΜ. 1,50 1,00 1,00 1,00 3,00 4,50

Βνύηπξν αγειαδηλό 225γξ ΣΔΜ. 3,30 8,00 5,00 10,00 23,00 75,90

17 Βνύηπξν (βηηάκ) 500γξ ΣΔΜ. 2,75 40,00 30,00 45,00 115,00 316,25

18 Γάια  καθξάο δηαξθείαο 1ιίηξνπ ΣΔΜ. 1,30 25,00 24,00 25,00 74,00 96,20

19 Γάια εβαπνξέ 410γξ ΣΔΜ. 1,00 70,00 70,00 100,00 240,00 240,00

20 Γάια δαραξνύρν 397γξ ΣΔΜ. 1,40 5,00 5,00 8,00 18,00 25,20

21 Γηανύξηη ζπζθεπαζία θηινύ ΣΔΜ. 3,60 10,00 10,00 14,00 34,00 122,40

22 Γάθλε (θάθεινο 10γξ) ΣΔΜ. 1,10 3,00 2,00 4,00 9,00 9,90

23 Γεκεηξηαθά 500γξ ΣΔΜ. 4,35 35,00 30,00 50,00 115,00 500,25

ΟΜΑΓΑ Β ΔΙΓΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ ΚΔΚΟΠΑΠ

CPV 15800000-6

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑ

ΓΑ 

ΜΔΣΡ

ΗΗ

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΠΟΟΣΗΣΔ
ΤΝΟΛΙ

ΚΗ 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ



24

Γπόζκνο μεξόο ηξηκκέλνο(βάδν 

30γξ) ΣΔΜ. 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00

1 Διαηόιαδν έμηξα παξζέλν 5 ιηηξσλΣΔΜ. 27,50 23,00 18,00 29,00 70,00 1.925,00

26 Εάραξε 1 ΚΗΛΟ ΣΔΜ. 1,10 30,00 25,00 35,00 90,00 99,00

2 Ζιηέιαην  5 ιίηξσλ ΣΔΜ. 12,00 9,00 6,00 11,00 26,00 312,00

27 Καθάν 125 γξ ΣΔΜ. 1,50 1,00 1,00 1,00 3,00 4,50

28 Καιακπόθη 250γξ ΣΔΜ. 0,80 4,00 4,00 4,00 12,00 9,60

30 Καλέια ηξηκκέλε 50 γξ θαθ. ΣΔΜ. 0,90 1,00 1,00 1,00 3,00 2,70

31 Καξακέιεο ΚΗΛΟ 7,65 5,00 3,00 3,00 11,00 84,15

34 Καθέο  θίιηξνπ ΣΔΜ. 5,45 1,00 1,00 1,00 3,00 16,35

39

Κεθαινηύξη  ζπζθεπαζία 200 

γξακ. ΣΔΜ. 3,10 25,00 14,00 25,00 64,00 198,40

41 Κνπβεξηνύξα  110 γξ. ΣΔΜ. 1,20 6,00 6,00 8,00 20,00 24,00

42 Κνπζθνύζη 500γξ ΣΔΜ. 1,00 19,00 15,00 23,00 57,00 57,00

43 Κξηζαξάθη  κέηξην  500  γξ. ΣΔΜ. 1,10 40,00 35,00 45,00 120,00 132,00

44 Κύκηλν (0,50 γξ) ΣΔΜ. 0,65 1,00 1,00 1,00 3,00 1,95

47 Μαγηά θαθει. 3 ηεκ. ΣΔΜ. 1,10 5,00 2,00 2,00 9,00 9,90

48 Μαθαξνλάθη Κνπηό 500γξ ΣΔΜ. 1,10 25,00 26,00 35,00 86,00 94,60

49 Μαθαξόληα 500γξ (Νν10) ΣΔΜ. 1,00 25,00 20,00 30,00 75,00 75,00

50 Μαθαξόληα 500γξ (Νν2) ΣΔΜ. 1,10 22,00 20,00 24,00 66,00 72,60

53 Μαξκειάδα 380γξ ΣΔΜ. 3,00 10,00 10,00 15,00 35,00 105,00

54 Μέιη (+ - 470γξ) ΣΔΜ. 6,00 5,00 5,00 5,00 15,00 90,00

60

Μνπζηάξδα  ζπζθεπαζία 500  

γξ. ΣΔΜ. 2,20 8,00 5,00 8,00 21,00 46,20

61 Μπαράξη (50γξ) ΣΔΜ. 1,00 2,00 1,00 1,00 4,00 4,00

62 Μπέηθηλ Πάνπληεξ (3ΣΔΜρ20γξ) ΣΔΜ. 0,45 18,00 12,00 17,00 47,00 21,15

63 Μπηζθόηα ηεηξάγσλα 225γξ ΣΔΜ. 1,20 12,00 10,00 15,00 37,00 44,40

66 Νηνκαηνρπκόο 500γξ ΣΔΜ. 0,90 150,00 100,00 150,00 400,00 360,00

68 Ξύδη 400γξ ΣΔΜ. 0,80 30,00 15,00 15,00 60,00 48,00

69 Οδνληνγιπθίδεο 400 ΣΔΜ ΣΔΜ. 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00

70 Παγσηίληα (500γξ) ΣΔΜ. 7,40 3,00 3,00 5,00 11,00 81,40



71 Πηπέξη θόθθηλν (ηξηκκέλν) 100γξ ΣΔΜ. 1,65 4,00 4,00 5,00 13,00 21,45

73 Πηπέξη καύξν 100γξ ΣΔΜ. 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 12,00

75 Πξαιίλα θνπληνπθηνύ 600γξ ΣΔΜ. 2,85 7,00 4,00 7,00 18,00 51,30

77 Ρεβύζηα 500γξ ΣΔΜ. 1,80 22,00 20,00 30,00 72,00 129,60

78 Ρίγαλε 50γξ (ηξηκκέλε) ΣΔΜ. 0,90 18,00 15,00 18,00 51,00 45,90

79 Ρύδη Καξνιίλα 1θηινύ ΣΔΜ. 1,50 20,00 18,00 25,00 63,00 94,50

80 Ρύδη θίηξηλν 1θηινύ ΣΔΜ. 1,20 16,00 12,00 17,00 45,00 54,00

81 αληηγύ ΣΔΜ. 2,20 8,00 6,00 8,00 22,00 48,40

82 ηκηγδάιη (500γξ) ΣΔΜ. 1,00 2,00 1,00 2,00 5,00 5,00

83 όδα θαγεηνύ 320γξ ΣΔΜ. 1,65 2,00 2,00 2,00 6,00 9,90

84 νθνι. ενξηαζηηθέο θηγνύξεο ΣΔΜ. 3,30 50,00 35,00 60,00 145,00 478,50

85 νθνιαηεο γάιαθηνο ΣΔΜ. 1,10 70,00 50,00 100,00 220,00 242,00

νθνιαηάθηα γάιαθηνο 400γξ ΣΔΜ. 7,00 2,00 2,00 3,00 7,00 49,00

86 νθνθξέηεο (400  γξ κίλη) ΣΔΜ. 2,30 6,00 6,00 8,00 20,00 46,00

87 παλάθη θαηεςπγκέλν 1θηινύ ΣΔΜ. 4,60 20,00 15,00 25,00 60,00 276,00

89 θνιηαηάθηα ΣΔΜ. 4,45 15,00 10,00 25,00 50,00 222,50

93 Σπξί  θέηα 800γξ, ζπζθ. ΣΔΜ. 8,00 80,00 50,00 90,00 220,00 1.760,00

95 Σπξί γθνύληα ΚΗΛΟ 7,60 22,00 17,00 24,00 63,00 478,80

96 Σπξί θαζέξη  ζπζθ.500  γξ. ΣΔΜ. 5,00 41,00 31,00 46,00 118,00 590,00

Σπξί Φηιαδέιθεηα ΣΔΜ. 3,00 10,00 5,00 12,00 27,00 81,00

Σαρίλη 500 γξ ΣΔΜ. 4,00 2,00 1,00 3,00 6,00 24,00

97 Φαθέο 500γξ ΣΔΜ. 1,50 20,00 18,00 30,00 68,00 102,00

98 Φαζνιάθηα (θαηεςπγκ.1ΚΗΛΟ) ΣΔΜ. 3,20 30,00 20,00 30,00 80,00 256,00

99 Φαζόιηα μεξά 500γξ ΣΔΜ. 1,80 30,00 25,00 38,00 93,00 167,40

100

Φηιέην γαινπνύιαο βξαζηή 

(θέηεο) ΚΗΛΟ 10,20 11,00 9,00 13,00 33,00 336,60

103 Φξπγαληά ηξηκκέλε 0,360γξ ΣΔΜ. 1,65 17,00 10,00 18,00 45,00 74,25

104 Φξπγαληέο 255γξ ΣΔΜ. 1,30 5,00 10,00 15,00 30,00 39,00

105 Φύιιν πίηηαο ρσξηάηηθν 500γξ ΣΔΜ. 3,05 25,00 20,00 30,00 75,00 228,75

106 Χαιβάο 500γξ ΣΔΜ. 5,25 1,00 1,00 1,00 3,00 15,75

107 Χπινπίηεο 500 γξ. ΣΔΜ. 1,70 20,00 15,00 25,00 60,00 102,00



108 Χπκόο ιεκνληνύ (370 γξ) ΣΔΜ. 0,45 3,00 3,00 5,00 11,00 4,95

109 Ψσκί ηόζη + -700γξ ΣΔΜ. 2,75 25,00 20,00 30,00 75,00 206,25

ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ ΚΔΚΟΠΑΠ ΜΔ ΦΠΑ (ΟΜΑΓΑ Β): 12.472,70

Γ.Δ. 

ΟΤΦΛΙ

ΟΤ

Γ.Δ.  

ΛΑΒΑΡ

ΧΝ

Γ.Δ. 

ΣΤΥΔΡΟ

Τ

1 Αγγνύξηα ΣΔΜ. 0,62 90,00 80,00 110,00 280,00 173,60

2 Καξόηα ΚΗΛΟ 1,12 40,00 40,00 50,00 130,00 145,60

3 Κνινθπζάθηα ΚΗΛΟ 1,50 15,00 12,00 18,00 45,00 67,50

4 Κνπλνππίδη ΚΗΛΟ 1,60 20,00 15,00 20,00 55,00 88,00

5 Κξεκκύδηα (μεξά) ΚΗΛΟ 0,90 130,00 100,00 120,00 350,00 315,00

6 Λάραλν ΚΗΛΟ 0,70 80,00 60,00 85,00 225,00 157,50

7 Λεκόληα ΚΗΛΟ 1,60 25,00 20,00 30,00 75,00 120,00

8 Ματληαλόο ΣΔΜ. 0,60 20,00 15,00 25,00 60,00 36,00

9 Μαξνύιηα ΚΗΛΟ 1,40 50,00 35,00 60,00 145,00 203,00

10 Μπξόθνιν ΚΗΛΟ 2,20 30,00 20,00 30,00 80,00 176,00

11 Νηνκάηεο ΚΗΛΟ 1,50 55,00 50,00 64,00 169,00 253,50

12 Παηάηεο ΚΗΛΟ 0,70 200,00 160,00 250,00 610,00 427,00

13 Πηπεξηέο γηα γεκηζηά ΚΗΛΟ 1,60 30,00 25,00 40,00 95,00 152,00

14 Πηπεξηέο γηα ηεγάλη ΚΗΛΟ 1,60 15,00 10,00 15,00 40,00 64,00

15 Πηπεξηέο θισξίλεο ΚΗΛΟ 2,30 10,00 10,00 15,00 35,00 80,50

16 Πξάζα ΚΗΛΟ 1,50 10,00 10,00 10,00 30,00 45,00

17 έιηλν ΚΗΛΟ 2,75 5,00 5,00 8,00 18,00 49,50

ΟΜΑΓΑ Γ ΔΙΓΗ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΙΟΤ

CPV 03221000-6, 03222000-3

ΛΑΥΑΝΙΚΑ

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑ

ΓΑ 

ΜΔΣΡ

ΗΗ

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΠΟΟΣΗΣΔ
ΤΝΟΛΙ

ΚΗ 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ



18 θόξδα ΣΔΜ. 0,40 15,00 15,00 14,00 44,00 17,60

20 Φαζνιάθηα (θξέζθα) ΚΗΛΟ 2,00 6,00 6,00 6,00 18,00 36,00

ΓΑΠΑΝΗ ΛΑΥΑΝΙΚΧΝ ΚΔΚΟΠΑΠ ΜΔ ΦΠΑ: 2.607,30

Γ.Δ. 

ΟΤΦΛΙ

ΟΤ

Γ.Δ.  

ΛΑΒΑΡ

ΧΝ

Γ.Δ. 

ΣΤΥΔΡΟ

Τ

1 Αριάδηα ΚΗΛΟ 2,50 68,00 50,00 70,00 188,00 470,00

2 Βεξύθνθα ΚΗΛΟ 2,70 25,00 15,00 25,00 65,00 175,50

3 Καξπνύδη ΚΗΛΟ 0,60 50,00 40,00 50,00 140,00 84,00

4 Κεξάζηα ΚΗΛΟ 3,50 18,00 12,00 20,00 50,00 175,00

5 Μαληαξίληα (θιεκεληίληα) ΚΗΛΟ 1,30 50,00 35,00 50,00 135,00 175,50

7 Μήια Γθόιληελ ΚΗΛΟ 1,60 120,00 100,00 120,00 340,00 544,00

8 Μπαλάλεο ΚΗΛΟ 1,85 130,00 100,00 130,00 360,00 666,00

9 Νεθηαξίληα ΚΗΛΟ 2,50 25,00 15,00 25,00 65,00 162,50

10 Πεπόλη ΚΗΛΟ 1,10 35,00 24,00 35,00 94,00 103,40

11 Πνξηνθάιηα (θαγεηνύ) ΚΗΛΟ 1,50 120,00 100,00 120,00 340,00 510,00

12 Ρνδάθηλα ΚΗΛΟ 1,70 20,00 14,00 20,00 54,00 91,80

13 ηαθύιηα ΚΗΛΟ 2,50 13,00 12,00 13,00 38,00 95,00

14 Φξάνπιεο ΚΗΛΟ 3,50 13,00 12,00 15,00 40,00 140,00

ΓΑΠΑΝΗ ΦΡΟΤΣΧΝ ΚΔΚΟΠΑΠ ΜΔ ΦΠΑ: 3.392,70

ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΓΧΝ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΙΟΤ ΚΔΚΟΠΑΠ ΜΔ ΦΠΑ (ΟΜΑΓΑ Γ): 6.000,00

ΦΡΟΤΣΑ

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑ

ΓΑ 

ΜΔΣΡ

ΗΗ

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΠΟΟΣΗΣΔ

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ

ΤΝΟΛΙ

ΚΗ 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ



Γ.Δ. 

ΟΤΦΛΙ

ΟΤ

Γ.Δ.  

ΛΑΒΑΡ

ΧΝ

Γ.Δ. 

ΣΤΥΔΡΟ

Τ

1

Αξηνζθεπάζκαηα (ρσξηάηηθν) (+ - 

0,500γξ) ΣΔΜ. 0,90 650,00 500,00 660,00 1.810,00 1.629,00

4 Βαζηιόπηηα ΚΗΛΟ 8,00 2,00 2,00 2,00 6,00 48,00

5 Κνπινύξηα (+-80γξ) ΣΔΜ. 0,50 400,00 300,00 404,00 1.104,00 552,00

6 Κνπξακπηέδεο ΚΗΛΟ 8,00 4,00 3,00 4,00 11,00 88,00

7 Μεινκαθάξνλα απιά ΚΗΛΟ 8,00 4,00 3,00 4,00 11,00 88,00

8 Σζνπξεθάθηα αηνκηθά (+-90γξ) ΣΔΜ. 1,00 50,00 20,00 25,00 95,00 95,00

ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΓΧΝ ΑΡΣΟΠΟΙΔΙΟΤ ΚΔΚΟΠΑΠ ΜΔ ΦΠΑ (ΟΜΑΓΑ Γ): 2.500,00

ΟΜΑΓΑ Γ ΔΙΓΗ ΑΡΣΟΠΟΙΔΙΟΤ ΚΔΚΟΠΑΠ

CPV 15612500-6

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑ

ΓΑ 

ΜΔΣΡ

ΗΗ

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΠΟΟΣΗΣΔ
ΤΝΟΛΙ

ΚΗ 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ



Γ.Δ. 

ΟΤΦΛΙ

ΟΤ

Γ.Δ.  

ΛΑΒΑΡ

ΧΝ

Γ.Δ. 

ΣΤΥΔΡΟ

Τ

3 Χπκόο θξνύησλ 1ιίηξν ΣΔΜ. 1,30 21,00 20,00 30,00 71,00 92,30

4 Χπκόο θξνύησλ θπζηθόο ΣΔΜ. 3,00 50,00 30,00 65,00 145,00 435,00

ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΓΧΝ ΠΟΣΑ - ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΑ ΜΔ ΦΠΑ (ΟΜΑΓΑ Δ): 527,30

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 1: 27.500,00

ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑ

ΓΑ 

ΜΔΣΡ

ΗΗ

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΠΟΟΣΗΣΔ
ΤΝΟΛΙ

ΚΗ 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ

ΟΜΑΓΑ Δ ΔΙΓΗ ΠΟΣΑ - ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΑ

CPV 15911000-7, 15982000-5, 15321000-4

Α/Α



1 Κηκάο λσπόο από κνζράξη ΚΗΛΟ 8,50 750,00 6.375,00

2 Κνηόπνπιν κπνύηη ΚΗΛΟ 4,00 450,00 1.800,00

3 Κνηόπνπιν νιόθιεξν ΚΗΛΟ 3,50 300,00 1.050,00

4 Κνηόπνπιν θηιέην ΚΗΛΟ 7,50 150,00 1.125,00

5 Κξέαο Μνζράξη (ρσξίο θόθαιν) ΚΗΛΟ 9,00 450,00 4.050,00

6 Κξέαο Χνηξηλό (ρσξίο θόθαιν) ΚΗΛΟ 7,00 300,00 2.100,00

7 Λνπθάληθα ρσξηάηηθα ΚΗΛΟ 7,30 250,00 1.825,00

8 Μπξηδόιεο κνζραξίζηεο ΚΗΛΟ 8,00 100,00 800,00

9 Μπξηδόιεο ρνηξηλέο ΚΗΛΟ 5,90 100,00 590,00

10 λίηζει ρνηξηλό ΚΗΛΟ 6,70 200,00 1.340,00

11 νπβιάθη ρνηξηλό ΚΗΛΟ 6,50 150,00 975,00

12 Φηιέην βαθαιάνπ ΚΗΛΟ 7,00 150,00 1.050,00

14 Φηιέην γιώζζαο ΚΗΛΟ 7,00 150,00 1.050,00

ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΓΧΝ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟΤ Μ.Δ. ΜΔ ΦΠΑ (ΟΜΑΓΑ Α): 24.130,00

2 Αιάηη (ζπζθεπαζία) 750 ΓΡ ΣΔΜ. 1,55 80,00 124,00

3 Αιάηη(ζαθνπιάθη) 0,500 ΓΡ. ΣΔΜ. 0,65 150,00 97,50

5

Αιέπξη(γηα όιεο ηηο ρξήζεηο) 

1ΚΗΛΟ ΣΔΜ. 1,50 150,00 225,00

8

Άκπιν αξαβνζίηνπ(θόξλ 

θιάνπξ)200γξ ΣΔΜ. 1,10 80,00 88,00

9 Αξαθάο(θαηεςπγκέλνο)1θηινπ ΣΔΜ. 2,00 350,00 700,00

10 Αξηάλη ΛΗΣΡΟ 1,50 100,00 150,00

11 Απγά (εμάδα) ΣΔΜ. 1,40 500,00 700,00

12 Άρλε δάραξε 500γξ ΣΔΜ. 1,10 10,00 11,00

13 Βαλίιηεο (5ΣΔΜ / ΦΑΚ. 1,5 γξ) ΣΔΜ. 0,40 20,00 8,00

15 Βνπηπξάθηα (ζπζθεπαζία 10 γξ) ΣΔΜ. 0,20 13.000,00 2.600,00

16 Βνύηπξν (βηηάκ) 250γξ ΣΔΜ. 1,20 200,00 240,00

ΣΜΗΜΑ 2 - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΔΣΙΑ

ΟΜΑΓΑ Α ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟΤ ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΔΣΙΑ

CPV 15131620-7, 15112100-7, 15111200-1, 15113000-3, 15131130-5, 15211000-0

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑΓ

Α 

ΜΔΣΡΗ

Η

ΔΝΓΔΙΚ

ΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ Μ.Δ.

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ 

Μ.Δ.

ΟΜΑΓΑ Β ΔΙΓΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΔΣΙΑ

CPV 15800000-6

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑΓ

Α 

ΜΔΣΡΗ

Η

ΔΝΓΔΙΚ

ΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ Μ.Δ.

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ 

Μ.Δ.



18 Γάια  καθξάο δηαξθείαο 1ιίηξνπ ΣΔΜ. 1,30 3.500,00 4.550,00

20 Γάια δαραξνύρν 397γξ ΣΔΜ. 1,40 10,00 14,00

22 Γάθλε (θάθεινο 10γξ) ΣΔΜ. 1,10 20,00 22,00

23 Γεκεηξηαθά 500γξ ΣΔΜ. 4,35 70,00 304,50

24

Γπόζκνο μεξόο ηξηκκέλνο(βάδν 

30γξ) ΣΔΜ. 1,00 20,00 20,00

1 Διαηόιαδν έμηξα παξζέλν 5 ιηηξσλ ΣΔΜ. 27,50 250,00 6.875,00

25 Διηέο ΚΗΛΟ 5,90 70,00 413,00

26 Εάραξε 1 ΚΗΛΟ ΣΔΜ. 1,10 300,00 330,00

2 Ζιηέιαην  5 ιίηξσλ ΣΔΜ. 12,00 250,00 3.000,00

27 Καθάν 125 γξ ΣΔΜ. 1,50 150,00 225,00

29 Καλέια μύιν 15 γξ θαθ. ΣΔΜ. 0,50 50,00 25,00

30 Καλέια ηξηκκέλε 50 γξ θαθ. ΣΔΜ. 0,90 50,00 45,00

32 Κάξη (0,50 γξ) ΣΔΜ. 1,00 50,00 50,00

33 Καξίλν (125 γξ) ΣΔΜ. 1,70 50,00 85,00

35 Καθέο ειιεληθόο ΚΗΛΟ 12,00 4,00 48,00

37 Κέηζαπ ΛΗΣΡΟ 2,80 70,00 196,00

38 Κεθαινηύξη  ΚΗΛΟ 9,50 10,00 95,00

40 Κνκπόζηα (850 γξ) ΣΔΜ. 1,90 400,00 760,00

42 Κνπζθνύζη 500γξ ΣΔΜ. 1,00 100,00 100,00

43 Κξηζαξάθη  κέηξην  500  γξ. ΣΔΜ. 1,10 300,00 330,00

44 Κύκηλν (0,50 γξ) ΣΔΜ. 0,65 50,00 32,50

46 Μαγηά ΚΗΛΟ 2,80 10,00 28,00

48 Μαθαξνλάθη Κνπηό 500γξ ΣΔΜ. 1,10 300,00 330,00

49 Μαθαξόληα 500γξ (Νν10) ΣΔΜ. 1,00 300,00 300,00

50 Μαθαξόληα 500γξ (Νν2) ΣΔΜ. 1,10 150,00 165,00

51 Μαληηάξηα (850 γξ) ΣΔΜ. 2,80 100,00 280,00

52 Μαξκειάδα 20γξ ΣΔΜ. 0,20 8.000,00 1.600,00

55 Μέιη (ζπζθεπαζία 20γξ) ΣΔΜ. 0,20 7.000,00 1.400,00

56 Μίγκα θηκά (50γξ) ΣΔΜ. 0,90 100,00 90,00

57 Μίγκα θνηόπνπινπ (50γξ) ΣΔΜ. 0,90 100,00 90,00

58

Μνζρνθάξπδν ηξηκκέλν 

(θάθεινο30γξ) ΣΔΜ. 1,40 40,00 56,00

59 Μνπζηάξδα  ΛΗΣΡΟ 2,40 70,00 168,00

61 Μπαράξη (50γξ) ΣΔΜ. 1,00 50,00 50,00

62 Μπέηθηλ Πάνπληεξ (3ΣΔΜρ20γξ) ΣΔΜ. 0,45 100,00 45,00

63 Μπηζθόηα ηεηξάγσλα 225γξ ΣΔΜ. 1,20 100,00 120,00

64 Νεο θαθέ (200 γξ) ΣΔΜ. 6,20 20,00 124,00

65 Νηνκαηνπνιηόο 410γξ ΣΔΜ. 1,70 300,00 510,00

68 Ξύδη 400γξ ΣΔΜ. 0,80 500,00 400,00

72 Πηπέξη θόθθηλν (ηξηκκέλν) 400γξ ΣΔΜ. 3,50 60,00 210,00

73 Πηπέξη καύξν 100γξ ΣΔΜ. 2,00 50,00 100,00

74 Πξαιίλα θνπληνπθηνύ (1 θηι) ΣΔΜ. 5,00 80,00 400,00

76 Ρεβύζηα ΚΗΛΟ 3,30 200,00 660,00

78 Ρίγαλε 50γξ (ηξηκκέλε) ΣΔΜ. 0,90 100,00 90,00

79 Ρύδη Καξνιίλα 1θηινύ ΣΔΜ. 1,50 150,00 225,00

80 Ρύδη θίηξηλν 1θηινύ ΣΔΜ. 1,20 300,00 360,00



82 ηκηγδάιη (500γξ) ΣΔΜ. 1,00 100,00 100,00

87 παλάθη θαηεςπγκέλν 1θηινύ ΣΔΜ. 4,60 100,00 460,00

88 ηαθίδα (ζπζθεπαζία 200 γξ) ΣΔΜ. 1,30 50,00 65,00

90 Σδαηδίθη ΚΗΛΟ 4,50 20,00 90,00

91 Σνπξζί ΚΗΛΟ 3,00 60,00 180,00

92
Σζάη (δηάθνξα ζπζθεπαζία 20 

θαθ)
ΣΔΜ. 2,50 60,00

150,00

94 Σπξί  θέηα ρύκα ΚΗΛΟ 8,15 400,00 3.260,00

95 Σπξί γθνύληα ΚΗΛΟ 7,60 100,00 760,00

97 Φαθέο 500γξ ΣΔΜ. 1,50 200,00 300,00

98 Φαζνιάθηα (θαηεςπγκ.1ΚΗΛΟ) ΣΔΜ. 3,20 200,00 640,00

99 Φαζόιηα μεξά 500γξ ΣΔΜ. 1,80 250,00 450,00

101

Φηιέην γαινπνύιαο θαπληζηή 

(θέηεο) ΚΗΛΟ 12,50 80,00 1.000,00

102 Φξπγαληά ηξηκκέλε ΚΗΛΟ 3,50 70,00 245,00

105 Φύιιν πίηηαο ρσξηάηηθν 500γξ ΣΔΜ. 3,05 150,00 457,50

107 Χπινπίηεο 500 γξ. ΣΔΜ. 1,70 100,00 170,00

108 Χπκόο ιεκνληνύ (370 γξ) ΣΔΜ. 0,45 600,00 270,00

ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ Μ.Δ. ΜΔ ΦΠΑ (ΟΜΑΓΑ Β): 38.862,00

1 Αγγνύξηα ΣΔΜ. 0,62 250,00 155,00

2 Καξόηα ΚΗΛΟ 1,12 200,00 224,00

3 Κνινθπζάθηα ΚΗΛΟ 1,50 100,00 150,00

4 Κνπλνππίδη ΚΗΛΟ 1,60 100,00 160,00

5 Κξεκκύδηα (μεξά) ΚΗΛΟ 0,90 500,00 450,00

6 Λάραλν ΚΗΛΟ 0,70 700,00 490,00

7 Λεκόληα ΚΗΛΟ 1,60 150,00 240,00

8 Ματληαλόο ΣΔΜ. 0,60 100,00 60,00

9 Μαξνύιηα ΚΗΛΟ 1,40 200,00 280,00

10 Μπξόθνιν ΚΗΛΟ 2,20 200,00 440,00

11 Νηνκάηεο ΚΗΛΟ 1,50 250,00 375,00

12 Παηάηεο ΚΗΛΟ 0,70 2.500,00 1.750,00

13 Πηπεξηέο γηα γεκηζηά ΚΗΛΟ 1,60 150,00 240,00

14 Πηπεξηέο γηα ηεγάλη ΚΗΛΟ 1,60 80,00 128,00

15 Πηπεξηέο θισξίλεο ΚΗΛΟ 2,30 80,00 184,00

16 Πξάζα ΚΗΛΟ 1,50 190,00 285,00

ΟΜΑΓΑ Γ ΔΙΓΗ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΙΟΤ ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΔΣΙΑ

CPV 03221000-6, 03222000-3

ΛΑΥΑΝΙΚΑ

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑΓ

Α 

ΜΔΣΡΗ

Η

ΔΝΓΔΙΚ

ΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ Μ.Δ.

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ 

Μ.Δ.



17 έιηλν ΚΗΛΟ 2,75 40,00 110,00

18 θόξδα ΣΔΜ. 0,40 200,00 80,00

19 παλάθη ΚΗΛΟ 1,50 50,00 75,00

20 Φαζνιάθηα (θξέζθα) ΚΗΛΟ 2,00 150,00 300,00

ΓΑΠΑΝΗ ΛΑΥΑΝΙΚΧΝ Μ.Δ. ΜΔ ΦΠΑ: 6.176,00

1 Αριάδηα ΚΗΛΟ 2,50 450,00 1.125,00

3 Καξπνύδη ΚΗΛΟ 0,60 200,00 120,00

4 Κεξάζηα ΚΗΛΟ 3,50 50,00 175,00

5 Μαληαξίληα (θιεκεληίληα) ΚΗΛΟ 1,30 250,00 325,00

6 Μήια ΚΗΛΟ 1,50 550,00 825,00

8 Μπαλάλεο ΚΗΛΟ 1,85 200,00 370,00

9 Νεθηαξίληα ΚΗΛΟ 2,50 200,00 500,00

10 Πεπόλη ΚΗΛΟ 1,10 100,00 110,00

11 Πνξηνθάιηα (θαγεηνύ) ΚΗΛΟ 1,50 700,00 1.050,00

12 Ρνδάθηλα ΚΗΛΟ 1,70 100,00 170,00

13 ηαθύιηα ΚΗΛΟ 2,50 200,00 500,00

ΓΑΠΑΝΗ ΛΑΥΑΝΙΚΧΝ Μ.Δ. ΜΔ ΦΠΑ: 5.270,00

ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΓΧΝ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΙΟΤ Μ.Δ. ΜΔ ΦΠΑ (ΟΜΑΓΑ Γ): 11.446,00

1

Αξηνζθεπάζκαηα (ρσξηάηηθν) (+ - 

0,500γξ) ΣΔΜ. 0,90 6.500,00 5.850,00

2

Αξηνζθεπάζκαηα αηνκηθό 

ςσκάθη (70+-20γξ) ΣΔΜ. 0,50 1.500,00 750,00

3

Αξηνζθεπάζκαηα κπαγθέηα 

(350+-20γξ) ΣΔΜ. 0,80 1.500,00 1.200,00

ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΓΧΝ ΑΡΣΟΠΟΙΔΙΟΤ Μ.Δ. ΜΔ ΦΠΑ (ΟΜΑΓΑ Γ): 7.800,00

ΦΡΟΤΣΑ

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑΓ

Α 

ΜΔΣΡΗ

Η

ΔΝΓΔΙΚ

ΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ Μ.Δ.

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ 

Μ.Δ.

ΟΜΑΓΑ Γ ΔΙΓΗ ΑΡΣΟΠΟΙΔΙΟΤ ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΔΣΙΑ

CPV 15612500-6

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑΓ

Α 

ΜΔΣΡΗ

Η

ΔΝΓΔΙΚ

ΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ Μ.Δ.

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ 

Μ.Δ.



3 Χπκόο θξνύησλ 1ιίηξν ΣΔΜ. 1,30 600,00 780,00

ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΓΧΝ ΠΟΣΑ - ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΑ Μ.Δ. ΜΔ ΦΠΑ (ΟΜΑΓΑ Δ): 780,00

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 2: 83.018,00

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ 

Μ.Δ.

ΟΜΑΓΑ Δ ΔΙΓΗ ΠΟΣΑ - ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΑ

CPV 15911000-7, 15982000-5, 15321000-4

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑΓ

Α 

ΜΔΣΡΗ

Η

ΔΝΓΔΙΚ

ΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ Μ.Δ.



36 Κεράζμαηα ΚΙΛΟ 9,73 180,00 1.751,40

45 Λοσκούμια ΚΙΛΟ 5,00 600,00 3.000,00

67 Ξηροί καρποί ανάμικηοι ΚΙΛΟ 21,50 10,00 215,00

ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΓΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΙΟΤ Γ.. ΜΔ ΦΠΑ (ΟΜΑΓΑ Α): 4.966,40

1 Αναψσκηικά (1,5 λιηρο) ΤΕΜ. 1,50 19,00 28,50

2 Οινοπν. Ποηά ΤΕΜ. 19,05 40,00 762,00

3 Χσμός θρούηων 1λίηρο ΤΕΜ. 1,30 40,00 52,00

,

ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΓΩΝ ΠΟΣΑ - ΑΝΑΨΤΚΣΙΚΑ Γ.. ΜΔ ΦΠΑ (ΟΜΑΓΑ Β): 842,50

1 Γάλα αγελάδος θρέζκο 1 λίηροσ ΤΕΜ. 1,10 9.681,00 10.649,10

,

ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΓΩΝ ΦΡΔΚΟ ΓΑΛΑ Γ.. ΜΔ ΦΠΑ (ΟΜΑΓΑ Γ): 10.649,10

ΣΜΗΜΑ 3 - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ

ΟΜΑΓΑ Α ΔΙΓΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ

CPV 15800000-6

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑΓ

Α 

ΜΔΣΡΗ

Η

ΔΝΓΔΙΚ

ΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΤΝΟΛΙ

ΚΗ 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ 

ΓΗΜΟΤ

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΓΗΜΟΤ

ΟΜΑΓΑ Β ΔΙΓΗ ΠΟΣΑ - ΑΝΑΨΤΚΣΙΚΑ

CPV 15911000-7, 15982000-5, 15321000-4

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑΓ

Α 

ΜΔΣΡΗ

Η

ΔΝΓΔΙΚ

ΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΤΝΟΛΙ

ΚΗ 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ 

ΓΗΜΟΤ

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΓΗΜΟΤ

ΟΜΑΓΑ Γ ΔΙΓΗ ΦΡΔΚΟ ΓΑΛΑ

CPV 15511100-4

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑΓ

Α 

ΜΔΣΡΗ

Η

ΔΝΓΔΙΚ

ΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΤΝΟΛΙ

ΚΗ 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ 

ΓΗΜΟΤ

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΓΗΜΟΤ



1 Catering ΤΕΜ. 4.000,00 1,00 4.000,00

4.000,00

,

ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΓΩΝ CATERING Γ.. ΜΔ ΦΠΑ (ΟΜΑΓΑ Γ): 4.000,00

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 3: 20.458,00

ΟΤΦΛΙ  20 / 09 / 2016 ΟΤΦΛΙ 20  / 09  / 2016

H ΤΝΣΑΞΑΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΗ Σ.Τ. ΟΤΦΛΙΟΤ

Κοτσάνη Ελένη

Πολιτικός Μητανικός 

Γοσρίδης Αθανάσιος 

Dr. Πολιτικός Μητανικός - Αρταιολόγος 

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΓΗΜΟΤ

ΟΜΑΓΑ Γ ΔΙΓΗ CATERING

CPV 55520000-1

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑΓ

Α 

ΜΔΣΡΗ

Η

ΔΝΓΔΙΚ

ΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΤΝΟΛΙ

ΚΗ 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ 

ΓΗΜΟΤ



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ ΚΑΙ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΔ.ΚΟ.Π.Α.Π. 2017

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ                                                                                                

Αξ. κειέηεο :_51_/2016

Γ.Δ. 

ΟΤΦΛΙ

ΟΤ

Γ.Δ.  

ΛΑΒΑΡ

ΧΝ

Γ.Δ. 

ΣΤΥΔΡΟ

Τ

1 Κηκάο λσπόο από κνζράξη ΚΗΛΟ 135,00 103,00 138,00 376,00

2 Κνηόπνπιν κπνύηη ΚΗΛΟ 30,00 32,00 35,00 97,00

3 Κνηόπνπιν νιόθιεξν ΚΗΛΟ 36,00 30,00 40,00 106,00

4 Κνηόπνπιν θηιέην ΚΗΛΟ 40,00 30,00 40,00 110,00

5 Κξέαο Μνζράξη (ρσξίο θόθαιν) ΚΗΛΟ 40,00 30,00 50,00 120,00

6 Κξέαο Χνηξηλό (ρσξίο θόθαιν) ΚΗΛΟ 10,00 0,00 10,00 20,00

ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΓΧΝ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟΤ ΚΔΚΟΠΑΠ ΜΔ ΦΠΑ (ΟΜΑΓΑ Α):

ΤΝΟΛΙ

ΚΗ 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΣΜΗΜΑ 1 - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΔΚΟΠΑΠ

ΟΜΑΓΑ Α ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟΤ ΚΔΚΟΠΑΠ

CPV 15131620-7, 15112100-7, 15111200-1, 15113000-3, 15131130-5, 15211000-0

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑ

ΓΑ 

ΜΔΣΡ

ΗΗ

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΠΟΟΣΗΣΔ



Γ.Δ. 

ΟΤΦΛΙ

ΟΤ

Γ.Δ.  

ΛΑΒΑΡ

ΧΝ

Γ.Δ. 

ΣΤΥΔΡΟ

Τ

1 Aλάκηθηα  ιαραληθά ΣΔΜ. 0,00 10,00 10,00 20,00

3 Αιάηη(ζαθνπιάθη) 0,500 ΓΡ. ΣΔΜ. 17,00 13,00 20,00 50,00

4 Αιάηη(ζπζθεπαζία) 400 ΓΡ ΣΔΜ. 2,00 2,00 2,00 6,00

5

Αιέπξη(γηα όιεο ηηο ρξήζεηο) 

1ΚΗΛΟ ΣΔΜ. 20,00 16,00 25,00 61,00

6

Αιεύξη(πνπ θνπζθώλεη κόλν ηνπ) 

500ΓΡ ΣΔΜ. 20,00 16,00 24,00 60,00

7

Άκπιν αξαβνζίηνπ(Κάζηεξ 

πάνπληεξ)120γξ ΣΔΜ. 6,00 6,00 6,00 18,00

8

Άκπιν αξαβνζίηνπ(θόξλ 

θιάνπξ)200γξ ΣΔΜ. 4,00 2,00 6,00

9 Αξαθάο(θαηεςπγκέλνο)1θηινπ ΣΔΜ. 16,00 12,00 21,00 49,00

11 Απγά (εμάδα) ΣΔΜ. 120,00 90,00 160,00 370,00

12 Άρλε δάραξε 500γξ ΣΔΜ. 1,00 1,00 1,00 3,00

13 Βαλίιηεο (5ΣΔΜ / ΦΑΚ. 1,5 γξ) ΣΔΜ. 10,00 8,00 12,00 30,00

14 Βαθή απγώλ (0,03γξ) ΣΔΜ. 1,00 1,00 1,00 3,00

Βνύηπξν αγειαδηλό 225γξ ΣΔΜ. 8,00 5,00 10,00 23,00

17 Βνύηπξν (βηηάκ) 500γξ ΣΔΜ. 40,00 30,00 45,00 115,00

18 Γάια  καθξάο δηαξθείαο 1ιίηξνπ ΣΔΜ. 25,00 24,00 25,00 74,00

19 Γάια εβαπνξέ 410γξ ΣΔΜ. 70,00 70,00 100,00 240,00

20 Γάια δαραξνύρν 397γξ ΣΔΜ. 5,00 5,00 8,00 18,00

21 Γηανύξηη ζπζθεπαζία θηινύ ΣΔΜ. 10,00 10,00 14,00 34,00

22 Γάθλε (θάθεινο 10γξ) ΣΔΜ. 3,00 2,00 4,00 9,00

23 Γεκεηξηαθά 500γξ ΣΔΜ. 35,00 30,00 50,00 115,00

ΤΝΟΛΙ

ΚΗ 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ

ΟΜΑΓΑ Β ΔΙΓΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ ΚΔΚΟΠΑΠ

CPV 15800000-6

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑ

ΓΑ 

ΜΔΣΡ

ΗΗ

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΠΟΟΣΗΣΔ



24

Γπόζκνο μεξόο ηξηκκέλνο(βάδν 

30γξ) ΣΔΜ. 1,00 1,00 1,00 3,00

1 Διαηόιαδν έμηξα παξζέλν 5 ιηηξσλΣΔΜ. 23,00 18,00 29,00 70,00

26 Εάραξε 1 ΚΗΛΟ ΣΔΜ. 30,00 25,00 35,00 90,00

2 Ζιηέιαην  5 ιίηξσλ ΣΔΜ. 9,00 6,00 11,00 26,00

27 Καθάν 125 γξ ΣΔΜ. 1,00 1,00 1,00 3,00

28 Καιακπόθη 250γξ ΣΔΜ. 4,00 4,00 4,00 12,00

30 Καλέια ηξηκκέλε 50 γξ θαθ. ΣΔΜ. 1,00 1,00 1,00 3,00

31 Καξακέιεο ΚΗΛΟ 5,00 3,00 3,00 11,00

34 Καθέο  θίιηξνπ ΣΔΜ. 1,00 1,00 1,00 3,00

39

Κεθαινηύξη  ζπζθεπαζία 200 

γξακ. ΣΔΜ. 25,00 14,00 25,00 64,00

41 Κνπβεξηνύξα  110 γξ. ΣΔΜ. 6,00 6,00 8,00 20,00

42 Κνπζθνύζη 500γξ ΣΔΜ. 19,00 15,00 23,00 57,00

43 Κξηζαξάθη  κέηξην  500  γξ. ΣΔΜ. 40,00 35,00 45,00 120,00

44 Κύκηλν (0,50 γξ) ΣΔΜ. 1,00 1,00 1,00 3,00

47 Μαγηά θαθει. 3 ηεκ. ΣΔΜ. 5,00 2,00 2,00 9,00

48 Μαθαξνλάθη Κνπηό 500γξ ΣΔΜ. 25,00 26,00 35,00 86,00

49 Μαθαξόληα 500γξ (Νν10) ΣΔΜ. 25,00 20,00 30,00 75,00

50 Μαθαξόληα 500γξ (Νν2) ΣΔΜ. 22,00 20,00 24,00 66,00

53 Μαξκειάδα 380γξ ΣΔΜ. 10,00 10,00 15,00 35,00

54 Μέιη (+ - 470γξ) ΣΔΜ. 5,00 5,00 5,00 15,00

60

Μνπζηάξδα  ζπζθεπαζία 500  

γξ. ΣΔΜ. 8,00 5,00 8,00 21,00

61 Μπαράξη (50γξ) ΣΔΜ. 2,00 1,00 1,00 4,00

62 Μπέηθηλ Πάνπληεξ (3ΣΔΜρ20γξ) ΣΔΜ. 18,00 12,00 17,00 47,00

63 Μπηζθόηα ηεηξάγσλα 225γξ ΣΔΜ. 12,00 10,00 15,00 37,00

66 Νηνκαηνρπκόο 500γξ ΣΔΜ. 150,00 100,00 150,00 400,00

68 Ξύδη 400γξ ΣΔΜ. 30,00 15,00 15,00 60,00

69 Οδνληνγιπθίδεο 400 ΣΔΜ ΣΔΜ. 1,00 1,00 1,00 3,00

70 Παγσηίληα (500γξ) ΣΔΜ. 3,00 3,00 5,00 11,00



71 Πηπέξη θόθθηλν (ηξηκκέλν) 100γξ ΣΔΜ. 4,00 4,00 5,00 13,00

73 Πηπέξη καύξν 100γξ ΣΔΜ. 2,00 2,00 2,00 6,00

75 Πξαιίλα θνπληνπθηνύ 600γξ ΣΔΜ. 7,00 4,00 7,00 18,00

77 Ρεβύζηα 500γξ ΣΔΜ. 22,00 20,00 30,00 72,00

78 Ρίγαλε 50γξ (ηξηκκέλε) ΣΔΜ. 18,00 15,00 18,00 51,00

79 Ρύδη Καξνιίλα 1θηινύ ΣΔΜ. 20,00 18,00 25,00 63,00

80 Ρύδη θίηξηλν 1θηινύ ΣΔΜ. 16,00 12,00 17,00 45,00

81 αληηγύ ΣΔΜ. 8,00 6,00 8,00 22,00

82 ηκηγδάιη (500γξ) ΣΔΜ. 2,00 1,00 2,00 5,00

83 όδα θαγεηνύ 320γξ ΣΔΜ. 2,00 2,00 2,00 6,00

84 νθνι. ενξηαζηηθέο θηγνύξεο ΣΔΜ. 50,00 35,00 60,00 145,00

85 νθνιαηεο γάιαθηνο ΣΔΜ. 70,00 50,00 100,00 220,00

νθνιαηάθηα γάιαθηνο 400γξ ΣΔΜ. 2,00 2,00 3,00 7,00

86 νθνθξέηεο (400  γξ κίλη) ΣΔΜ. 6,00 6,00 8,00 20,00

87 παλάθη θαηεςπγκέλν 1θηινύ ΣΔΜ. 20,00 15,00 25,00 60,00

89 θνιηαηάθηα ΣΔΜ. 15,00 10,00 25,00 50,00

93 Σπξί  θέηα 800γξ, ζπζθ. ΣΔΜ. 80,00 50,00 90,00 220,00

95 Σπξί γθνύληα ΚΗΛΟ 22,00 17,00 24,00 63,00

96 Σπξί θαζέξη  ζπζθ.500  γξ. ΣΔΜ. 41,00 31,00 46,00 118,00

Σπξί Φηιαδέιθεηα ΣΔΜ. 10,00 5,00 12,00 27,00

Σαρίλη 500 γξ ΣΔΜ. 2,00 1,00 3,00 6,00

97 Φαθέο 500γξ ΣΔΜ. 20,00 18,00 30,00 68,00

98 Φαζνιάθηα (θαηεςπγκ.1ΚΗΛΟ) ΣΔΜ. 30,00 20,00 30,00 80,00

99 Φαζόιηα μεξά 500γξ ΣΔΜ. 30,00 25,00 38,00 93,00

100

Φηιέην γαινπνύιαο βξαζηή 

(θέηεο) ΚΗΛΟ 11,00 9,00 13,00 33,00

103 Φξπγαληά ηξηκκέλε 0,360γξ ΣΔΜ. 17,00 10,00 18,00 45,00

104 Φξπγαληέο 255γξ ΣΔΜ. 5,00 10,00 15,00 30,00

105 Φύιιν πίηηαο ρσξηάηηθν 500γξ ΣΔΜ. 25,00 20,00 30,00 75,00

106 Χαιβάο 500γξ ΣΔΜ. 1,00 1,00 1,00 3,00

107 Χπινπίηεο 500 γξ. ΣΔΜ. 20,00 15,00 25,00 60,00



108 Χπκόο ιεκνληνύ (370 γξ) ΣΔΜ. 3,00 3,00 5,00 11,00

109 Ψσκί ηόζη + -700γξ ΣΔΜ. 25,00 20,00 30,00 75,00

ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ ΚΔΚΟΠΑΠ ΜΔ ΦΠΑ (ΟΜΑΓΑ Β):

Γ.Δ. 

ΟΤΦΛΙ

ΟΤ

Γ.Δ.  

ΛΑΒΑΡ

ΧΝ

Γ.Δ. 

ΣΤΥΔΡΟ

Τ

1 Αγγνύξηα ΣΔΜ. 90,00 80,00 110,00 280,00

2 Καξόηα ΚΗΛΟ 40,00 40,00 50,00 130,00

3 Κνινθπζάθηα ΚΗΛΟ 15,00 12,00 18,00 45,00

4 Κνπλνππίδη ΚΗΛΟ 20,00 15,00 20,00 55,00

5 Κξεκκύδηα (μεξά) ΚΗΛΟ 130,00 100,00 120,00 350,00

6 Λάραλν ΚΗΛΟ 80,00 60,00 85,00 225,00

7 Λεκόληα ΚΗΛΟ 25,00 20,00 30,00 75,00

8 Ματληαλόο ΣΔΜ. 20,00 15,00 25,00 60,00

9 Μαξνύιηα ΚΗΛΟ 50,00 35,00 60,00 145,00

10 Μπξόθνιν ΚΗΛΟ 30,00 20,00 30,00 80,00

11 Νηνκάηεο ΚΗΛΟ 55,00 50,00 64,00 169,00

12 Παηάηεο ΚΗΛΟ 200,00 160,00 250,00 610,00

13 Πηπεξηέο γηα γεκηζηά ΚΗΛΟ 30,00 25,00 40,00 95,00

14 Πηπεξηέο γηα ηεγάλη ΚΗΛΟ 15,00 10,00 15,00 40,00

15 Πηπεξηέο θισξίλεο ΚΗΛΟ 10,00 10,00 15,00 35,00

16 Πξάζα ΚΗΛΟ 10,00 10,00 10,00 30,00

17 έιηλν ΚΗΛΟ 5,00 5,00 8,00 18,00

ΠΟΟΣΗΣΔ
ΤΝΟΛΙ

ΚΗ 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ

ΟΜΑΓΑ Γ ΔΙΓΗ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΙΟΤ

CPV 03221000-6, 03222000-3

ΛΑΥΑΝΙΚΑ

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑ

ΓΑ 

ΜΔΣΡ

ΗΗ

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%



18 θόξδα ΣΔΜ. 15,00 15,00 14,00 44,00

20 Φαζνιάθηα (θξέζθα) ΚΗΛΟ 6,00 6,00 6,00 18,00

ΓΑΠΑΝΗ ΛΑΥΑΝΙΚΧΝ ΚΔΚΟΠΑΠ ΜΔ ΦΠΑ:

Γ.Δ. 

ΟΤΦΛΙ

ΟΤ

Γ.Δ.  

ΛΑΒΑΡ

ΧΝ

Γ.Δ. 

ΣΤΥΔΡΟ

Τ

1 Αριάδηα ΚΗΛΟ 68,00 50,00 70,00 188,00

2 Βεξύθνθα ΚΗΛΟ 25,00 15,00 25,00 65,00

3 Καξπνύδη ΚΗΛΟ 50,00 40,00 50,00 140,00

4 Κεξάζηα ΚΗΛΟ 18,00 12,00 20,00 50,00

5 Μαληαξίληα (θιεκεληίληα) ΚΗΛΟ 50,00 35,00 50,00 135,00

7 Μήια Γθόιληελ ΚΗΛΟ 120,00 100,00 120,00 340,00

8 Μπαλάλεο ΚΗΛΟ 130,00 100,00 130,00 360,00

9 Νεθηαξίληα ΚΗΛΟ 25,00 15,00 25,00 65,00

10 Πεπόλη ΚΗΛΟ 35,00 24,00 35,00 94,00

11 Πνξηνθάιηα (θαγεηνύ) ΚΗΛΟ 120,00 100,00 120,00 340,00

12 Ρνδάθηλα ΚΗΛΟ 20,00 14,00 20,00 54,00

13 ηαθύιηα ΚΗΛΟ 13,00 12,00 13,00 38,00

14 Φξάνπιεο ΚΗΛΟ 13,00 12,00 15,00 40,00

ΓΑΠΑΝΗ ΦΡΟΤΣΧΝ ΚΔΚΟΠΑΠ ΜΔ ΦΠΑ:

ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΓΧΝ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΙΟΤ ΚΔΚΟΠΑΠ ΜΔ ΦΠΑ (ΟΜΑΓΑ Γ):

ΤΝΟΛΙ

ΚΗ 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ

ΦΡΟΤΣΑ

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑ

ΓΑ 

ΜΔΣΡ

ΗΗ

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΠΟΟΣΗΣΔ



Γ.Δ. 

ΟΤΦΛΙ

ΟΤ

Γ.Δ.  

ΛΑΒΑΡ

ΧΝ

Γ.Δ. 

ΣΤΥΔΡΟ

Τ

1

Αξηνζθεπάζκαηα (ρσξηάηηθν) (+ - 

0,500γξ) ΣΔΜ. 650,00 500,00 660,00 1.810,00

4 Βαζηιόπηηα ΚΗΛΟ 2,00 2,00 2,00 6,00

5 Κνπινύξηα (+-80γξ) ΣΔΜ. 400,00 300,00 404,00 1.104,00

6 Κνπξακπηέδεο ΚΗΛΟ 4,00 3,00 4,00 11,00

7 Μεινκαθάξνλα απιά ΚΗΛΟ 4,00 3,00 4,00 11,00

8 Σζνπξεθάθηα αηνκηθά (+-90γξ) ΣΔΜ. 50,00 20,00 25,00 95,00

ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΓΧΝ ΑΡΣΟΠΟΙΔΙΟΤ ΚΔΚΟΠΑΠ ΜΔ ΦΠΑ (ΟΜΑΓΑ Γ):

ΤΝΟΛΙ

ΚΗ 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ

ΟΜΑΓΑ Γ ΔΙΓΗ ΑΡΣΟΠΟΙΔΙΟΤ ΚΔΚΟΠΑΠ

CPV 15612500-6

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑ

ΓΑ 

ΜΔΣΡ

ΗΗ

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΠΟΟΣΗΣΔ



Γ.Δ. 

ΟΤΦΛΙ

ΟΤ

Γ.Δ.  

ΛΑΒΑΡ

ΧΝ

Γ.Δ. 

ΣΤΥΔΡΟ

Τ

3 Χπκόο θξνύησλ 1ιίηξν ΣΔΜ. 21,00 20,00 30,00 71,00

4 Χπκόο θξνύησλ θπζηθόο ΣΔΜ. 50,00 30,00 65,00 145,00

ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΓΧΝ ΠΟΣΑ - ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΑ ΜΔ ΦΠΑ (ΟΜΑΓΑ Δ):

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 1:

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ

ΟΜΑΓΑ Δ ΔΙΓΗ ΠΟΣΑ - ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΑ

CPV 15911000-7, 15982000-5, 15321000-4

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑ

ΓΑ 

ΜΔΣΡ

ΗΗ

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΠΟΟΣΗΣΔ
ΤΝΟΛΙ

ΚΗ 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ



1 Κηκάο λσπόο από κνζράξη ΚΗΛΟ 750,00

2 Κνηόπνπιν κπνύηη ΚΗΛΟ 450,00

3 Κνηόπνπιν νιόθιεξν ΚΗΛΟ 300,00

4 Κνηόπνπιν θηιέην ΚΗΛΟ 150,00

5 Κξέαο Μνζράξη (ρσξίο θόθαιν) ΚΗΛΟ 450,00

6 Κξέαο Χνηξηλό (ρσξίο θόθαιν) ΚΗΛΟ 300,00

7 Λνπθάληθα ρσξηάηηθα ΚΗΛΟ 250,00

8 Μπξηδόιεο κνζραξίζηεο ΚΗΛΟ 100,00

9 Μπξηδόιεο ρνηξηλέο ΚΗΛΟ 100,00

10 λίηζει ρνηξηλό ΚΗΛΟ 200,00

11 νπβιάθη ρνηξηλό ΚΗΛΟ 150,00

12 Φηιέην βαθαιάνπ ΚΗΛΟ 150,00

14 Φηιέην γιώζζαο ΚΗΛΟ 150,00

ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΓΧΝ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟΤ Μ.Δ. ΜΔ ΦΠΑ (ΟΜΑΓΑ Α):

2 Αιάηη (ζπζθεπαζία) 750 ΓΡ ΣΔΜ. 80,00

3 Αιάηη(ζαθνπιάθη) 0,500 ΓΡ. ΣΔΜ. 150,00

5

Αιέπξη(γηα όιεο ηηο ρξήζεηο) 

1ΚΗΛΟ ΣΔΜ. 150,00

8

Άκπιν αξαβνζίηνπ(θόξλ 

θιάνπξ)200γξ ΣΔΜ. 80,00

9 Αξαθάο(θαηεςπγκέλνο)1θηινπ ΣΔΜ. 350,00

10 Αξηάλη ΛΗΣΡΟ 100,00

11 Απγά (εμάδα) ΣΔΜ. 500,00

12 Άρλε δάραξε 500γξ ΣΔΜ. 10,00

13 Βαλίιηεο (5ΣΔΜ / ΦΑΚ. 1,5 γξ) ΣΔΜ. 20,00

15 Βνπηπξάθηα (ζπζθεπαζία 10 γξ) ΣΔΜ. 13.000,00

16 Βνύηπξν (βηηάκ) 250γξ ΣΔΜ. 200,00

ΟΜΑΓΑ Β ΔΙΓΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΔΣΙΑ

CPV 15800000-6

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑΓ

Α 

ΜΔΣΡΗ

Η

ΔΝΓΔΙΚ

ΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ Μ.Δ.

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ 

Μ.Δ.

ΣΜΗΜΑ 2 - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΔΣΙΑ

ΟΜΑΓΑ Α ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟΤ ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΔΣΙΑ

CPV 15131620-7, 15112100-7, 15111200-1, 15113000-3, 15131130-5, 15211000-0

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑΓ

Α 

ΜΔΣΡΗ

Η

ΔΝΓΔΙΚ

ΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ Μ.Δ.

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ 

Μ.Δ.



18 Γάια  καθξάο δηαξθείαο 1ιίηξνπ ΣΔΜ. 3.500,00

20 Γάια δαραξνύρν 397γξ ΣΔΜ. 10,00

22 Γάθλε (θάθεινο 10γξ) ΣΔΜ. 20,00

23 Γεκεηξηαθά 500γξ ΣΔΜ. 70,00

24

Γπόζκνο μεξόο ηξηκκέλνο(βάδν 

30γξ) ΣΔΜ. 20,00

1 Διαηόιαδν έμηξα παξζέλν 5 ιηηξσλ ΣΔΜ. 250,00

25 Διηέο ΚΗΛΟ 70,00

26 Εάραξε 1 ΚΗΛΟ ΣΔΜ. 300,00

2 Ζιηέιαην  5 ιίηξσλ ΣΔΜ. 250,00

27 Καθάν 125 γξ ΣΔΜ. 150,00

29 Καλέια μύιν 15 γξ θαθ. ΣΔΜ. 50,00

30 Καλέια ηξηκκέλε 50 γξ θαθ. ΣΔΜ. 50,00

32 Κάξη (0,50 γξ) ΣΔΜ. 50,00

33 Καξίλν (125 γξ) ΣΔΜ. 50,00

35 Καθέο ειιεληθόο ΚΗΛΟ 4,00

37 Κέηζαπ ΛΗΣΡΟ 70,00

38 Κεθαινηύξη  ΚΗΛΟ 10,00

40 Κνκπόζηα (850 γξ) ΣΔΜ. 400,00

42 Κνπζθνύζη 500γξ ΣΔΜ. 100,00

43 Κξηζαξάθη  κέηξην  500  γξ. ΣΔΜ. 300,00

44 Κύκηλν (0,50 γξ) ΣΔΜ. 50,00

46 Μαγηά ΚΗΛΟ 10,00

48 Μαθαξνλάθη Κνπηό 500γξ ΣΔΜ. 300,00

49 Μαθαξόληα 500γξ (Νν10) ΣΔΜ. 300,00

50 Μαθαξόληα 500γξ (Νν2) ΣΔΜ. 150,00

51 Μαληηάξηα (850 γξ) ΣΔΜ. 100,00

52 Μαξκειάδα 20γξ ΣΔΜ. 8.000,00

55 Μέιη (ζπζθεπαζία 20γξ) ΣΔΜ. 7.000,00

56 Μίγκα θηκά (50γξ) ΣΔΜ. 100,00

57 Μίγκα θνηόπνπινπ (50γξ) ΣΔΜ. 100,00

58

Μνζρνθάξπδν ηξηκκέλν 

(θάθεινο30γξ) ΣΔΜ. 40,00

59 Μνπζηάξδα  ΛΗΣΡΟ 70,00

61 Μπαράξη (50γξ) ΣΔΜ. 50,00

62 Μπέηθηλ Πάνπληεξ (3ΣΔΜρ20γξ) ΣΔΜ. 100,00

63 Μπηζθόηα ηεηξάγσλα 225γξ ΣΔΜ. 100,00

64 Νεο θαθέ (200 γξ) ΣΔΜ. 20,00

65 Νηνκαηνπνιηόο 410γξ ΣΔΜ. 300,00

68 Ξύδη 400γξ ΣΔΜ. 500,00

72 Πηπέξη θόθθηλν (ηξηκκέλν) 400γξ ΣΔΜ. 60,00

73 Πηπέξη καύξν 100γξ ΣΔΜ. 50,00

74 Πξαιίλα θνπληνπθηνύ (1 θηι) ΣΔΜ. 80,00

76 Ρεβύζηα ΚΗΛΟ 200,00

78 Ρίγαλε 50γξ (ηξηκκέλε) ΣΔΜ. 100,00

79 Ρύδη Καξνιίλα 1θηινύ ΣΔΜ. 150,00

80 Ρύδη θίηξηλν 1θηινύ ΣΔΜ. 300,00



82 ηκηγδάιη (500γξ) ΣΔΜ. 100,00

87 παλάθη θαηεςπγκέλν 1θηινύ ΣΔΜ. 100,00

88 ηαθίδα (ζπζθεπαζία 200 γξ) ΣΔΜ. 50,00

90 Σδαηδίθη ΚΗΛΟ 20,00

91 Σνπξζί ΚΗΛΟ 60,00

92
Σζάη (δηάθνξα ζπζθεπαζία 20 

θαθ)
ΣΔΜ. 60,00

94 Σπξί  θέηα ρύκα ΚΗΛΟ 400,00

95 Σπξί γθνύληα ΚΗΛΟ 100,00

97 Φαθέο 500γξ ΣΔΜ. 200,00

98 Φαζνιάθηα (θαηεςπγκ.1ΚΗΛΟ) ΣΔΜ. 200,00

99 Φαζόιηα μεξά 500γξ ΣΔΜ. 250,00

101

Φηιέην γαινπνύιαο θαπληζηή 

(θέηεο) ΚΗΛΟ 80,00

102 Φξπγαληά ηξηκκέλε ΚΗΛΟ 70,00

105 Φύιιν πίηηαο ρσξηάηηθν 500γξ ΣΔΜ. 150,00

107 Χπινπίηεο 500 γξ. ΣΔΜ. 100,00

108 Χπκόο ιεκνληνύ (370 γξ) ΣΔΜ. 600,00

ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ Μ.Δ. ΜΔ ΦΠΑ (ΟΜΑΓΑ Β):

1 Αγγνύξηα ΣΔΜ. 250,00

2 Καξόηα ΚΗΛΟ 200,00

3 Κνινθπζάθηα ΚΗΛΟ 100,00

4 Κνπλνππίδη ΚΗΛΟ 100,00

5 Κξεκκύδηα (μεξά) ΚΗΛΟ 500,00

6 Λάραλν ΚΗΛΟ 700,00

7 Λεκόληα ΚΗΛΟ 150,00

8 Ματληαλόο ΣΔΜ. 100,00

9 Μαξνύιηα ΚΗΛΟ 200,00

10 Μπξόθνιν ΚΗΛΟ 200,00

11 Νηνκάηεο ΚΗΛΟ 250,00

12 Παηάηεο ΚΗΛΟ 2.500,00

13 Πηπεξηέο γηα γεκηζηά ΚΗΛΟ 150,00

14 Πηπεξηέο γηα ηεγάλη ΚΗΛΟ 80,00

15 Πηπεξηέο θισξίλεο ΚΗΛΟ 80,00

16 Πξάζα ΚΗΛΟ 190,00

ΟΜΑΓΑ Γ ΔΙΓΗ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΙΟΤ ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΔΣΙΑ

CPV 03221000-6, 03222000-3

ΛΑΥΑΝΙΚΑ

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑΓ

Α 

ΜΔΣΡΗ

Η

ΔΝΓΔΙΚ

ΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ Μ.Δ.

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ 

Μ.Δ.



17 έιηλν ΚΗΛΟ 40,00

18 θόξδα ΣΔΜ. 200,00

19 παλάθη ΚΗΛΟ 50,00

20 Φαζνιάθηα (θξέζθα) ΚΗΛΟ 150,00

ΓΑΠΑΝΗ ΛΑΥΑΝΙΚΧΝ Μ.Δ. ΜΔ ΦΠΑ:

1 Αριάδηα ΚΗΛΟ 450,00

3 Καξπνύδη ΚΗΛΟ 200,00

4 Κεξάζηα ΚΗΛΟ 50,00

5 Μαληαξίληα (θιεκεληίληα) ΚΗΛΟ 250,00

6 Μήια ΚΗΛΟ 550,00

8 Μπαλάλεο ΚΗΛΟ 200,00

9 Νεθηαξίληα ΚΗΛΟ 200,00

10 Πεπόλη ΚΗΛΟ 100,00

11 Πνξηνθάιηα (θαγεηνύ) ΚΗΛΟ 700,00

12 Ρνδάθηλα ΚΗΛΟ 100,00

13 ηαθύιηα ΚΗΛΟ 200,00

ΓΑΠΑΝΗ ΛΑΥΑΝΙΚΧΝ Μ.Δ. ΜΔ ΦΠΑ:

ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΓΧΝ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΙΟΤ Μ.Δ. ΜΔ ΦΠΑ (ΟΜΑΓΑ Γ):

1

Αξηνζθεπάζκαηα (ρσξηάηηθν) (+ - 

0,500γξ) ΣΔΜ. 6.500,00

2

Αξηνζθεπάζκαηα αηνκηθό 

ςσκάθη (70+-20γξ) ΣΔΜ. 1.500,00

3

Αξηνζθεπάζκαηα κπαγθέηα 

(350+-20γξ) ΣΔΜ. 1.500,00

ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΓΧΝ ΑΡΣΟΠΟΙΔΙΟΤ Μ.Δ. ΜΔ ΦΠΑ (ΟΜΑΓΑ Γ):

ΟΜΑΓΑ Γ ΔΙΓΗ ΑΡΣΟΠΟΙΔΙΟΤ ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΔΣΙΑ

CPV 15612500-6

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑΓ

Α 

ΜΔΣΡΗ

Η

ΔΝΓΔΙΚ

ΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ Μ.Δ.

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ 

Μ.Δ.

ΦΡΟΤΣΑ

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑΓ

Α 

ΜΔΣΡΗ

Η

ΔΝΓΔΙΚ

ΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ Μ.Δ.

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ 

Μ.Δ.



3 Χπκόο θξνύησλ 1ιίηξν ΣΔΜ. 600,00

ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΓΧΝ ΠΟΣΑ - ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΑ Μ.Δ. ΜΔ ΦΠΑ (ΟΜΑΓΑ Δ):

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 2:

ΟΜΑΓΑ Δ ΔΙΓΗ ΠΟΣΑ - ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΑ

CPV 15911000-7, 15982000-5, 15321000-4

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑΓ

Α 

ΜΔΣΡΗ

Η

ΔΝΓΔΙΚ

ΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ Μ.Δ.

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ 

Μ.Δ.



36 Κεράζμαηα ΚΙΛΟ 180,00

45 Λοσκούμια ΚΙΛΟ 600,00

67 Ξηροί καρποί ανάμικηοι ΚΙΛΟ 10,00

ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΓΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΙΟΤ Γ.. ΜΔ ΦΠΑ (ΟΜΑΓΑ Α):

1 Αναψσκηικά (1,5 λιηρο) ΤΕΜ. 19,00

2 Οινοπν. Ποηά ΤΕΜ. 40,00

3 Χσμός θρούηων 1λίηρο ΤΕΜ. 40,00

ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΓΩΝ ΠΟΣΑ - ΑΝΑΨΤΚΣΙΚΑ Γ.. ΜΔ ΦΠΑ (ΟΜΑΓΑ Β):

1 Γάλα αγελάδος θρέζκο 1 λίηροσ ΤΕΜ. 9.681,00

ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΓΩΝ ΦΡΔΚΟ ΓΑΛΑ Γ.. ΜΔ ΦΠΑ (ΟΜΑΓΑ Γ):

ΟΜΑΓΑ Γ ΔΙΓΗ ΦΡΔΚΟ ΓΑΛΑ

CPV 15511100-4

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑΓ

Α 

ΜΔΣΡΗ

Η

ΔΝΓΔΙΚ

ΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΤΝΟΛΙ

ΚΗ 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ 

ΓΗΜΟΤ

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΓΗΜΟΤ

ΟΜΑΓΑ Β ΔΙΓΗ ΠΟΣΑ - ΑΝΑΨΤΚΣΙΚΑ

CPV 15911000-7, 15982000-5, 15321000-4

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑΓ

Α 

ΜΔΣΡΗ

Η

ΔΝΓΔΙΚ

ΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΤΝΟΛΙ

ΚΗ 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ 

ΓΗΜΟΤ

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΓΗΜΟΤ

ΣΜΗΜΑ 3 - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ

ΟΜΑΓΑ Α ΔΙΓΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ

CPV 15800000-6

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑΓ

Α 

ΜΔΣΡΗ

Η

ΔΝΓΔΙΚ

ΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΤΝΟΛΙ

ΚΗ 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ 

ΓΗΜΟΤ

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΓΗΜΟΤ



1 Catering ΤΕΜ. 1,00

ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΓΩΝ CATERING Γ.. ΜΔ ΦΠΑ (ΟΜΑΓΑ Γ):

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 3:

ΟΤΦΛΙ  20 / 09 / 2016 ΟΤΦΛΙ 20  / 09  / 2016

H ΤΝΣΑΞΑΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΗ Σ.Τ. ΟΤΦΛΙΟΤ

Κοτσάνη Ελένη

Πολιτικός Μητανικός 

Γοσρίδης Αθανάσιος 

Dr. Πολιτικός Μητανικός - Αρταιολόγος 

ΟΜΑΓΑ Γ ΔΙΓΗ CATERING

CPV 55520000-1

Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑΓ

Α 

ΜΔΣΡΗ

Η

ΔΝΓΔΙΚ

ΣIKH 

ΣΙΜΗ 

13%

ΔΝΓΔΙ

ΚΣIKH 

ΣΙΜΗ 

24%

ΤΝΟΛΙ

ΚΗ 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ 

ΓΗΜΟΤ

ΤΝΟΛΙΚ

Η 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΓΗΜΟΤ
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