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                                             ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 130/2015 
  
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση  όρων διακήρυξης, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών µελέτης & 
έγκριση σχετικής πίστωσης για την προµήθεια «τροφίµων για το ∆ήµο Καισαριανής 
και όλα τα ΝΠ∆∆ & ΝΠΙ∆ για ένα (1) έτος από την ηµέρα υπογραφής της 
σύµβασης». 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 26ης/2015  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 6η του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  έτους 2015 
ηµέρα  ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.00 µ.µ η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  
συνήλθε σε τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την 
µε  αριθµό πρωτ. 10863/02-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου  η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 
4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  πέντε  (5) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ 
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος                       1.Βούρλος ∆ηµήτριος 
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                           2.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
2.Περρής Ιωάννης(αν. µέλος)                                    3.Βασιλάκη Αικατερίνη                                           
3.Tσιτσιρίδης Ιωσήφ 
4.Γαβρίλης Γεώργιος(αν. µέλος) 
5.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Γ. 
Χουδετσανάκη  
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 6ο θέµα  της  ηµερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής  την εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου  µας, για την κατάρτιση των  όρων διακήρυξης, και τις τεχνικές  προδιαγραφές 
µελέτης για την προµήθεια «τροφίµων για το ∆ήµο Καισαριανής και όλα τα ΝΠ∆∆ & 
ΝΠΙ∆ για ένα (1) έτος από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης» η οποία έχει ως 
εξής. 



    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 1/10/2015 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                              ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 10826 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΠΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ,  

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ 
ΠΊΣΤΩΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ 
ΟΛΑ ΤΑ ΝΠ∆∆ & ΝΠΙ∆ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΩΣ ΕΞΗΣ: 

 

ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΠ∆∆ & ΝΠΙ∆ 
ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» CPV 

15000000-8 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :199.981,39 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.) 

 

 

 

 



ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ : 

 

Η διενέργεια της παρούσης θα γίνει έχοντας υπόψη και σύµφωνα µε: 

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 « Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ.” Περί συντονισµού των διαδικασιών 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών”, όπως 
ισχύει . 

2. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 
31ης Μαρτίου «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων 
έργων , προµηθειών και υπηρεσιών». 

3. Τις διατάξεις της υπ. αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους όπως 
ισχύει κατά το χρόνο της προκήρυξης της παρούσης. 

4. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 ( ΦΕΚ 160/Α΄/ 8-8-2014 ) <<Μέτρα στήριξης 
και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας , οργανωτικά θέµατα Υπ. 
Οικονοµικών και άλλες διατάξεις.>> κατά το µέρος που ισχύουν κατά το χρόνο 
της προκήρυξης της παρούσης, βάσει του αρ. 37 του Ν. 4320/15 (ΦΕΚ 
29/19.03.2015 τεύχος Α') Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την 
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και 
των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις. 

5. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα 
και ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων» κατά το µέρος που ισχύουν βάσει του αρ. 37 του Ν. 
4320/15 (ΦΕΚ 29/19.03.2015 τεύχος Α') Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων 
µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.  

6. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/06 «Κύρωση του Νέου ∆ηµοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/30-09-2010 τεύχος Α΄) «περί 
δικαστικής προστασίας κατά την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων - σε 
εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την Κοινοτική Οδηγία 2007/66/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». 

9. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 “Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων 
του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”. 



10. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

11. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014): «∆ιοικητικές 
Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 
318/1992 (.Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις».  

12. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 “Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων–Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) –Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις». 

13. Τις διατάξεις Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/29-5-2013) « Εθνικό Σύστηµα 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις» 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 έως 5 για την ανάδειξη 
προµηθευτών – χορηγητών των ∆ήµων των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών 
τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυµάτων και των νοµικών τους 
προσώπων καθώς και των συνδέσµων των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού του της 
από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 240) 
που κυρώθηκε µε τον Ν. 4111/2013 αρ.48 (ΦΕΚ τεύχος Α’ 18). 

15. Τις διατάξεις του Π.∆.28/2015 (ΦΕΚ34/23.03.2015 τεύχος Α’) 
Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία. 

16. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’): Αρχές 
δηµοσιονοµικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις καθώς και τις εν ισχύ διατάξεις του Ν.2362/1995 
(ΦΕΚ247/τ.Α') “ Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των ∆απανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις” όπως ισχύει µετά την έναρξη ισχύος του 
πρώτου. 

17. Τις διατάξεις του Β.∆. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α') Περί 
οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων όπως 
βρίσκονται σε ισχύ. 

18. Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους ∆ιατάκτες» και της υπ. Αριθµ.30/20-4-2011 Εγκυκλίου των ΥΠΕΣ & 
ΥΠΟΙΚ «Εφαρµογή των διατάξεων του Π∆ 113/2010 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) στους δήµους και στα 
δηµοτικά ΝΠ∆∆.» (Α∆Α: 4ΑΓ3Κ-1). 



19. Τις διατάξεις του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α'): «Επείγοντα 
µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και 
κυρίως της παρ. Ζ’ αυτού. 

20. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 29530/25.07.2014: «Παροχή οδηγιών για την 
κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2015 - 
τροποποίηση της υπ' αριθµ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης.» (ΦΕΚ 
2059/29.07.2014 τεύχος Β’). 

21. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2198/94 ,άρθρο 24, για την παρακράτηση 
φόρου εισοδήµατος κ.λ.π. 

22. Τις διατάξεις του Ν. 3021/2002 ( Φ.Ε.Κ. 143Α/19.6.2002 ) « Περί 
υπαγωγής της σύµβασης που θα συναφθεί στην διαδικασία διασταύρωσης 
στοιχείων που προβλέπεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 αυτού.». 

23. Τις διατάξεις του Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄) «Μέτρα για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/05 
(ΦΕΚ 279/Α΄) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 ‘‘Μέτρα για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων”». 

24. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

25. Την Υ.Α. Π1/542/4-3-2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος µε θέµα 
«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

26. Τις διατάξεις του Π.∆. 410/94 “Υγειονοµικοί όροι παραγωγής και διάθεσης 
στην αγορά 

νωπού κρέατος”, όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 
203/1998 και 

79/2007 

27. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 
Τροφίµων άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις") 28. Τους κανονισµούς της ΕΟΚ αρ. 
1208/1981 (ποιότητα µόσχου), 1538/1991 (ποιότητα κοτόπουλου) 

29. Τα Π.∆. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.∆. 306/1980 και L 
87/51 οδηγία της Ε.Ε. (αλλαντικά) και Β.∆. 437/1961 (αυγά), την 3/17-06-2011 
Αγορανοµική διάταξη, για νωπά Οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967 
(ΦΕΚ 2718/τ.Β΄/08-10-2012, Υγειονοµική διάταξη – Υγειονοµικοί όροι και 
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων & ποτών) 



30. Του Ν. 3526/2007 “παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και 
συναφείς διατάξεις” 

31. Το Π.∆. 118/2007 περί Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου 

32. Την µελέτη προϋπολογισµού 199.981,39 €. χωρίς Φ.Π.Α, που 
συντάχθηκε από την ∆ιεύθυνση Τ.Υ του ∆ήµου Καισαριανήςς 

 

 

Η δηµοπρασία θα γίνει µε ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισµό σε ευρώ, µε 
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή προσφοράς. Νοείται ως το 
µεγαλύτερο ενιαίο ανά οµάδα ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη 
νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους για 
την ηµέρα παράδοσής του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 
εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της Περιφέρειας Αττικής Γενική ∆/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού τοµέα ∆/νση Ανάπτυξης, Τµήµα Εµπορίου 
&Τουρισµού για τις οµάδες: ΑΥΓΑ, ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο, ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ – 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ - ΦΡΟΥΤΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΕΙ∆Η 
ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ, ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, και η 
χαµηλότερη τιµή προσφοράς επί του προϋπολογισµού της µελέτης για τις 
οµάδες ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ, ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (13% ΦΠΑ), ΕΙ∆Η 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (23% ΦΠΑ), ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (13% ΦΠΑ) ΕΙ∆Η 
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (23% ΦΠΑ). 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, 
ύστερα από κανονική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών, από την 
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στο Τεύχος 
∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως 
και στον Ελληνικό Τύπο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Τα στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 



1.Η διακήρυξη του διαγωνισµού 

2.H µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

3.Οι εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης 

4.Η προσφορά του αναδόχου 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

 

Η προµήθεια προϋπολογίστηκε στο συνολικό ποσό των 199.981,39 € 
(χωρίς ΦΠΑ) (αναλυτικά α) 154.407,81 και Φ.Π.Α 13% σύνολο 174.480,83 
& β) 45.573,58 και ΦΠΑ 23% 56.055,50) € χρηµατοδοτείται από τα έσοδα 
του ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, του ΝΠ∆∆ “ΛΕΩΝ. ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ” και του ΝΠΙ∆ 
ΚΕ∆ΗΚ και θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων : (για τον ∆ήµο Καισαριανής) 
Κ.Α. 20.60.61.0001, 30.6061.0001, 35.6061,0001, 45.60610001, 
70.6061.0001, (για το ΝΠ∆∆ “ΛΕΩΝ. ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ”) ΚΑ 15/64810006, 
15/64810001, 15/64810003, 15/65810002, 15/64810005, των 
προϋπολογισµών οικονοµικού έτους 2015 & 2016 . 

 

Τα προς προµήθεια είδη περιγράφονται αναλυτικά στη µελέτη 
της ∆.Τ.Υ στο παράρτηµα Α που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
της παρούσας  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

4.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2132010756 

ΦΑΞ: 2107292621 

e-mail: skaropoulou@kessariani.gr 

 



4.2 Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προµήθειας: 

 

4.2.1 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, έδρα: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας 16121 
Καισαριανή 

 

4.2.2 Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
(ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ)» έδρα Κλαζοµενών 45 
Καισαριανή. 

 

4.2.3 Ν.Π.Ι.∆ ΚΕ∆ΗΚ 

 

 

4.3 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr, 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 

   

 

Οι ανωτέρω ηµεροµηνίες θα οριστούν από την διακήρυξη. 

 



Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε 
υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του 
άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω 
προµήθεια από την Τεχνική Υπηρεσία (κ. Ταµπάκη Ειρήνη τηλ. 2132010728 
& Σκοπλάκη Μαρία τηλ. 2132010736) και από το Γραφείο Προµηθειών (κ. 
Σκαροπούλου Ευαγγελία) τηλ. 2132010756 οδός Βρυούλων 125 & 
Φιλαδελφείας Καισαριανή κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο :∆ΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

α) τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα 

β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

γ) συνεταιρισµοί 

δ) κοινοπραξίες προµηθευτών 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη 
νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. 

 

5.1 Προϋποθέσεις συµµετοχής 

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 
(Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη 
από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν 
στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή 
τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι 
τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής: 



• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής 
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται 
η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της 
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την 
εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας Α∆Τ (VAT Ιdentification 
Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το 
αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 
από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 
Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση 
στην ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη 
µετάφραση 

στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις 
δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών 
του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος 
µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / 
αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, 
προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το 
αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο 
ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

6.1 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 



Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, 
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, 
σε µορφή αρχείου.pdf, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 

 

Σε κάθε περίπτωση οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά: 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε 
γνώση των όρων της διακήρυξης και της µελέτης της υπηρεσίας που 
συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών µε αυτή διατάξεων και ότι 
αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνεται ότι χρόνο 
ισχύος της προσφοράς, δεν θα είναι µικρότερος από τον χρόνο 
που αναφέρεται στην παρούσα. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Σηµειώνεται ότι οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86, 
πρέπει να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται 

• Από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στον διαγωνισµό 
• Όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής. 

 

Α) Έλληνες πολίτες 

 

6.1.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά το άρθρο 15 της 
παρούσας διακήρυξης (σε ποσοστό 2% επί ποσού που ισούται µε το 
άθροισµα των προϋπολογισµών των οµάδων για τις οποίες συµµετέχουν 
χωρίς το Φ.Π.Α) και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου.pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην 
Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή 
(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. 

6.1.2 Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου 
πριν την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, από το οποίο να προκύπτει, 
ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, 

i) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 
60/2007, ήτοι - συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 της 



κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, 
σελ. 1), - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης 
του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), - απάτη, κατά την έννοια του 
άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 
48), - νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 
1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 
28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ΕΕ L της 28.12.2001 σελ. 
76) η οποία ενσωµατώθηκε µε τον Ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε 
µε τον Ν. 3424/2005 (Α' 305). 

ii) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει 
καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό 
αρχείο σε µορφή.pdf τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 

-φυσικά πρόσωπα 

-οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

-διαχειριστές Ε.Π.Ε 

-πρόεδρος, δ/νων Σύµβουλος και µέλη ∆.Σ. για Α.Ε. 

-Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

6.1.3 Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου πριν την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, από τα 
οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, παύση εργασιών ή σε ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τους 
και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή 
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη κατάσταση προβλεπόµενη από 
τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τους. 

Συγκεκριµένα: 

Για τα φυσικά πρόσωπα: 



Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

Για τα νοµικά πρόσωπα: 

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό, παύση εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία Σε περίπτωση που 
δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου 
της επιχείρησης ή, στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του 
κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

6.1.4 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), 
υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, 
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία δηλώνεται ότι : 

- Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης, 
τους οποίους και δέχονται ανεπιφύλακτα. 

- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. 

- ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της επιχείρησης από διαγωνισµούς του 
∆ηµοσίου, των 

Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ. Α. 

- ∆εν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ 
δεδικασµένου, για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή τους. 

- ∆εν έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο 
του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα ή 
δραστηριότητα. 

- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της 
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της προς τις υπηρεσίες του 
δηµόσιου τοµέα, και των Ο.Τ.Α 

- ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή των άρθρων 42 και 50 του 
Π∆60/07 ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η ως άνω 
υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του. 



Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και 
δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.  

6.1.5 Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει πως είναι ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 
εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), κατά την 
ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα 
ταµεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους 
απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 
συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι 
ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι 
µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε 
κάθε περίπτωση, ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι 
ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, θα 
προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από σχετική κατάσταση - 
κατά ειδικότητα και ασφαλιστικό φορέα - η οποία θα έχει συνταχθεί µε ευθύνη 
του και θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 

του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη 
ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, περί της 
ακριβείας των στοιχείων της κατάστασης. 

Σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία 
(το νοµικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την 
εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία. 

6.1.6 Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, 
κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους. 

Σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία 
(το νοµικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την 
εκπροσωπούν. 

6.1.7 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου πριν την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, µε το οποίο θα 
πιστοποιείται η εγγραφή τους στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο κατά την 
ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους και θα βεβαιώνεται ότι ο αναφερόµενος 
στο πιστοποιητικό εξασκεί επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο του 
διαγωνισµού(για τις οµάδες για τις οποίες συµµετέχει) ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για 
όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που θα έχουν εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

Το αποδεικτικό εγγραφής καθορίζεται από τους νόµους της χώρας 
εγκατάστασης και εκδίδεται από το φορέα που για κάθε χώρα αναφέρεται στις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

6.1.8 Για τους προσφέροντες προϊόντων ζωϊκής προέλευσης όταν είναι οι ίδιοι 
παραγωγοί βεβαίωση (πρωτότυπη ή ευκρινές φωτοαντίγραφο) των 



αρµοδίων κτηνιατρικών αρχών στην οποία θα φαίνεται 1) η ισχύουσα άδεια 
λειτουργίας και 2)ο αριθµός κτηνιατρικής έγκρισης εγκαταστάσεων 
κατασκευής προϊόντων ζωικής προέλευσης . 

Για τους προσφέροντες Αυγά όταν είναι οι ίδιοι παραγωγοί, απόφαση της 
αρµόδιας ∆/νσης κτηνιατρικής για έγκριση λειτουργίας κέντρου ωοσκόπησης 
και ο κωδικός αριθµός αυτού. Για τους προσφέροντες προϊόντα ζωικής 
προέλευσης ή αυγά όταν δεν είναι οι ίδιοι παραγωγοί τα προαναφερόµενα θα 
αφορούν τους παραγωγούς µε τους οποίους έχουν δηλώσει ότι θα 
συνεργάζονται και επιπλέον βεβαίωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας ή άλλης 
αρµόδιας Υπηρεσίας από την οποία θα προκύπτει ο αριθµός µητρώου 
εµπόρων που τους έχει χορηγηθεί.Σε περιπτώσεις παραγωγής των αγαθών 
σε χώρα του εξωτερικού τα αντίστοιχα έγγραφα της χώρας κατασκευής 
συνοδευόµενα από επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. Οι βεβαιώσεις θα 
βρίσκονται εν ισχύ. 

6.1.9 Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν 
στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 

Επίσης, προκειµένου να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, 
πρέπει να υποβληθούν και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος 
όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του µε βεβαίωση ΓΕΜΗ (για 
διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασµα του 
καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του µε 
βεβαίωση ΓΕΜΗ (για ΟΕ και ΕΕ), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει 
να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα 
να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της 
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, 
αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού 
προσώπου. 

6.1.10 Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει την τεχνική ή/και επαγγελµατική 
του ικανότητα στην εκτέλεση ίδιων ή ισοδύναµων σε τύπο και 
χαρακτηριστικά προµηθειών αγαθών, µε τα ζητούµενα µε την υποβολή: 

(i) καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων που πραγµατοποιήθηκαν 
κατά την προηγούµενη τριετία, µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της 
έκτασης της εγκατάστασης, της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού 
παραλήπτη. Οι παραδόσεις (εκτέλεση σύµφωνα µε τους όρους της 
διακήρυξης ανάθεσης και εµπρόθεσµες) αποδεικνύονται εάν µεν ο 
αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή 
θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, 
µε βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, µε απλή 
δήλωση του οικονοµικού φορέα που θα συνοδεύεται από αντίγραφο του 
τιµολογίου πώλησης. Ο κατάλογος να έχει την µορφή του ακόλουθου 
υποδείγµατος : 

Υπόδειγµα Καταλόγου Παραδόσεων 

 



 

Α/Α 

 

Πελάτης (∆ηµόσιος ή 
ιδιωτικός 
Παραλήπτης) 

Σύντοµη 
Περιγραφή της 
Προµήθειας 

Ηµ/νία 
έναρξης & 
Λήξης 
Υλοποίησης 
της 
Προµήθειας 

Ποσό 
σύµβασης 

Παρούσα 
Φάση 

Στοιχείο 

Τεκµηρίωσης 

 

- Ειδικά η στήλη «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ» συµπληρώνεται µε µία εκ των επιλογών: 
ολοκληρωµένο επιτυχώς / σε εξέλιξη. 

- Ειδικά η στήλη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» συµπληρώνεται µε µία εκ των 
επιλογών: 

πιστοποιητικό ∆ηµόσιας Αρχής (βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο 
παραλαβής ∆ηµόσιας Αρχής) ή υπεύθυνη δήλωση πελάτη-ιδιώτη ή υπεύθυνη 
δήλωση υποψηφίου Αναδόχου ή προµηθευτή. 

- Ως ελάχιστη απαίτηση θεωρείται οι προσφέροντες να έχουν υλοποιήσει µία 
(1) ανάλογη προµήθεια (αντίστοιχη µε τις οµάδες για τις οποίες συµµετέχουν 
σύµφωνα µε τα ζητούµενα της παρούσας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος 
ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, επιτρέπεται η µερική κάλυψη της 
απαίτησης από κάθε µέλος της, αρκεί όµως συνολικά αυτή να καλύπτεται από 
την Ένωση. 

(ii) Περιγραφής του τεχνικού εξοπλισµού από όπου προκύπτει η 
ικανότητα υλοποίησης του αντικειµένου και των µέτρων που λαµβάνει ο 
οικονοµικός φορέας για την εξασφάλιση της ποιότητας και του εξοπλισµού 
µελέτης και έρευνας της επιχείρησής του. Εάν οι προµηθευτές προτίθενται 
να χρησιµοποιήσουν τις τεχνικές ικανότητες άλλων οντοτήτων πρέπει 
να προσκοµίσουν δήλωση του συνεργαζόµενου ότι θα θέσει στην 
διάθεση του προµηθευτή τις τεχνικές του δυνατότητες και τις ανάλογες 
ανωτέρω υπό 6.1.9 (i) και (ii) απαιτήσεις. 

6.1.11 Ως απόδειξη για την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 
του, ο κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να υποβάλει τα εξής: 

(i) Αντίγραφο ή απόσπασµα των δηµοσιευµένων οικονοµικών 
ισολογισµών της επιχείρησης, στην περίπτωση που η δηµοσίευση των 
ισολογισµών απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών 
χρήσεων που προηγούνται του έτους του διαγωνισµού. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δηµοσιευµένους 
ισολογισµούς για τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις, τότε µπορεί να υποβάλει 
ισοδύναµα λογιστικά έγγραφα ή άλλα επίσηµα έγγραφα. Σε περίπτωση µη 
υποχρέωσης έκδοσης ισολογισµών, µπορεί να υποβάλει ισοδύναµα λογιστικά 
ή άλλα έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών ∆ηλώσεων. 



Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε 
τα υπό προµήθεια είδη, κατά χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση 
κατά νόµο τριών ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς, εφόσον 
υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα 
αυτό. Σε περίπτωση ενώσεων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά κάθε έναν εκ 
των εταίρων της ένωσης για το ανωτέρω διάστηµα. 

(ii) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, περί του συνολικού ύψους του κύκλου 
εργασιών της επιχείρησης που αφορά ειδικότερα το υπό προµήθεια είδος για 
το οποίο συµµετέχει, κατά τις τρεις (3) προηγούµενες του έτους του 
διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί 
επιχειρηµατική 

δραστηριότητα κατά χρονικό διάστηµα µικρότερο της ως άνω καθοριζόµενης 
τριετίας, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου 
εργασιών κατά το διάστηµα αυτό. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, 
πρέπει να υποβάλει τα ανωτέρω έγγραφα χωριστά για καθένα από τα µέλη 
της, υπογεγραµµένα δεόντως. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η µερική 
κάλυψη των προϋποθέσεων από τα µέλη της Ένωσης αρκεί αυτές να 
καλύπτονται συνολικά. 

 

Ως ελάχιστη απαίτηση που πρέπει να καλύπτει ο προσφέρων στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση προκειµένου να κριθεί 
κατάλληλος, συνίσταται σε κύκλο εργασιών (σε όµοια ή ισοδύναµα µε 
το προκηρυσσόµενο είδος για τις οµάδες για τις οποίες συµµετέχει) για 
το ανωτέρω διάστηµα, ύψους τουλάχιστον ίσο µε το 100% του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού του δηµοπρατουµενου είδους(οµάδας) -
της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση ενώσεων, ο κύκλος εργασιών 
υπολογίζεται από το άθροισµα των κύκλων εργασιών κάθε ενός εκ των 
εταίρων της ένωσης επί το ποσοστό συµµετοχής τους στην ένωση για 
το ανωτέρω διάστηµα. 

 

Εάν οι προµηθευτές προτίθενται να χρησιµοποιήσουν τις οικονοµικές 
δυνατότητες άλλων οντοτήτων πρέπει να προσκοµίσουν δήλωση του 
συνεργαζόµενου ότι θα θέσει στην διάθεση του προµηθευτή τις 
οικονοµικές του δυνατότητες και τις ανάλογες ανωτέρω υπό 6.1.10 (i) 
και (ii) απαιτήσεις. 

 

Β) Συνεταιρισµοί 



 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 15 της παρούσας διακήρυξης. 

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

3. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά του εδαφίου (Α) 

 

 

Γ) Ενώσεις προµηθευτών 

 

1. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω (του εδαφίου 
(Α)) κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 
στην ένωση ή κοινοπραξία. 

2. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται 
από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς 
αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του 
εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη 
µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από 
τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν 
ποσοστό µεγαλύτερο από 50%, εφόσον αυτό εξακολουθεί να εκδίδεται από 
τον ΕΟΜΜΕΧ ή διαφορετικά βεβαίωση του ΕΟΜΜΕΧ ότι δεν εκδίδει πλέον 
πιστοποιητικά για συµµετοχή σε διαγωνισµούς  

3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους 
υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή 
θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται 
στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις 
που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας της Ελλάδος. 

 

∆) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

 

Επιπλέον των δικαιολογητικών του εδαφίου (Α), τα νοµικά πρόσωπα 
οφείλουν να υποβάλουν: 

1. Συστατική πράξη, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για 
διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασµα του 
καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για 



Ο.Ε και Ε.Ε.) καθώς και την τελευταία τροποποίηση στην οποία θα 
αναφέρονται οι νόµιµοι εκπρόσωποι (για κάθε µορφή εταιρείας) και βεβαίωση 
ΓΕΜΗ που θα αναφέρονται οι σχετικές τροποποιήσεις. 

2. Οι Α.Ε. πρέπει να υποβάλουν και πρακτικό ∆.Σ. (ή άλλη ισοδύναµη πράξη 
νοµίµου οργάνου, π.χ. απόφαση Προέδρου του ∆.Σ. σε περίπτωση που 
προβλέπεται και αποδεικνύεται να δεσµεύει την εταιρία µε µόνη την 
υπογραφή του) στο οποίο θα αναφέρεται πως εγκρίνεται η συµµετοχή της 
εταιρείας στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και ο εκπρόσωπός τους στο 
διαγωνισµό. 

 

Επισηµαίνονται τα εξής: 

1. Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συµµετοχή σε 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό και µέχρι τη σύναψη της σύµβασης γίνεται σε στάδια, 
σε χρόνο και µε τρόπο, όπως αυτά ορίζονται στην περ. β της παρ. 2 και στην 
παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013, στις διατάξεις της κατά περίπτωση 
κείµενης νοµοθεσίας κατά το µέρος που αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις 
διατάξεις του ως άνω νόµου, στις διατάξεις του άρθρ. 11 της ΥΑ 
Π1/2390/16.10.2013 και στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

2. Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 
υπογράφονται 

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική 
θεώρηση. 

3. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής- τεχνική προσφορά» υποβάλλονται από τους 
υποψήφιους αναδόχους ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων 
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. ∆ιευκρινίζεται ότι τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκοµισθούν στο Πρωτόκολλο του 
∆ήµου εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας (µε διαβιβαστικό όπου 
θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά), είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τους 
ίδιους και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή τους υπογραφή. Ως 
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής και τα πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

4. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που ζητούνται από την παρούσα που θα 
διαπιστωθεί µετά από το άνοιγµα της προσφοράς εκάστου Υποψηφίου 
Αναδόχου, θα συνεπάγεται τον αποκλεισµό του. 

5. Η Επιτροπή αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες 
από την Αναθέτουσα Αρχή του ∆ιαγωνισµού έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν 
συµπληρωµατικές διευκρινίσεις για τυχόν ελλείψεις επί των ήδη νοµίµως 
υποβληθέντων δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, πλην της εγγυητικής 



επιστολής συµµετοχής. Στην περίπτωση αυτή, οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να 
υποβάλουν ηλεκτρονικά τα διευκρινιστικά στοιχεία εντός πέντε (5) 
εργάσιµων ηµερών από την σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση.  

6. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους 
σηµαίνονται από αυτούς µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς τους που έχουν Εµπιστευτικό Χαρακτήρα. 
Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις 
εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

7. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από δηµόσια αρχή της ότι δεν εκδίδονται 
τα ανωτέρω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες 
περιπτώσεις, αυτά δύνανται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 
Υποψηφίου. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση 
δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 
οργανισµού της χώρας εγκατάστασης του Υποψηφίου. Στην ανωτέρω 
υπεύθυνη δήλωση πρέπει να δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριµένο 
πρόσωπο οι προαναφερόµενες νοµικές καταστάσεις. 

8. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική 
γλώσσα. 

 

Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να έχουν εκδοθεί 
το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν 
ηµεροµηνία σύνταξης από την ηµεροµηνία τελευταίας δηµοσίευσης στον τύπο 
έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η µη 
προσκόµιση κάποιου από τα δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισµού του 
συµµετέχοντος. 

 

Όπου στην παρούσα ∆ιακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη ∆ήλωση εννοείται 
Υ.∆. του ν.1599/1986, όσον αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την 
Ελλάδα. Όσον αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την αλλοδαπή, 
εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.∆. του ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, 
είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσηµη δήλωση που 
γίνεται από την συµµετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 
εγκατάστασης της επιχείρησης. 



Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζοµένων που κατά 
παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 
απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών . 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων 
οικονοµικός φορέας οφείλει να σηµαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς 
του µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος. Στην αντίθετη περίπτωση 
θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα 
αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 
εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου 

Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν 
υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται 
από την περαιτέρω διαδικασία. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα 
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που 
κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην 
Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

Στην περίπτωση υποβολής γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του 
∆ήµου Καισαριανής στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το περιεχόµενο 
της παρακαταθήκης πρέπει να αναφέρει ότι διέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα. 

Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων 
των µελών της ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών. 

 

Α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 



 

α. Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί 
ποσού που ισούται µε το άθροισµα των προϋπολογισµών των οµάδων για 
τις οποίες συµµετέχουν οι συµµετέχοντες χωρίς το Φ.Π.Α. Και πρέπει να 
εκδίδεται υπέρ του προσφέρονται σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν 4281/14 
και το άρθρο 26 παρ 1 του ΕΚΠΟΤΑ 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον εκατόν είκοσι 
120 ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

δ. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο 
κατακυρώθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της 
προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης.. 

 

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 

α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της 
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. 

β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν η κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που της εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ’ αυτές ότι αναφέρεται 
στο άρθρο 26 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Εάν στο πρωτόκολλο 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση 
γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσµης 
παράδοσης. 

 
Γ. Περιεχόµενο Εγγυήσεων 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που 
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

- Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

- Τον εκδότη. 

- Τον ∆ήµο προς τον οποίο απευθύνεται. 



- Τον αριθµό της εγγύησης. 

- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

- Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση. 

- Τη σχετική διακήρυξη, και την ηµεροµηνία διαγωνισµού (για την εγγύηση 
συµµετοχής). 

- 'Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

- 'Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ο.τ.α. που διενεργεί 
τον διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος 
του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

- Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

- 'Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 
ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α 
που διενεργεί τον διαγωνισµό. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω 
εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

 

Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. (Υ.Α. 11389/93). 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

8.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι 
την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική 
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆. 60/07 και συµπληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
(Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993). 



 

8.2 Περιεχόµενο προσφορών 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής 
: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική 
Προσφορά». 

[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα Κατά 
την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από 
αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 

Κάθε υποψήφιος υποβάλει προσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες της 
µελέτης ή το σύνολο των οµάδων της µελέτης. 

 

8.2.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα 
κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. 

Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : 

 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, 
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε 
µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, το 
Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του 
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή . 



Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν 
απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του 
υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν 
υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν 
στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι 
τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο 
τον οικονοµικό φορέα (Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 
ψηφιακή του υπογραφή . Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική 
Επιστολή συµµετοχής , Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες 
αρχές ή άλλους φορείς . 

Τα δηµόσια έγγραφα µπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
πρωτότυπων ενώ τα 

ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων 
εγγράφων που έχουν προηγουµένως µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε 
περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρµόδια δηµόσια 
αρχή (άρθρο 1 του Ν.4250/2014). 

 

8.2.2 Τεχνική προσφορά 

Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
Συστήµατος. Στην συνέχεια, το Σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, 
σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα. 

Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει 
σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 
αρχείο pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει 
ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

Ο (υπό)φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά και 
µε ποινή αποκλεισµού, τα κάτωθι στοιχεία: 

Α. Το προφίλ της επιχείρησης του διαγωνιζόµενου, ήτοι την επιχειρηµατική 
δοµή, τους τοµείς δραστηριότητας και τα παραγόµενα προϊόντα και 
υπηρεσίες. 



Β. Αναλυτικά θα περιγράφεται η συµφωνία ή µη του προσφερόµενου/ων 
είδους/ων σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
Επιπλέον, θα αναφέρονται οι σελίδες του φακέλου των τεχνικών 
προδιαγραφών όπου ανευρίσκεται η αντίστοιχη τεκµηρίωση. 

Γ. Πλήρη περιγραφή του προσφερόµενου είδους στην Ελληνική. Μετά από 
κάθε αναλυτική περιγραφή και τεκµηρίωση, ο προσφέρων πρέπει να 
επισυνάπτει τα (τυχόν) απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια, 
συνοδευτικά τεχνικά σχέδια, κατάλληλα σχήµατα, εικόνες, φωτογραφίες, 
πιστοποιητικά και ότι άλλο τεκµηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει την 
συµµόρφωση του προσφερόµενου είδους µε τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρµόδια 
επιτροπή. Τα τυχόν κατατιθέµενα Prospectus, θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους (κατασκευαστή). Σε αντίθετη περίπτωση 
θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη 
από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε 
αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του εγχειριδίου (Prospectus) του 
κατασκευαστικού οίκου. Τα τυχόν τεχνικά φυλλάδια του προσφεροµένου 
είδους υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 

 

∆. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75) 
(βλέπε και αρ. 14 της παρούσης), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη 
ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία οι 
προσφέροντες αναφέρουν: 

- την χώρα προέλευσης των τελικών προϊόντων που προσφέρουν. Σε 
περίπτωση που τα προϊόντα παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δύναται να 
δηλωθεί προέλευση Ε.Ε. 

- την επιχειρηµατική µονάδα (εργοστάσιο) στην οποία παρασκευάζεται το 
προσφερόµενο είδος καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. (Ζητείται για τα 
είδη που υφίστανται επεξεργασία και µεταποίηση, π.χ. γάλα εβαπορέ, 
κονσέρβες, κορν φλέικς, µακαρόνια, λοιπά συσκευασµένα είδη, αυγά, 
ελαιόλαδο, είδη κρεοπωλείου, είδη παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου, ενώ δεν 
απαιτείται βάσει της κατωτέρω αναφερόµενης γνωµοδότησης για τα είδη 
οπωροπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου) Με βάση τη γνωµοδότηση 339/8-6-1993 
του Γ΄ τµ. του ΝΣΚ, τα τρόφιµα, στα οποία οι προσφέροντες είτε είναι έµποροι 
είτε οι ίδιοι παραγωγοί, κυκλοφορούν ευρέως στην αγορά και είναι ως επί το 
πλείστον ‘τυποποιηµένα’ και πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον κώδικα 
τροφίµων, είναι προϊόντα χωρίς ειδικές απαιτήσεις ως προς τις τεχνικές 
προδιαγραφές τους, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αδιάφορος ό 
έλεγχος για την δυναµικότητα, την επάρκεια και την πληρότητα του 
εργοστασίου παραγωγής και δεν απαιτείται η δήλωση στην προσφορά του 
εργοστασίου ούτε η δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου στην 
περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος, µερικά ή ολικά, το 
τελικό προϊόν. 



- Στη περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος, µερικά ή 
ολικά, το τελικό 

προϊόν, οφείλει να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου 
της επιχείρησης (µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του ή µε ψηφιακή 
υπογραφή) στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη 
µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος ότι έχει αποδεχθεί έναντι τους την 
εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο 
προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή, (ζητείται για τα είδη που 
υφίστανται επεξεργασία και µεταποίηση, π.χ. γάλα εβαπορέ, κονσέρβες, κορν 
φλέικς, µακαρόνια, φρυγανιές, λοιπά συσκευασµένα είδη, αυγά, ελαιόλαδο, 
είδη κρεοπωλείου, είδη παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου, ενώ δεν απαιτείται 
βάσει της κατωτέρω αναφερόµενης γνωµοδότησης για τα είδη 
οπωροπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου). 

Ε. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας όπως τυχόν απαιτούνται σύµφωνα 
µε τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής 
χρήσεως, καθώς και τις Υγειονοµικές και Κτηνιατρικές διατάξεις, όπως 
ισχύουν σήµερα, αναλόγως των οµάδων για τις οποίες συµµετέχει ο 
προσφέρων για την παραγωγή αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων. 
Πιστοποιητικά που τυχόν απαιτούνται των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν 
γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, για το χρόνο παράδοσης των αγαθών 
ύστερα από κάθε γραπτή παραγγελία της Υπηρεσίας. 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του ∆ήµου για το χρόνο παράδοσης δίδονται στο 
άρθρο 19 της παρούσας διακήρυξης.  

Ζ. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την 
Προσφορά του διαγωνιζόµενου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που 
τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, αλλά και στις απαιτήσεις της µελέτης 
που συνοδεύει την διακήρυξη. 

 

 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του 
προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή 
αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν 
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι 
δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους 
έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 



8.2.3 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η 
οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή). 

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

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

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι 
συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε τρία (3) 
δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του 
ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που 
τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προµήθεια 
είδος. 

Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό 
έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 
συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική 
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα του συνηµµένου εντύπου οικονοµικής προσφοράς, 
σε µορφή pdf . 

Μαζί µε την Οικονοµική Προσφορά, υποβάλλεται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 
µορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκοµίζεται κατά περίπτωση από αυτόν 
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και Έντυπο 
Οικονοµικής Προσφοράς, για το Προσφερόµενο Είδος, µε βάση το ΕΝΤΥΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, της παρούσας. Όταν υπογράφονται από τον 
ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο :ΤΙΜΕΣ  

 

Οι τιµές των προσφορών που αφορούν οποιοδήποτε προσφερόµενο 
είδος θα εκφράζονται σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., για παράδοση των ειδών 
ελευθέρων κάθε δασµού, φόρου, τέλους, δηµοσιονοµικής επιβάρυνσης ή 
άλλης αµοιβής και έτοιµων για χρήση. Συγκεκριµένα, στις τιµές αυτές είτε 
αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαµβάνονται όλες οι 



κρατήσεις για λογαριασµό τρίτων καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, χωρίς 
τον Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Έτσι εννοείται ότι περιλαµβάνονται 
στις τιµές αυτές, εκτός από την δαπάνη προµήθειας, και οι δαπάνες 
εκτελωνισµού, µεταφοράς, κλπ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης 
που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη.  

Προσφορά στην τιµή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαµβάνονται οι 
παραπάνω κρατήσεις και επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Στις οµάδες (ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ, ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (13% ΦΠΑ), 
ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (23% ΦΠΑ), ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (13% ΦΠΑ) 
ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (23% ΦΠΑ) ζητείται η χαµηλότερη τιµή στις τιµές 
τιµολογίου µελέτης, 

 

Στις οµάδες που η οικονοµική προσφορά ζητείται ως ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης (ΟΜΑ∆ΕΣ ΑΥΓΑ, ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο, ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ – 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ - ΦΡΟΥΤΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΕΙ∆Η 
ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ, ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ), αυτή εκφράζεται 
στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς εφαρµόζοντας το ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης στον προϋπολογισµό κάθε είδους της οµάδας, οπότε προκύπτει η 
προσφερόµενη τιµή ως ο προϋπολογισµός της οµάδας µείον το ενιαίο 
προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης.  

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόµισµα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η προσφερόµενη τιµή θα αναγράφεται επί ποινή αποκλεισµού 
αριθµητικά και ολογράφως (που υπερισχύει σε περίπτωση ασυµφωνίας µε 
την αριθµητική τιµή) και θα περιλαµβάνει : 

- Την προσφερόµενη τιµή, απαλλαγµένη από Φ.Π.Α. 

- Τον Φ.Π.Α. που βαρύνει την αξία σε ποσό. 

• Την προσφερόµενη τιµή µε τον Φ.Π.Α. 

Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά 
ψηφία, εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό 
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο 
δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι 
µικρότερο του πέντε.  

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 
προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  



Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, θα 
εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης 
κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να 
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό 
χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν 
επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την 
προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών, τις 
οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

Προσφορά που δίνει τιµή µεγαλύτερη από τον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό µελέτης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος 
της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της 
Προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της 
συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέα έντυπα 
οικονοµικής προσφοράς ή να τα τροποποιήσουν.  

Επισηµαίνεται ότι:  

Γίνονται δεκτές προσφορές για µία ή περισσότερες οµάδες της µελέτης 
ή και το σύνολο των οµάδων αυτής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη 
σχετική µελέτη. 

• Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται 
από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα 
της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα (αυτά που εµπίπτουν 
στις ισχύουσες διατάξεις περί 

εµπιστευτικότητας). 

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους 
απαράβατους όρους της παρούσας διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των 
προσφορών. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την 
λήξη χρόνου υποβολής των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Μετά την υποβολή της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές 
ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε 
κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α') και στην ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β') «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», µετά την σχετική 
γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, 



σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το 

αρµόδιο όργανο. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.  

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Θα γίνεται µε την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής και µε βάση τα 
νόµιµα δικαιολογητικά, τα οποία θα υποβάλλει ο προµηθευτής, µετά τη 
διεκπεραίωση κάθε παραγγελίας και εντός δύο µηνών από την υποβολή των 
τιµολογίων στην υπηρεσία. Επίσης υποχρεούται µε την υποβολή των 
τιµολογίων να επισυνάπτει τα ηµερήσια δελτία πιστοποίηση τιµών της 
Περιφέρειας Αττικής. 

Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή του υπόκειται στις προβλεπόµενες από το 
Νόµο κρατήσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο :ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Η περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύεται σε δύο (2) οικονοµικές εφηµερίδες, 
σε δύο (2) νοµαρχιακές ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες καθώς και στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως, αναρτάται δε σε εµφανές µέρος του ∆ήµου, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 3 του Ν. 3548/2007. 
Αντίγραφο της περίληψης θα σταλεί στο ΕΒΕΑ, τοπικούς συνδέσµους αν 
υπάρχουν & στο Υπουργείο Οικονοµίας Ανάπτυξης & Τουρισµού Γενική 
Γραµµατεία Βιοµηχανίας, ∆/νση Στήριξης µικροµεσαίων επιχειρήσεων Πλατεία 
Κάνιγγος. Τέλος αναρτάται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr και 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.kessariani.gr). Τα έξοδα δηµοσίευσης του 
διαγωνισµού (& τυχόν επαναληπτικών διαγωνισµών) θα βαρύνουν τον 
ανάδοχο (Ν. 3801/2009). 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τον προµηθευτή για χρονικό διάστηµα 
90 ηµερών, το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας 



του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς την προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την 
υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα 
εξήντα (60) ηµερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του 
διαγωνισµού µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 
παρ. 2. του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες 
ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 
που θα οριστεί από την διακήρυξη, µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 
σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά 
των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 
διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο 
των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική 
Προσφορά» . 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε 
ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων 
αυτών. 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική 
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των 
τιµών που προσφέρθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 



Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 
Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων 
διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της 
κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από 
την αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του 
συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά 
περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και 
υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και 
υποφακέλων των προσφορών. 

• Οι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού 
αναρτούν τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και 
υποφακέλων των προσφορών στο σύστηµα. 

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την 
απόρριψη της προσφοράς τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από 
την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους 
συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί 
υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν 
τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 

 

ΆΡΘΡΟ 15ο . ΚATAKΥΡΩΣΗ 

 

Ανάδοχος/ανάδοχοι της προµήθειας αναδεικνύεται ο 
υποψήφιος/υποψήφιοι προµηθευτής/προµηθευτές που προσφέρει:  

α) για µία οµάδα ή περισσότερες από τις οµάδες ( ΑΥΓΑ, ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο, 
ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ - ΦΡΟΥΤΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ, ΕΙ∆Η 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ), το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης %, στην εκάστοτε 
διαµορφούµενη και πιστοποιούµενη από την Περιφέρεια Αττικής µέση λιανική 
τιµή πώλησης του είδους κατά την ηµέρα παράδοσης εφόσον τα 
προσφερόµενα είδη είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών, ή  

β) για µία οµάδα ή περισσότερες από τις οµάδες (ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ, 
ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (13% ΦΠΑ), ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (23% ΦΠΑ), 
ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (13% ΦΠΑ) ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (23% ΦΠΑ) µε τη 



χαµηλότερη τιµή στις τιµές τιµολογίου µελέτης, εφόσον τα προσφερόµενα είδη 
είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών, ή 

γ) Για το σύνολο των οµάδων της µελέτης, εφόσον τα προσφερόµενα είδη 
είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, στον προµηθευτή που έγινε η 
κατακύρωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά σχετική ειδοποίηση εντός προθεσµίας 
τριών (3) ηµερών, να υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή 
(πρωτότυπο η αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν προσκοµίσει σε 
έντυπη µορφή ένα η περισσότερα δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον 
αµέσως επόµενο προµηθευτή. 

Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν 
προσκοµίσει ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 
απαιτούνται, ο διαγωνισµός θεωρείται άγονος. 

Η κατακύρωση της προµήθειας γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 

15.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας 
διεξαγωγής του, ή της συµµετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ). 

Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την τελευταία γνωστοποίηση 
(δηµοσίευση) της διακήρυξης έως την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Για 
τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται οι ηµεροµηνίες 
δηµοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισµού. Αν 
προκύπτει κλάσµα, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την 
επιτροπή του διαγωνισµού και η σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου 
εκδίδεται πριν από το διαγωνισµό. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της 
σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που η ηµεροµηνία 
λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε µεταφέρεται 
στην επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 

β. Κατά της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής 
σε αυτόν. (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ). 



Μόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά 
το αντίστοιχο στάδιο. 

Υποβάλλεται µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα 
ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή 
δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή, 
η οποία υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην 
Οικονοµική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. 

 

15.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερόµενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 

Η ένσταση κατά της συµµετοχής κάποιου στο διαγωνισµό κοινοποιείται 
υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

15.3 Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας 
Αρχής έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε 
συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόµου. 

15.4 Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 
3886/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του µέχρι την 
έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Υποχρεούται δε, σε προθεσµία 
εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 
του διαγωνισµού από τον ∆ήµο, να προσέλθει για την υπογραφή των 
σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης της προµήθειας, 
προσκοµίζοντας και τις προβλεπόµενες εγγυητικές επιστολές καλής 
εκτέλεσης αυτών, οι όποιες θα είναι ίσες προς πέντε επί τοις εκατό (5%) επί 
του καθαρού συµβατικού ποσού του κάθε φορέα, χωρίς Φ.Π.Α. 

 

Συγκεκριµένα µετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού 
από το αρµόδιο όργανο, ο προµηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή των 
επιµέρους συµβάσεων µε τον κάθε φορέα ήτοι : 

 

α) τον ∆ήµο Καισαριανής 



β) Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ)». 

γ) ΝΠΙ∆ ΚΕ∆ΗΚ 

 

Η σύµβαση καταρτίζεται από τους εκάστοτε φορείς και υπογράφεται 
από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους 
όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την 
προσφορά του προµηθευτή που έγινε αποδεκτή από τον ∆ήµο, καθώς 
και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. 

 

Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει αντίθετους όρους µε τα παραπάνω 
στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 

- Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους 
συµβαλλόµενους. 

- Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες. 

- Το προς προµήθεια είδος και την ποσότητα. 

- Την συµφωνηθείσα τιµή. 

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών. 

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του 
προµηθευτή. 

- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 

- Τον τρόπο παραλαβής. 

- Τον τρόπο πληρωµής. 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισµού. 

- Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. 

- Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 

 



Η σύµβαση θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα 
υπογραφεί από το νόµιµο εκπρόσωπο του αναδόχου προµηθευτή και τους 
νόµιµους εκπροσώπους του κάθε φορέα. 

Εάν ο ανάδοχος δεν εµφανισθεί στις ανωτέρω προθεσµίες για την υπογραφή 
της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής 
εκτελέσεως, εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

ΆΡΘΡΟ 18ο . ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η σύµβαση θα έχει ισχύ για ένα χρόνο από την υπογραφή της 
σύµβασης .  

 

ΆΡΘΡΟ 19ο . ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα είδη, σε χώρο ή χώρους που 
θα υποδείξει ο ∆ήµος ή το αντίστοιχο Ν.Π.∆.∆., & ΝΠΙ∆ αφού υπάρξει σχετική 
υπηρεσιακή εντολή. Τα είδη θα παραδίδονται ανάλογα µε τις ανάγκες των 
υπηρεσιών εντός τριών (3) ηµερών από την παραγγελία. 

Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται τµηµατικά. 

Ο ∆ήµος ή το Ν.Π.∆.∆. & ΝΠΙ∆ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο 
των ποσοτήτων των ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό, 
εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν µικρότερες κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης προµήθειας. 

. Το συνολικό οικονοµικό αντικείµενο της προµήθειας µπορεί να µειωθεί κατά την 
ανάθεση της παραγγελίας µέχρι ποσοστού 30% του συνόλου αυτής, χωρίς καµία 
αντίρρηση ή αξίωση του αναδόχου προς αποζηµίωση για διαφυγόν κέρδος ή για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

Επίσης το συνολικό οικονοµικό αντικείµενο της προµήθειας µπορεί να 
αυξηθεί µέχρι ποσοστού 20%. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 



 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο 
χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 
2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο 
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της 
περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα διακήρυξη, έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις του Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013 Ν. 2286/95, του 
Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Π.∆. 60/07 και της Απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύουν. 

 

 

 

Θεωρήθηκε 1/10/2015 Καισαριανή 30/9/2015 

 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                        ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ              ΤΑΜΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 

ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

ΣΚΟΠΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

∆Ε38 
                                                                                                           



  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 

& ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 

Τ. Κ. 16121 

ΤΗΛ. 210 7292601-608 

FAX: 210 7292621 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

«ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΠ∆∆ & ΝΠΙ∆ 
ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ : 

α) Ν.Π.∆.∆.“ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ”  

β) Ν.Π.Ι.∆. ΚΕ∆ΗΚ 

γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

δ) ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 
& ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 
ΤΚ: 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
ΤΗΛ: 2107292601-608 
FAX: 2107292621   
 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ 

ΝΠ∆∆ & ΝΠΙ∆ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 

 
 
 

33. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
 
Η µελέτη αυτή αφορά προµήθεια  τροφίµων όπως γαλακτοκοµικά, είδη 
παντοπωλείου, ελαιόλαδο,  κρέατα – πουλερικά,  αυγά, οπωροπωλαχανικά, 
κατεψυγµένα λαχανικά, είδη ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα και είδη αρτοποιίας 
για το έτος 2015.  
 
Ο διαγωνισµός είναι ανοικτός και θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της 
πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος,και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ.  
 
Η συγκεκριµένη προµήθεια θα καλύψει τις ανάγκες:   
 
Α) Του Ν.Π.Ι.∆. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» 
ΚΕ∆ΗΚ  
 
Β) Του ΝΠ∆∆ «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ», καθώς και  
 
Γ) Του ∆ήµου Καισαριανής (Κοινωνικό Παντοπωλείο και γάλατα 
εργαζοµένων). 



 
Το συνολικό ποσό της προµήθειας ανέρχεται στο ύψος των 199.981,39 € 
πλέον ΦΠΑ (13% & 23%) το οποίο αναλύεται ως εξής: 
 
α) Άθροισµα οµάδων  154.407,81 €  (και  ΦΠΑ 13%)  Σύνολο 174.480,83 € 
α) Άθροισµα οµάδων    45.573,58 €  (και  ΦΠΑ 23%)  Σύνολο   56.055,50 € 
 
Α) Οσον αφορά το σκέλος της προµήθειας που αφορά το ΝΠΙ∆ «ΚΕ∆ΗΚ», η 
χρηµατοδότηση θα γίνει από έσοδα της ΚΕ∆ΗΚ   
 
Β) Οσον αφορά το σκέλος της προµήθειας που αφορά το ΝΠ∆∆ «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ», η χρηµατοδότηση θα γίνει από έσοδά του  και θα βαρύνει τους 
ΚΑ 15/64810006, 15/64810001, 15/64810003, 15/65810002, 15/64810005, 
του εγκεκριµένου προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 του «ΛΕΩΝΙ∆Α 
ΜΑΝΩΛΙ∆Η».  
 
Γ) Όσον αφορά το σκέλος της προµήθειας που αφορά το ∆ΗΜΟ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ», η χρηµατοδότηση θα γίνει από έσοδα ∆ΗΜΟΥ και θα 
βαρύνει τους ΚΑ 20.60.61.0001, 30.6061.0001, 35.6061,0001, 45.60610001, 
70.6061.0001 του υπό έγκριση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 του 
∆ήµου. 
        
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 30/9/2015 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

 
ΣΩΚΙΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΠ∆∆ & ΝΠΙ∆ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 



Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια τροφίµων για την 

σίτιση των βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Σταθµούς του ΝΠ∆∆ 

“Λεωνίδα Μανωλίδη”, την παροχή γάλακτος στους δικαιούχους εργαζοµένους 

του ∆ήµου Καισαριανής, τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 

∆ήµου Καισαριανής για τις καθώς και τις ανάγκες  της ΚΕ∆ΗΚ, και και 

ειδικότερα: γαλακτοκοµικά, είδη παντοπωλείου, ελαιόλαδο, κρέατα – 

πουλερικά, αυγά, είδη αρτοποιείου,  είδη οπωροπωλείου – κηπευτικά – 

φρούτα, κατεψυγµένα λαχανικά, είδη ιχθυοπωλείου.  

Τα υπό προµήθεια είδη θα σε χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία.   

Όσον αφορά την προµήθεια φρέσκου γάλακτος ο ανάδοχος υποχρεούται να 

παραδώσει κατά την υπογραφή της σύµβασης, τα ανάλογα ψυγεία 

συντήρησης που θα εγκαταστήσει στους χώρους που θα υποδείξει η 

υπηρεσία προκειµένου να φυλάσσεται το γάλα. 

Τα ψυγεία αυτά θα ανήκουν στον ανάδοχο ο οποίος έχει την ευθύνη καλής 

λειτουργίας και συντήρησης τους, ο δε ∆ήµος Καισαριανής το ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆   

θα κάνουν µόνο χρήση αυτών και θα τα επιστρέψουν µετά την λήξη της 

σύµβασης. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 199.981,39 € (χωρίς 

ΦΠΑ) 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

 

Η προµήθεια διέπεται από : 

α) Της Υ. Α. 11389/93 περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών των Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε Κ Π Ο Τ Α). 

β) Το νόµου 2286/95 "περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων 
συναφών θεµάτων" (Φ.Ε.Κ. 19 Α) 

γ) Το Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) µε τίτλο «Κύρωση του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων». 

δ) Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 
της αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

ε) Τις διατάξεις του Π. 60/2007(ΦΕΚ Α 64/16-3-2007) ¨προσαρµογή της 
ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ¨περί 
συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2055/51/ΕΚ 



της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16 Νοεµβρίου 2005 στ)Τις διατάξεις του άρθρου 48 του 
Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18) 

στ) Τις ισχύουσες διατάξεις που αναγράφονται στους εγκεκριµένους όρους της 
διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας είναι  

1.Η διακήρυξη του διαγωνισµού 

2.H µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

3.Οι εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης 

4.Η προσφορά του αναδόχου 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) 
επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισµού, χωρίς το Φ.Π.Α. και κατά την 
υπογραφή της σύµβασης αντικαθίσταται µε όµοια του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή αναγνωρισµένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά 
την καλή και πιστή εκτέλεση της προµήθειας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 
5% επί του συµβατικού ποσού. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

Όλα τα είδη θα είναι άριστης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε 
περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις και όπως αναλυτικά αναφέρονται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Όλα τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν τους όρους του 
Κώδικα τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως καθώς και τις 
Υγειονοµικές και Κτηνιατρικές ∆ιατάξεις. 

Επίσης όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδοµένα στην ελληνική 
αγορά, να είναι αναγνωρίσιµα και δοκιµασµένα από το ευρύ καταναλωτικό 
κοινό και να υπάρχουν στα περισσότερα σούπερ µάρκετ και παντοπωλεία. 

Σε όλες τις συσκευασίες τροφίµων θα πρέπει να αναγράφονται η προέλευση, 
τα συστατικά και η ηµεροµηνία λήξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

Αµέσως µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, ο 



ανάδοχος της προµήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. Κατά 
την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των τροφίµων εξετάζεται η 
καταλληλότητα αυτών σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και αυτές των 
επισήµων κρατικών φορέων. 

Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή µέρους της ποσότητας του κάθε 
είδους τροφίµου, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άµεση αντικατάσταση 
αυτής. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί µέσα σε δυο (2) εργάσιµες ηµέρες από την 
ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, η 
Υπηρεσία δικαιούται κατά την κρίση της να προβεί στην απόρριψη του 
τροφίµου ή στη µείωση του τιµήµατος. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την 
εντολή προµήθειας σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών, να εφοδιάσει την 
Υπηρεσία µε την παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίµων στα κτίρια των 
∆οµών του δήµου Καισαριανής. 

Εάν ο προµηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προµήθειας, πέραν της 
προαναφερθείσης προθεσµίας, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να 
καταπέσει υπέρ της υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας 
παράδοσης των ειδών δύναται να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική 
ρήτρα ίση προς το δύο επί τοις χιλίοις (2‰) επί της αξίας των 
καθυστερούµενων ειδών για κάθε µέρα καθυστέρησης. Μετά  την πάροδο του 
συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών δύναται ο ανάδοχος να κηρυχθεί 
έκπτωτος. 

Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλων 
τροφίµων, κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

Ο κάθε διαγωνιζόµενος δικαιούται να συµµετέχει για µία ή περισσότερες 
οµάδες, αλλά για το σύνολο των ειδών της κάθε οµάδας επί ποινή 
αποκλεισµού. 

ΑΡΘΡΟ 9 

 

Ο προµηθευτής εγγυάται ότι το σύνολο των προσφερόµενων τροφίµων θα 
είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως 
ορίζονται στην παρούσα καθώς και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήµων 
κρατικών φορέων τροφίµων, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που 
προβλέπουν οι όροι αυτοί, θα είναι απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, 
προσµίξεις κ.λ.π. και ότι θα είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για 



κατανάλωση. 

Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν 
διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. 
Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση 
της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα τροφίµου που προµήθευσε, µέσα σε δύο 
εργάσιµες (2) ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 
διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό 
τροφίµου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της 
αναληφθείσης προµήθειας. Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των 
ακατάλληλων τροφίµων και αποστολής των νέων σε αντικατάσταση των 
ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προµηθευτή.  

Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίµων προκλήθηκαν αρνητικές 
επιπτώσεις στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο προµηθευτής υποχρεούνται 
να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε 
από τα ακατάλληλα τρόφιµα, επιφυλασσόµενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και 
άλλα δικαιώµατα σε βάρος του προµηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, ανάλογα για ποια υπηρεσία γίνεται η προµήθεια, ο 
προµηθευτής µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 
Επίσης, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να του επιβληθεί 
πρόστιµο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζηµίωση προς την Υπηρεσία 
για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προµηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιµο 
κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 

 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, 
τέλη και κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον ∆ήµο. 

    
1.  
 
 
           ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 30/9/2015    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
1/10/2015 
                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ. 
                 
 
 
     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΙΑΛΗΣ                             ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.                           ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
 



 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΠ∆∆ & ΝΠΙ∆ ΓΙΑ 
ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95   
2) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  
3) Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών.  

 
Όλα τα είδη θα είναι άριστης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί 
τροφίµων ισχύουσες διατάξεις. 
 
Όλα τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν τους όρους του 
Κώδικα τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως καθώς 
και τις Υγειονοµικές και Κτηνιατρικές ∆ιατάξεις. 
Επίσης όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδοµένα στην ελληνική αγορά, να 
είναι αναγνωρίσιµα και δοκιµασµένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να 
υπάρχουν στα περισσότερα σούπερ µάρκετ και παντοπωλεία.  
Σε όλες τις συσκευασίες τροφίµων θα πρέπει να αναγράφονται η προέλευση, τα 
συστατικά και η ηµεροµηνία λήξης. 
 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

 

Γάλα εβαπορέ πλήρες ή ελαφρύ 
 

Λευκό αγελαδινό συµπυκνωµένο εβαπορέ αποστειρωµένο γάλα του οποίου η 
κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5% για το πλήρες  
και έως 4% λιπαρά για το ελαφρύ σε µεταλλική συσκευασία των 410ml. Η 
ηµεροµηνία λήξης θα είναι τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του. 

Το γάλα θα είναι από αγνό αγελαδινό γάλα, το οποίο θα διατηρεί τα φυσικά 



θρεπτικά συστατικά του (ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο, µεταλλικά στοιχεία, 
βιταµίνες, κ.λ.π) τα οποία θα αναγράφονται στην τυπωµένη ετικέτα αυτού. 
Στον προϊόν επίσης θα αναγράφεται το πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητας, η 
ηµεροµηνία παραγωγής- ανάλωσης, οι κωδικοί και γενικά όλα τα απαραίτητα 
εκείνα στοιχεία που αφορούν στον τρόπο συσκευασίας και παραγωγής (τόπος 
χρόνος, παρτίδα). 

Το προϊόν θα προέρχεται από νοµίµως σε λειτουργία εργοστάσια, τα οποία θα 
έχουν εγκεκριµένη εγκατάσταση µε κωδικό αριθµό έγκρισης κτηνιατρικού 
ελέγχου (σήµα καταλληλότητας) για τη διασφάλιση της ποιότητας αυτού. Θα 
διακινείται  όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Υγειονοµικές και 
Κτηνιατρικές ∆ιατάξεις Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δώσουν πλήρεις και 
σαφείς περιγραφές των προϊόντων τους  (πχ. Συσκευασία, βάρος 
συσκευασµένων προϊόντων, ποσότητες , εργοστάσιο παρασκευής, 
φυσικοχηµικά και µικροβιολογικά χαρακτηριστικά, θρεπτικά συστατικά κ.λ.π.). 

 
Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ παστεριωµένο & οµογενοποιηµένο 7 ηµερών 
 

Το φρέσκο παστεριωµένο γάλα πρέπει να έχει επεξεργαστεί σε 71,7 °C για 15 
δευτερόλεπτα. Έχει διάρκεια ζωής έως επτά ηµέρες ( στο ψυγείο).  

Το προς προµήθεια γάλα θα πρέπει να είναι πλήρες ( λιπαρά 3,5% ) ή 
ηµιαποβουτυρωµένο ( λιπαρά 1,5 % ) φρέσκο παστεριωµένο 
οµογενοποιηµένο, σε συσκευασία εµφιάλωσης ενός (1) λίτρου, οποιασδήποτε 
αναγνωρισµένης µάρκας που διατίθεται στο Λιανικό Εµπόριο σύµφωνα µε το 
άρθρο 80 του κώδικα (ΦΕΚ 788/87 τεύχος Β). 

Το γάλα θα είναι από αγνό αγελαδινό γάλα, το οποίο θα διατηρεί τα φυσικά 
θρεπτικά συστατικά του (ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο, µεταλλικά στοιχεία, 
βιταµίνες, κ.λ.π) τα οποία θα αναγράφονται στην τυπωµένη ετικέτα αυτού. 
Στον προϊόν επίσης θα αναγράφεται το πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητας, η 
ηµεροµηνία παστερίωσης- ανάλωσης, οι κωδικοί και γενικά όλα τα απαραίτητα 
εκείνα στοιχεία που αφορούν στον τρόπο συσκευασίας και παραγωγής (τόπος 
χρόνος, παρτίδα). 

Επίσης θα πρέπει να ικανοποιεί, κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω αναφερόµενες 
προδιαγραφές. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φρέσκο γάλα αγελάδας Φρέσκο γάλα αγελάδας 
 πλήρες παστεριωµένο ελαφρύ παστεριωµένο 

 οµογενοποιηµένο οµογενοποιηµένο 
   

 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
   

ΛΙΠΑΡΑ 3,5% κατ’ελάχιστο 1,5% 
   

ΡΗ > 6,6 - 6,87 > 6,6 - 6,87 
   
∆οκιµασία - (αρνητικό) - (αρνητικό) 
Φωσφατάσης   
∆οκιµασία + (θετικό) + (θετικό) 



Υπεροξειδάσης   
Ειδικό  βάρος  (σε 1,028 g/l 1,032 g/l 
15 °C)   

 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Κολοβακτηρίδια n = 5, c = 1, m = 0, M = 5 n = 5, c = 1, m = 0, M = 5 
(ανά ml)   
Παθογόνα µικρόβια Απουσία / 25g, n = 5, c = 0, Απουσία / 25g, n = 5, c = 0, 

 m = 0, M = 0 m 

  = 0, M = 0 
   
Περιεκτικότητα σε M=5 Χ 10(5), m = 5 Χ 10(4) , n M=5 Χ 10(5), m = 5 Χ 10(4) 
µικρόβια (ανά ml) = 5, c = 1 , n = 
στους  5, c = 1 
21°C , µετά από   
επώαση 5   
ηµερών στους 6°C   

   

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ανά 100 g προϊόντος 
   

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ≥ 63 Kcal (264KJ) ≥ 48 Kcal (201KJ) 
   

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ≥ 3 g ≥ 3 g 
   
Υ∆ΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ ≥ 4.7 g ≥ 4.7 g 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ≥120 mg ≥120 mg 
   

ΦΩΣΦΟΡΟΣ ≥ 90 mg ≥ 90 mg 
   

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ A, B1, B2, B6, B12, C, D, E A, B1, B2, B6, B12, C, D, E 
   
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Αεροστεγής συσκευασία (επιθυµητό βιδωτό καπάκι 

 ασφαλείας)  

 ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ  
   
Ηµεροµηνία + 7 ηµέρες + 7 ηµέρες 
παραγωγής   

Συνθήκες 1 – 6ο C 1 – 6ο C 

Συντήρησης   
 
Το προϊόν θα προέρχεται από νοµίµως σε λειτουργία εργοστάσια, τα οποία θα 
έχουν εγκεκριµένη εγκατάσταση µε κωδικό αριθµό έγκρισης κτηνιατρικού 
ελέγχου (σήµα καταλληλότητας) για τη διασφάλιση της ποιότητας αυτού. Θα 
διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 
Υγειονοµικές και Κτηνιατρικές ∆ιατάξεις Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να 
δώσουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές των προϊόντων τους (πχ. 

Συσκευασία, βάρος συσκευασµένων προϊόντων, ποσότητες , εργοστάσιο 
παρασκευής, φυσικοχηµικά και µικροβιολογικά χαρακτηριστικά, θρεπτικά 
συστατικά κ.λ.π.). 

Γάλα υψηλής παστερίωσης – υψηλής θερµικής επεξεργασίας πλήρες ή 



ελαφρύ µέχρι 45 ηµερών 

Γάλα Υψηλής Παστερίωσης είναι αυτό που έχει υποστεί θερµική επεξεργασία 
στους +110οC έως +127οC. Στη συσκευασία αναγράφονται οι λέξεις «Γάλα» 
και «Υψηλής Παστερίωσης». Απαγορεύεται η αναγραφή των λέξεων 
«φρέσκο» και «παστεριωµένο». ∆ιατηρείται στο ψυγείο έως 45 ηµέρες.  

Το προς προµήθεια γάλα θα πρέπει να είναι πλήρες ( λιπαρά 3,5% ) ή 
ηµιαποβουτυρωµένο ( λιπαρά 1,5 % ), σε συσκευασία εµφιάλωσης ενός (1) 
λίτρου, οποιασδήποτε αναγνωρισµένης µάρκας που διατίθεται στο Λιανικό 
Εµπόριο σύµφωνα µε το άρθρο 80 του κώδικα (ΦΕΚ 788/87 τεύχος Β). 

Το γάλα θα είναι από αγνό αγελαδινό γάλα, το οποίο θα διατηρεί τα φυσικά 
θρεπτικά συστατικά του (ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο, µεταλλικά στοιχεία, 
βιταµίνες, κ.λ.π) τα οποία θα αναγράφονται στην τυπωµένη ετικέτα αυτού. 
Στον προϊόν επίσης θα αναγράφεται το πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητας, η 
ηµεροµηνία παστερίωσης- ανάλωσης, οι κωδικοί και γενικά όλα τα απαραίτητα 
εκείνα στοιχεία που αφορούν στον τρόπο συσκευασίας και παραγωγής (τόπος 
χρόνος, παρτίδα). 

Το προϊόν θα προέρχεται από νοµίµως σε λειτουργία εργοστάσια, τα οποία θα 
έχουν εγκεκριµένη εγκατάσταση µε κωδικό αριθµό έγκρισης κτηνιατρικού 
ελέγχου (σήµα καταλληλότητας) για τη διασφάλιση της ποιότητας αυτού. Θα 
διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 
Υγειονοµικές και Κτηνιατρικές ∆ιατάξεις Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να 
δώσουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές των προϊόντων τους  (πχ. 
Συσκευασία, βάρος συσκευασµένων προϊόντων, ποσότητες , εργοστάσιο 
παρασκευής, φυσικοχηµικά και µικροβιολογικά χαρακτηριστικά, θρεπτικά 
συστατικά κ.λ.π.). 

Γιαούρτι  

Θα είναι φρέσκο αρίστης ποιότητας, στραγγιστό, αποδεδειγµένα ευρείας 
κατανάλωσης, από αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά (10%). Συσκευασµένο 
κατάλληλα σε σφραγισµένο κεσέ 1 κιλού. µε αναγραφόµενη εξωτερικά της 
συσκευασίας την προέλευση, την ηµεροµηνία λήξης η οποία θα απέχει 
τουλάχιστον 1 µήνα από την ηµεροµηνία παράδοσής και να πληρεί  τους 
όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως, 
καθώς και τις Υγειονοµικές και Κτηνιατρικές διατάξεις.  

Γιαουρτάκια παιδικά (2χ150γρ.) 

Το παιδικό γιαούρτι αγελάδας θα είναι περιεκτικότητας σε λίπος 3,85 %. Θα 
πρέπει να είναι παρασκευασµένο (άρθρο 82 του Κ.Τ.Π) από νωπό γάλα 
αγελάδας κατόπιν παστερίωσης και να πληροί όλες τις απαραίτητες 
προδιαγραφές περί µικροβιολογικών σταθεροτύπων σύµφωνα µε τον 
κανονισµό 853/2004. 2073/2005, 1441/2007 καθώς και τους όρους που 
προβλέπει ο Κ.Τ.Π. και οι ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. Θα πρέπει επίσης 
να πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 82 
Παρ. 6 του Κ.Τ.Π. Περί συνεκτικότητας, οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, 
απουσία ιζήµατος, συντηρητικών ουσιών, ζάχαρης, χρωστικών, κ.τ.λ. Το 
γιαούρτι θα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από αντικανονικές οσµές και να µην 
παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώµατος. 

Το καθαρό βάρος κάθε συσκευασίας θα πρέπει να είναι 2Χ150 γρ. Οι 



συσκευασίες επίσης θα πρέπει να είναι από εγκεκριµένη πλαστική ύλη, ώστε 
να διασφαλίζεται το αµετάβλητο της σύστασης, της επιγραφής και της 
γνησιότητας του προϊόντος. 

Απαιτείται η εναρµόνιση στις οδηγίες 2000/13/Ε.Κ και του Συµβουλίου για 
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση, 
την παρουσίαση και την διαφήµιση των τροφίµων και τις όποιες 
τροποποιήσεις αυτής από τις οδηγίες 2007/68/ΕΚ, 2001/101/ΕΚ της 
Επιτροπής, 2002/86 ΕΚ της επιτροπής και της οδηγίας 2003/89/ΕΚ του 
ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συµβουλίου , για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ, όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών τροφίµων. 
Επί της συσκευασίας θα αναγράφεται η επί τις εκατό σύσταση σε λίπος και 
ΣΥΑΛ, η ηµεροµηνία λήξης, η παρτίδα, καθώς και η επωνυµία της εταιρείας µε 
ανεξίτηλη γραφή. 

 

ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 
Αλάτι φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο αρίστης ποιότητας, κατάλληλο για 
επιτραπέζιο και µαγειρικής, να ρέει χωρίς πρόσθετα ροής, καθαρό, 
απαλλαγµένο από τα κατάλοιπα των αλυκών. Να µην σκληραίνει το νερό στο 
µαγείρεµα, να µην θολώνει το νερό και να µην είναι εξευγενισµένο σε κενό 
αέρος. Συσκευασµένο σε τυποποιηµένη κατάλληλη πλαστική σακούλα, 
βάρους ενός (1) κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
σύνθεση, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης η οποία θα απέχει 
τουλάχιστον 1 έτος από την ηµεροµηνία παράδοσης.  

 

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, από σιτάρι λευκό, αρίστης ποιότητας, 
απαλλαγµένο από µικροοργανισµούς, συσκευασµένο σε τυποποιηµένη 
κατάλληλη χάρτινη σακούλα, βάρους ενός (1) κιλού. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία 
λήξης η οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσης. 

 Άνθος αραβοσίτου  σκόνη βανίλια για βράσιµο αρίστης ποιότητας, 
συσκευασµένο και τυποποιηµένο κατάλληλα σε χάρτινο κουτί καθαρού 
βάρους 120 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης η οποία θα απέχει 
τουλάχιστον 1 έτος από την ηµεροµηνία παράδοσης . 

Αλεύρι που φουσκώνει µόνο του αρίστης ποιότητας συσκευασµένο σε 
κατάλληλη τυποποιηµένη χάρτινη συσκευασία καθαρού βάρους 500 
γραµµαρίων, χωρίς συντηρητικά. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης η οποία θα 
απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης.  

Μαργαρίνη soft  αρίστης ποιότητας, φυτικής προέλευσης, κατάλληλη για 
επάλειψη. Συσκευασία τυποποιηµένη σε κατάλληλο πλαστικό κεσεδάκι, 
καθαρού βάρους 500 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας θα 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης η οποία θα 
απέχει  τουλάχιστον 10 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης.  



Ζάχαρη αρίστης ποιότητας, λευκή κρυσταλλικής µορφής, τυποποιηµένη σε 
χάρτινη κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους ενός (1) κιλού. Εξωτερικά 
της συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης η 
οποία θα απέχει τουλάχιστον 12  µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης.   

Ζάχαρη µαύρη αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένη σε κατάλληλη συσκευασία, 
καθαρού βάρους 500 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας θα 
αναγράφεται η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης η οποία θα απέχει 
τουλάχιστον 12  µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης.   

Ζυµαρικά όλων των τύπων αρίστης ποιότητας, από 100% σιµιγδάλι 
σκληρού σιταριού. Τυποποιηµένα σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία 
βάρους 500 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους από την 
ηµεροµηνία παράδοσης.  

Μαρµελάδα βάζο διαφορες γεύσεις φρούτων αρίστης ποιότητας, 
τυποποιηµένη σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 370 – 410 γραµµαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 
η ηµεροµηνία λήξης που θα απέχει τουλάχιστον 1 έτος από την ηµεροµηνία 
παράδοσης. 

Μέλι εγχώριας παραγωγής αγνό αρίστης ποιότητας θυµαρίσιο, 
τυποποιηµένο σε κατάλληλη γυάλινη  ή µεταλλική συσκευασία, βάρους 1 
κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης που θα απέχει τουλάχιστον 1 έτους από 
την ηµεροµηνία παράδοσης.   

Ρύζι καρολίνα αρίστης ποιότητας, µε καρπούς υγιείς, ξηρούς και οµοιογενείς, 
καθαρισµένο και   αποστειρωµένο. Τυποποιηµένο και συσκευασµένο 
αεροστεγώς σε κατάλληλη πλαστική σακούλα βάρους 500 γραµµαρίων.  
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η ηµεροµηνία 
λήξης που θα απέχει τουλάχιστον  1 έτος από την ηµεροµηνία παράδοσης.  

Ρύζι µπονέτ κίτρινο αρίστης ποιότητας, µε καρπούς υγιείς, ξηρούς και 
οµοιογενείς, καθαρισµένο και   αποστειρωµένο. Τυποποιηµένο και 
συσκευασµένο αεροστεγώς σε κατάλληλη πλαστική σακούλα βάρους 500 
γραµµαρίων.  Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται, η προέλευση και η 
ηµεροµηνία λήξης που θα απέχει τουλάχιστον  1 έτος από την ηµεροµηνία 
παράδοσης.   

Φακές εγχώριας παραγωγής ψιλές αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένες, παραγωγής 
τρέχοντος έτους, µε καρπούς υγιείς, ξηρούς και οµοιογενείς απαλλαγµένες από ξένα σώµατα 
σε αεροστεγή συσκευασία 500 γραµµαρίων όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ηµεροµηνία 
λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του.  

Φασόλια ξερά µεσαίου µεγέθους εγχώριας παραγωγής αρίστης ποιότητας, 
τυποποιηµένα, παραγωγής τρέχοντος έτους, µε καρπούς υγιείς, ξηρούς και οµοιογενείς 
απαλλαγµένες από ξένα σώµατα σε αεροστεγή συσκευασία 500 γραµµαρίων όπου θα 
αναγράφεται ευκρινώς η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 
µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του.  
 
Φασόλια ξερά γίγαντες  εγχώριας παραγωγής αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένα, 
παραγωγής τρέχοντος έτους, µε καρπούς υγιείς, ξηρούς και οµοιογενείς απαλλαγµένες από 
ξένα σώµατα σε αεροστεγή συσκευασία 500 γραµµαρίων όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η 



ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του.  
 
Χυµός ντοµάτας. Η συσκευασία του να είναι χάρτινη των 500 γρ. Το άνοιγµα 
της συσκευασίας να µην απαιτεί ανοιχτήρι, καθαρού βάρους 500 γραµµαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 
η ηµεροµηνία λήξης που θα απέχει τουλάχιστον 1 έτος από την ηµεροµηνία 
παράδοσης. 

Νιφάδες καλαµποκιού. ∆ηµητριακά  αρίστης ποιότητας, από τραγανές 
νιφάδες καλαµποκιού, εµπλουτισµένα µε βιταµίνες, σίδηρο κ.λ.π. 
Τυποποιηµένα σε κατάλληλη ειδική αεροστεγή συσκευασία των 375 
γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του.  

Μπισκότα (τύπου πτι µπερ) αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένα σε ειδική για 
τη φύλαξή τους συσκευασία  των 225 γραµµαρίων, πλούσια σε δηµητριακά, 
υδατάνθρακες, και θρεπτικές ουσίες. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του 
προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του.  

Ξύδι αρίστης ποιότητας, 6 βαθµών. Τυποποιηµένο σε κατάλληλο πλαστικό 
µπουκάλι 350 ml. Εξωτερικά του µπουκαλιού να αναγράφεται η προέλευση 
και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες 
από την ηµεροµηνία παράδοσής του.  

Χυµός  λεµονιού αρίστης ποιότητας τυποποιηµένο σε κατάλληλο πλαστικό 
µπουκάλι 350 ml. Εξωτερικά του µπουκαλιού να αναγράφεται η προέλευση 
και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες 
από την ηµεροµηνία παράδοσής του.  

Καραµέλες ζελεδάκια αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένα σε κατάλληλη 
συσκευασία, βάρους 1  κιλού και εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται 
τα συστατικά, η προέλευση και  η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα 
απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του.  

Σοκολατάκια (Αυγουλάκια – Μαργαρίτες) αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένα 
σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 1  κιλού και εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και  η ηµεροµηνία λήξης του 
προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του. 

Μπισκότα γεµιστά µε σοκολάτα αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένα σε 
κατάλληλη συσκευασία των 85 γραµµαρίων και εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και  η ηµεροµηνία λήξης του 
προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του. 

Σοκοφρέτες  αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένες σε κατάλληλη ατοµική 
συσκευασία, και εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και  η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Κουβερτούρα Σοκολάτα  αρίστης ποιότητας, περιεκτικότητας σε κακάο 



τουλάχιστον 70% τυποποιηµένη σε κατάλληλη συσκευασία των 125 
γραµµαρίων, και εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και  η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Τρούφα σοκολάτα χρωµατιστή  αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένες σε 
κατάλληλη συσκευασία των 90 γραµµαρίων, και εξωτερικά της συσκευασίας 
να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και  η ηµεροµηνία λήξης του 
προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του. 

Κοµπόστα ροδάκινο αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένη σε κατάλληλη 
σφραγισµένη συσκευασία, βάρους 1000 γραµµαρίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία 
λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του.  

Μπέικιν πάουντερ αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε χάρτινο σακουλάκι, 
καθαρού βάρους 20 γραµµαρίων, που αναλογεί για να φουσκώσει µισό κιλό 
αλεύρι. Εξωτερικά της συσκευασίας  να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του.  

Τσάι αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε φακελάκια σε κατάλληλη 
συσκευασία των 10 τεµαχίων εµποτιζόµενα. Εξωτερικά της οποίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του 
προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του.  

Χαµοµήλι αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε φακελάκια σε κατάλληλη 
συσκευασία των 10 τεµαχίων εµποτιζόµενα. Εξωτερικά της οποίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του 
προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του.  

Σιµιγδάλι χονδρό αρίστης ποιότητας, από σκληρά σιτάρια. Τυποποιηµένο σε 
κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία βάρους 500 γραµµαρίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και ηµεροµηνία 
λήξης τουλάχιστον 1 έτους από την ηµεροµηνία παράδοσης.  

Ρίγανη εγχώρια αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένη σε κατάλληλη 
συσκευασία, βάρους 100 γραµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα 
απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του.   

Πιπέρι µαύρο τριµµένο αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη 
συσκευασία, βάρους 100 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα 
απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του.   

Κύµινο τριµµένο αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη 
συσκευασία, βάρους 50 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα 
απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του.   

Κανέλα σε σκόνη αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένη σε κατάλληλη 



συσκευασία, βάρους 50 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα 
απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του.   

Κανέλα ξύλο  αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένη σε κατάλληλη συσκευασία, 
βάρους 50 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του.   

Καφές ελληνικός αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένος σε κατάλληλη 
αεροστεγή συσκευασία, βάρους 500 γραµµαρίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του 
προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του.   

Κακάο σε σκόνη αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη 
συσκευασία, καθαρού      βάρους 125 γραµµαρίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του 
προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του.   

Κρέµα πραλίνας φουντουκιού αρίστης ποιότητας σε κατάλληλη συσκευασία 
των  600 γραµµαρίων καθαρή χωρίς τρίµµατα από άλλα υλικά, χωρίς 
συντηρητικά και χρωστικές ουσίες µε αγνά συστατικά που να διατηρούν τη 
θρεπτική τους αξία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει 
τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του.  

Τοµατοπελτές αρίστης ποιότητας σε µεταλλικό ειδικό κιτίο  των 410 
γραµµαρίων, το οποίο πρέπει να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως  καθώς και τις υγειονοµικές και 
κτηνιατρικές διατάξεις. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει 
τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του.  

Ντοµάτα ψιλοκοµµένη αποφλοιωµένη αρίστης ποιότητας σε µεταλλικό 
ειδικό κιτίο  των 400 γραµµαρίων, το πρέπει να πληρεί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως  καθώς και τις 
υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του 
προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του.  

Φύλλο σφολιάτα αρίστης ποιότητας συσκευασµένο σε ειδικό αεροστεγή 
φάκελο 700 γρ. ο οποίος θα είναι τοποθετηµένος σε χάρτινο κιτίο στο οποίο 
θα αναγράφονται τα συστατικά η προέλευσης και ευκρινώς η ηµεροµηνία 
λήξης η οποία θα απέχει 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής της όπου 
θα φθάνει στην ορισµένη από τον παρασκευαστή θερµοκρασία κατάψυξης. 

Γαρύφαλλο ολόκληρο αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη 
συσκευασία 50 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του.   

Γαρύφαλλο τριµµένο αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη 



συσκευασία 25 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του.   

Μπαχάρι άκοπο σπυρί αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη 
συσκευασία 50 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του.   

Πάπρικα τριµµένη αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη 
συσκευασία 50 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του.   

Μπούκοβο αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία 50 
γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η 
ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την 
ηµεροµηνία παράδοσής του.   

∆αφνόφυλλο αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία 15 
γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η 
ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την 
ηµεροµηνία παράδοσής του.   

∆υόσµος ξερός αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία 
50 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από 
την ηµεροµηνία παράδοσής του.   

Μαγειρική σόδα αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένη σε χάρτινο σακουλάκι. 
Εξωτερικά της συσκευασίας  να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 
η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από 
την ηµεροµηνία παράδοσής του.  

Φρουϊ ζελέ σε σκόνη αρίστης ποιότητας (σε διάφορες γεύσεις φρούτων) 
τυποποιηµένο σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία των 200 γραµµαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας  να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 
η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από 
την ηµεροµηνία παράδοσής του.  

Κόρν φλάουρ αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία των 200 γραµµαρίων. Άµυλο σε σκόνη να είναι αποκλειστικά και 
µόνο προϊόν  αλέσεως υγιούς  αραβοσίτου βιοµηχανικώς καθαρισµένου από 
πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Εξωτερικά της συσκευασίας  να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του 
προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του. 

Κρέµα βρεφική φαρίν λακτέ (σε σκόνη - στιγµής). Η κρέµα  φαρίν λακτέ θα 
πρέπει να περιέχει λινολεικό οξύ, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, εδώδιµες ίνες, 
νάτριο, κάλιο, ασβέστιο, φώσφορο, βιταµίνες A,D,E,C,B1,B2,B6,B12, νιασίνη, 
φολικό οξύ, παντοθενικό οξύ, βιοτίνη και σίδηρο. Θα περιέχει ενζυµατικά 
υδρολυµένα δηµητριακά και θα περιγράφεται αναλυτικά η περιεκτικότητα στα 
άνω καθώς και το ποσοστό του ύδατος που χρειάζεται για να παρασκευαστεί 
ένα γεύµα. Εξωτερικά της συσκευασίας  να αναγράφονται τα συστατικά, η 



προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Χυµός φυσικός πορτοκάλι 100% χωρίς προσθήκη ζάχαρης συσκευασµένος 
σε ειδικό κιτίο του ενός (1) λίτρου. Θα παρασκευάζεται και θα συσκευάζεται 
στην Ελλάδα. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η ηµεροµηνία 
λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του.   

Χυµός φυσικός πορτοκάλι 100% χωρίς προσθήκη ζάχαρης συσκευασµένος 
σε ειδικό κιτίο ατοµικής συσκευασίας. Θα παρασκευάζεται και θα 
συσκευάζεται στην Ελλάδα. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την 
ηµεροµηνία παράδοσής του.   

Μαγιονέζα αρίστης ποιότητας σε συσκευασία των 550 ml, η οποία πρέπει να 
πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής 
χρήσεως  καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία 
λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του.  

Κέτσαπ πικάντικη αρίστης ποιότητας σε συσκευασία των 500 ml, η οποία 
πρέπει να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και 
Αντικειµένων κοινής χρήσεως  καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές 
διατάξεις. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του.  

Τυροκαυτερή αρίστης ποιότητας σε συσκευασία των 6 κιλών, η οποία πρέπει 
να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων 
κοινής χρήσεως  καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 
η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από 
την ηµεροµηνία παράδοσής του.  

Τυροσαλάτα αρίστης ποιότητας σε συσκευασία των 6 κιλών, η οποία πρέπει 
να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων 
κοινής χρήσεως  καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 
η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από 
την ηµεροµηνία παράδοσής του.  

Τζατζίκι αρίστης ποιότητας σε συσκευασία των 6 κιλών, η οποία πρέπει να 
πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής 
χρήσεως  καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία 
λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του.  

Ρώσικη σαλάτα αρίστης ποιότητας σε συσκευασία των 6 κιλών, η οποία 
πρέπει να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και 
Αντικειµένων κοινής χρήσεως  καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές 
διατάξεις. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 



12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του.  

Ζαµπόν βραστό µπούτι ή ωµοπλάτη (από ολόκληρα κοµµάτια κρέατος) κοµµένο σε 
φέτες για τοστ εγχώριο αρίστης ποιότητας 
 

Παρασκευάζεται από το µηρό σφαγίου χοίρου χωρίς την επιδερµίδα ή από την 
ωµοπλάτη του σφαγίου χοίρου. Η υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 75% µε ανοχή δύο 
µονάδων. Γενικά για όλα τα αλλαντικά που ενθηκεύονται µέσα σε περιβλήµατα πρέπει η θήκη 
να πληρεί επακριβώς όλη την ποσότητα του αλλαντικού, µε χρώµα ανάλογου τον υλικού που 
χρησιµοποιήθηκε. Ακόµα η θήκη πρέπει να είναι καθαρά διαυγής και να µην τρίζει όταν 
ψηλαφισθεi. Καταστροφή του περιβλήµατος ισοδυναµεί µε απόρριψη του προϊόντος. Η 
σύσταση πρέπει να είναι συµπαγής σε όλο το βάθος και η οσµή να είναι ευχάριστη ιδιαίτερα 
στο εσωτερικά του αλλαντικού. Πρέπει να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως  καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις 
και σύµφωνα µε την δεδοµένη κάθε φορά παραγγελία της υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις 
εφαρµόζονται και για την αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή 
τους στην Υπηρεσία στα σηµεία που θα υποδειχθούν από αυτή. 

 
Σαλάµι αέρος εγχώριο κοµµένο σε λεπτές φέτες από χοιρινό & βόειο κρέας αρίστης 
ποιότητας 
 

Σαλάµι αέρος (ωρίµανση): Τα προϊόντα αυτά ενθηκεύονται σε φυσικά ή τεχνητά 
περιβλήµατα και ωριµάζουν σε φυσικό ή τεχνητό περιβάλλον. Το προστιθέµενο λίπος 
ενδείκνυται να είναι χοιρινό και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 45%. Η υγρασία ανάλογα µε τη 
διάµετρο του περιβλήµατος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 35-40%. Γενικά για όλα τα αλλαντικά 
που ενθηκεύονται µέσα σε περιβλήµατα πρέπει η θήκη να πληρεί επακριβώς όλη την 
ποσότητα του αλλαντικού, µε χρώµα ανάλογου τον υλικού που χρησιµοποιήθηκε. Ακόµα η 
θήκη πρέπει να είναι καθαρά διαυγής και να µην τρίζει όταν ψηλαφισθεi. Καταστροφή του 
περιβλήµατος ισοδυναµεί µε απόρριψη του προϊόντος. Η σύσταση πρέπει να είναι συµπαγής 
σε όλο το βάθος και η οσµή να είναι ευχάριστη ιδιαίτερα στο εσωτερικά του αλλαντικού. 
Πρέπει να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής 
χρήσεως  καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις και σύµφωνα µε την δεδοµένη 
κάθε φορά παραγγελία της υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για την 
αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία στα 
σηµεία που θα υποδειχθούν από αυτή. 

  
Σαλάµι µπύρας εγχώριο ηµίξηρο  κοµµένο σε λεπτές φέτες από  χοιρινό & βόειο 
κρέας αρίστης ποιότητας 
 

Σαλάµι µπύρας  (ωρίµανση): Τα προϊόντα αυτά ενθηκεύονται σε φυσικά ή τεχνητά 
περιβλήµατα και ωριµάζουν σε φυσικό ή τεχνητό περιβάλλον. Το προστιθέµενο λίπος 
ενδείκνυται να είναι χοιρινό και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 45%. Η υγρασία ανάλογα µε τη 
διάµετρο του περιβλήµατος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 35-40%. Γενικά για όλα τα αλλαντικά 
που ενθηκεύονται µέσα σε περιβλήµατα πρέπει η θήκη να πληρεί επακριβώς όλη την 
ποσότητα του αλλαντικού, µε χρώµα ανάλογου τον υλικού που χρησιµοποιήθηκε. Ακόµα η 
θήκη πρέπει να είναι καθαρά διαυγής και να µην τρίζει όταν ψηλαφισθεi. Καταστροφή του 
περιβλήµατος ισοδυναµεί µε απόρριψη του προϊόντος. Η σύσταση πρέπει να είναι συµπαγής 
σε όλο το βάθος και η οσµή να είναι ευχάριστη ιδιαίτερα στο εσωτερικά του αλλαντικού. 
Πρέπει να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής 
χρήσεως  καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις και σύµφωνα µε την δεδοµένη 
κάθε φορά παραγγελία της υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για την 
αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία στα 
σηµεία που θα υποδειχθούν από αυτή. 
 

Παστουρµάς µοσχαρίσιος εγχώριος κοµµένο σε λεπτές φέτες αρίστης ποιότητας  
 

Παστουρµάς  Παράγεται κυρίως από βόειο κρέας το οποίο κόβεται σε λωρίδες 
πλάτους 12-20 cm, πάχους περίπου 5-8 cm και µήκους 40-50 cm. Η αλάτιση είναι πάντα ξηρή 
και διαρκεί 7-10 µέρες. Μετά την αλάτιση το κρέας πλένεται µε άφθονο κρύο νερό και 
αναρτάται σε ειδικούς χώρους για να αφυδατωθεί. Κατά τη διάρκεια της αφυδάτωσης 
συµπιέζεται για να ευνοηθεί η απώλεια υγρασίας. Μόλις η αφυδάτωση κριθεί ότι έχει 
ολοκληρωθεί, τα τεµάχια του κρέατος αλείφονται εξωτερικά µε µια εύπλαστη µάζα, που 
αποτελείται από σκόρδο, τσιµένι, κόκκινο πιπέρι και ενδεχοµένως και µερικά άλλα 
καρυκεύµατα. Αφήνεται στη συνέχεια να στεγνώσει και να στερεοποιηθεί η εξωτερική αυτή 
µάζα στους χώρους που πραγµατοποιήθηκε η αφυδάτωσή του. Πρέπει να πληρεί τους όρους 



του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως  καθώς και τις 
υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις και σύµφωνα µε την δεδοµένη κάθε φορά παραγγελία 
της υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για την αποθήκευση και µεταφορά 
των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία στα σηµεία που θα υποδειχθούν 
από αυτή. 
 

Φιλέτο γαλοπούλας καπνιστό εγχώριο κοµµένο σε λεπτές φέτες για τοστ 
αρίστης ποιότητας 

Παρασκευάζεται από κρέας γαλοπούλας. Γενικά για όλα τα αλλαντικά που 
ενθηκεύονται µέσα σε περιβλήµατα πρέπει η θήκη να πληρεί επακριβώς όλη την ποσότητα 
του αλλαντικού, µε χρώµα ανάλογου τον υλικού που χρησιµοποιήθηκε. Ακόµα η θήκη πρέπει 
να είναι καθαρά διαυγής και να µην τρίζει όταν ψηλαφισθεi. Καταστροφή του περιβλήµατος 
ισοδυναµεί µε απόρριψη του προϊόντος. Η σύσταση πρέπει να είναι συµπαγής σε όλο το 
βάθος και η οσµή να είναι ευχάριστη ιδιαίτερα στο εσωτερικά του αλλαντικού. Πρέπει να 
πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως  καθώς 
και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις και σύµφωνα µε την δεδοµένη κάθε φορά 
παραγγελία της υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για την αποθήκευση και 
µεταφορά των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία στα σηµεία που θα 
υποδειχθούν από αυτή. 

 
 
 

 
Φιλέτο γαλοπούλας βραστό εγχώριο κοµµένο σε λεπτές φέτες για τοστ αρίστης 
ποιότητας 
 

Παρασκευάζεται από κρέας γαλοπούλας. Γενικά για όλα τα αλλαντικά που 
ενθηκεύονται µέσα σε περιβλήµατα πρέπει η θήκη να πληρεί επακριβώς όλη την ποσότητα 
του αλλαντικού, µε χρώµα ανάλογου τον υλικού που χρησιµοποιήθηκε. Ακόµα η θήκη πρέπει 
να είναι καθαρά διαυγής και να µην τρίζει όταν ψηλαφισθεi. Καταστροφή του περιβλήµατος 
ισοδυναµεί µε απόρριψη του προϊόντος. Η σύσταση πρέπει να είναι συµπαγής σε όλο το 
βάθος και η οσµή να είναι ευχάριστη ιδιαίτερα στο εσωτερικά του αλλαντικού. Πρέπει να 
πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως  καθώς 
και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις και σύµφωνα µε την δεδοµένη κάθε φορά 
παραγγελία της υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για την αποθήκευση και 
µεταφορά των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία στα σηµεία που θα 
υποδειχθούν από αυτή. 
 
Λουκάνικα κοκτέϊλ βραστά συσκευασµένα αρίστης ποιότητας  
 

Λουκάνικα κοκτέϊλ  (προϊόντα βραστά): Στην κατηγορία αυτή υπάγονται µόνο 
λουκάνικα που ενθηκεύονται σε βρώσιµα περιβλήµατα και είναι δυνατό να υφίστανται µερική 
αφυδάτωση ή και κάπνισµα. Η περιεκτικότητα σε λίπος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 35% του 
προϊόντος. Απαγορεύεται η χρήση κρέατος πουλερικών. Γενικά για όλα τα αλλαντικά που 
ενθηκεύονται µέσα σε περιβλήµατα πρέπει η θήκη να πληρεί επακριβώς όλη την ποσότητα 
του αλλαντικού, µε χρώµα ανάλογου τον υλικού που χρησιµοποιήθηκε. Ακόµα η θήκη πρέπει 
να είναι καθαρά διαυγής και να µην τρίζει όταν ψηλαφισθεi. Καταστροφή του περιβλήµατος 
ισοδυναµεί µε απόρριψη του προϊόντος. Η σύσταση πρέπει να είναι συµπαγής σε όλο το 
βάθος και η οσµή να είναι ευχάριστη ιδιαίτερα στο εσωτερικά του αλλαντικού. Πρέπει να 
πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως  καθώς 
και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις και σύµφωνα µε την δεδοµένη κάθε φορά 
παραγγελία της υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για την αποθήκευση και 
µεταφορά των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία στα σηµεία που θα 
υποδειχθούν από αυτή. 

 
Μπέϊκον συσκευασµένο αρίστης ποιότητας  

Παρασκευάζεται από τεµάχια κοιλιακού τοιχώµατος του σφαγίου του χοίρου χωρίς την 
επιδερµίδα και αποτελείται από κρέας, λίπος. Πρέπει να πληρεί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως  καθώς και τις υγειονοµικές και 
κτηνιατρικές διατάξεις και σύµφωνα µε την δεδοµένη κάθε φορά παραγγελία της υπηρεσίας. 
Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για την αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων 
µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία στα σηµεία που θα υποδειχθούν από αυτή. 

  



Σουτζούκι αέρος µοσχαρίσιο εγχώριο κοµµένο σε λεπτές φέτες αρίστης ποιότητας . 
 

Η κρεατόµαζα ενθηκεύεται σε έντερα διαµέτρου 26-32mm. Υφίσταται µια ήπια 
ζύµωση και ενδεχοµένως µια θερµή κάπνιση, Ο συνολικός χρόνος παραγωγής του δεν 
ξεπερνά τις 14 ηµέρες. Συντηρούνται εκτός ψυγείου και για την παραγωγή τους δεν 
αναφέρεται η χρήση καθαρών καλλιεργειών Κρέας βόειο και προβάτου, µπαχαρικά 
Χαρακτηριστικό του γνώρισµα η έντονη γεύση σκόρδου κοκκινοπίπερου και κύµινου και το 
σκούρο καφεκόκκινο χρώµα τους. Γενικά για όλα τα αλλαντικά που ενθηκεύονται µέσα σε 
περιβλήµατα πρέπει η θήκη να πληρεί επακριβώς όλη την ποσότητα του αλλαντικού, µε 
χρώµα ανάλογου τον υλικού που χρησιµοποιήθηκε. Ακόµα η θήκη πρέπει να είναι καθαρά 
διαυγής και να µην τρίζει όταν ψηλαφισθεi. Καταστροφή του περιβλήµατος ισοδυναµεί µε 
απόρριψη του προϊόντος. Η σύσταση πρέπει να είναι συµπαγής σε όλο το βάθος και η οσµή 
να είναι ευχάριστη ιδιαίτερα στο εσωτερικά του αλλαντικού. Πρέπει να πληρεί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως  καθώς και τις υγειονοµικές και 
κτηνιατρικές διατάξεις και σύµφωνα µε την δεδοµένη κάθε φορά παραγγελία της υπηρεσίας. 
Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για την αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων 
µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία στα σηµεία που θα υποδειχθούν από αυτή. 

 
Κασέρι παραδοσιακό ΠΟΠ εγχώριο αρίστης ποιότητας 
 

Πρέπει να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων 
κοινής χρήσεως  καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις και σύµφωνα µε την 
δεδοµένη κάθε φορά παραγγελία της υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για 
την αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία 
στα σηµεία που θα υποδειχθούν από αυτή. 
 
Τυρί ηµισκληρο εγχώριο φρατζόλα κοµµένο σε φέτες για τοστ αρίστης ποιότητας 
 

Πρέπει να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων 
κοινής χρήσεως  καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις και σύµφωνα µε την 
δεδοµένη κάθε φορά παραγγελία της υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για 
την αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία 
στα σηµεία που θα υποδειχθούν από αυτή. 
 

Φέτα ΠΟΠ εγχώρια αρίστης ποιότητας 

Πρέπει να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων 
κοινής χρήσεως  καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις και σύµφωνα µε την 
δεδοµένη κάθε φορά παραγγελία της υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για 
την αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία 
στα σηµεία που θα υποδειχθούν από αυτή. 
 

Κεφαλοτύρι ΠΟΠ εγχώριο αρίστης ποιότητας 

Πρέπει να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων 
κοινής χρήσεως  καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις και σύµφωνα µε την 
δεδοµένη κάθε φορά παραγγελία της υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για 
την αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία 
στα σηµεία που θα υποδειχθούν από αυτή. 
 

Τυρί σκληρό 45% λιπαρά (σαγανάκι) εγχώριο κοµµένο σε µερίδες 2-3 εκατοστά 
αρίστης ποιότητας  

Πρέπει να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων 
κοινής χρήσεως  καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις και σύµφωνα µε την 
δεδοµένη κάθε φορά παραγγελία της υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για 
την αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία 
στα σηµεία που θα υποδειχθούν από αυτή. 

 
Γραβιέρα παραδοσιακή ΠΟΠ πικάντικη εγχώρια αρίστης ποιότητας 

Πρέπει να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων 
κοινής χρήσεως  καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις και σύµφωνα µε την 
δεδοµένη κάθε φορά παραγγελία της υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για 
την αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία 



στα σηµεία που θα υποδειχθούν από αυτή. 
 

Κίτρινο ηµίσκληρο τυρί πικάντικο κεφάλι 

Πρέπει να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων 
κοινής χρήσεως  καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις και σύµφωνα µε την 
δεδοµένη κάθε φορά παραγγελία της υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για 
την αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία 
στα σηµεία που θα υποδειχθούν από αυτή. 
 

Ελιές Καλαµών χονδρές εγχώριες αρίστης ποιότητας 

Πρέπει να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων 
κοινής χρήσεως  καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις και σύµφωνα µε την 
δεδοµένη κάθε φορά παραγγελία της υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για 
την αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία 
στα σηµεία που θα υποδειχθούν από αυτή. 
 

Αραβοσιτέλαιο εγχώριο τυποποιηµένο σε κατάλληλο δοχείο 5 λίτρων, µε αναγραφόµενη 
εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και  ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα 
απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 
  
Να παράγεται στην Ελλάδα και να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 

Λιπαρά Οξέα Προδιαγραφές  
C 14:0 Μυριστικό < 0,3  
C 16:0 Παλµιτικό 9 – 14  
C 16:1 Παλµιτελαικό < 0,5  
C 17:0 Μαργαρικό -  
C 17:1 Μαργαρελαικό -  
C 18:0 Στεατικό 0,5 – 4,0  
C 18:1 Ελαικό 24 – 42  
C 18:2 Λινελαικό 34 – 62  
C 18:3 Λινολενικό < 2,0  
C 20:0 Αραχιδικό < 1,0  
C 20:1 Εικοσαενικό < 0,5  
C 22:0 Βεχενικό < 0,5  
C 22:1 Ερουκικό -  
C 24:0 Λιγνοκηρικό < 0,5  
C 24:1 Νερβονικό -  
trans -  

 
Πρέπει να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων 

κοινής χρήσεως  καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις και σύµφωνα µε την 
δεδοµένη κάθε φορά παραγγελία της υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για 
την αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία 
στα σηµεία που θα υποδειχθούν από αυτή. 
 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α 
 

Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο τυποποιηµένο σε κατάλληλο µεταλλικό δοχείο 5 λίτρων, µε 
αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και ηµεροµηνία λήξης του 
προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 
 
Να παράγεται στην Ελλάδα. Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ και να 
έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

Προδιαγραφές Ελαιολάδου σύµφωνα µε το κανονισµό 702/2007 της Ε.Ε.  
Προσδιορισµός Μονάδες Όριο Προσδιορισµός Μονάδες Όριο 
Οξύτητα % M 1,0 ∆ΕCN 42 - M 0,3 



Συντελεστές Κ - - Στιγµασταδιένια ppm  
Κ270 - M 0,90 Κήροι mg/kgr Μ 350 
Κ232 - -    
∆Κ - M 0,15 Στερόλες mg/kg Ε1000 
Αριθµός Υπεροξειδίων mcqO2/kg M 15,0 Χοληστερόλη % Μ 0,5 
   Βρασικαστερόλη % Μ 0,1 
Σύνολο Αλογονούχων Πτητικών Ppb M 200   - 
∆ιαλυτών      
   24-µεθυλχοληστερόλη % - 
Λιπαρά Οξέα %  Καµπεστερόλη % Μ 4,0 
C14:0  M 0,05 Καµπεστανόλη % - 
C16:0  7,5-20,0 Στιγµαστερόλη % <καµπεστ. 
C16:1  0,3-3,5 δ7-καµπεστανόλη % - 
C17:0  <=0,3 δ5,23-στιγµασταδιενόλη % - 
C17:1  <=0,3 Κλεροστερόλη % - 
C18:0  0,5-5,0 β-σιτοστερόλη % - 
C18:1  55,0- Σιτοστανόλη % - 
  83,0    
C18:2  3,5-21,0 δ5-αβεναστερόλη % - 
C18:3  M 1,0 δ5,24-στιγµασταδιενόλη % - 
C20:0  M 0,6 δ7-στιγµαστενόλη % Μ 0,5 
C20:1  M 0,4 δ7-αβεναστερόλη % - 
C22:0  M 0,2 Ερυθροδιόλη %  
C22:1  - Ουβαόλη %  
C24:0  M 0,2 Ερυθροδιόλη+Ουβαόλη % Μ 4,5 
Trans C18:1  M 0,20 Συνολική β-σιτοστερόλη % Ε 93,0 
Trans C18:2+18:3  M 0,30    

 
 
Παρθένο ελαιόλαδο εγχώριο του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, 
εκφραζόµενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 2 g ανά 100 g. Να είναι τυποποιηµένο σε 
κατάλληλο µεταλλικό δοχείο  5 λίτρων, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας την 
προέλευση και ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την 
ηµεροµηνία παράδοσής του. 
 
Παρθένο ελαιόλαδο εγχώριο του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, 
εκφραζόµενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 2 g ανά 100 g. Να είναι τυποποιηµένο σε 
κατάλληλο δοχείο ενός (1) λίτρου, µε αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας την 
προέλευση και ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την 
ηµεροµηνία παράδοσής του. 
 

Πρέπει να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων 
κοινής χρήσεως  καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις και σύµφωνα µε την 
δεδοµένη κάθε φορά παραγγελία της υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για 
την αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία 
στα σηµεία που θα υποδειχθούν από αυτή. 
 

ΚΡΕΑΤΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ  
 
Μοσχάρι ελιά ή ποντίκι άνευ οστών νωπό εγχώριο ή Ε.Ε.  
Κιµάς µόσχου νωπός ελιά ή ποντίκι εγχώριος ή Ε.Ε. 
 
Τα είδη κρεοπωλείου θα είναι άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε τις αγορανοµικές διατάξεις, 
τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως, καθώς 
και τις Υγειονοµικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Άριστη ποιότητα νοείται αυτή της 
αγορανοµικής διάταξης. Απαγορεύεται η αποστολή και παραλαβή ελαττωµατικών και 
αλλοιωµένων ειδών.  
Το κρέας να είναι από ζώο ηλικίας άνω των 12 έως 24 µηνών, το οποίο να βρίσκεται σε καλή 
θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώµατος για το µοσχάρι χωρίς οσµή και αίµατα, άνευ οστών, 



λίπους, χόνδρων και χωρίς σηµάδια αλλοίωσης. η ποσότητά του θα ανήκει στο ίδιο είδος 
ζώου ή από ολόκληρο αν πρόκειται για µικρό και όχι από κοµµάτια διαφόρων ζώων.  
Ο κιµάς θα κόβεται παρουσία εκπροσώπου που θα υποδεικνύει η υπηρεσία.   
Πολύ µεγάλη προσοχή στα πιστοποιητικά του κρέατος όπου θα επιδεικνύεται η ταυτότητα του 
ζώου (χώρος προέλευσης, χώρος σφαγής ).  
Τα κρέατα θα πρέπει να έχουν σήµανση σύµφωνα µε την Κοινοτική Νοµοθεσία και το άρθρο 
11 του Κώδικα τροφίµων και ποτών. Τα ανωτέρω προϊόντα θα πρέπει να παρασκευάζονται 
σε εγκαταστάσεις που έχουν κωδικό αριθµό Κτηνιατρικής έγκρισης που έχει δοθεί από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και να σηµαίνονται σύµφωνα µε την κοινοτική 
νοµοθεσία και το άρθρο 11 του κώδικα τροφίµων και ποτών. 

 
Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για την αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων 
µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία στα σηµεία που θα υποδειχθούν από αυτή.Η 
διανοµή θα πρέπει να γίνεται µε φορτηγά ψυγεία και να είναι εφοδιασµένα µε άδεια από την 
Κτηνιατρική Υπηρεσία. 

 
Κοτόπουλο εγχώριο νωπό τύπου 65% Α.  
 
Τα πουλερικά θα είναι νωπά, καλής θρέψης και άριστης ποιότητας, ανέπαφα, λαµβανοµένης 
υπόψη της παρουσίασης, καθαρά χωρίς κανένα ορατό ξένο σώµα, ακαθαρσία ή αίµα, χωρίς 
οποιαδήποτε ξένη οσµή, χωρίς ορατές κηλίδες αίµατος εκτός από όσες είναι µικρού µεγέθους 
και διακριτικές, χωρίς εξέχοντα σπασµένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς µώλωπες και χωρίς ίχνη 
προηγούµενης κατάψυξης. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώµα 
λίπους στο στήθος, στην πλάτη και στους µηρούς (σχετ. Κανον. Ε.Ο.Κ. 1538/91 άρθρο 6 και 
Π.∆. 291/96). Τα εν λόγω χορηγούµενα νωπά κοτόπουλα θα πρέπει να προέρχονται από 
πτηνοσφαγείο που έχει αριθµό έγκρισης από την αρµόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να 
φέρουν απαραίτητα την σφραγίδα (κονκάρδα) του κτηνιατρικού ελέγχου, µε ηµεροµηνία 
λήξεως του προϊόντος. Η ηµεροµηνία λήξεως του προϊόντος θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε το 
προϊόν να λήγει 4 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία παράδοσης. 
 

ΑΥΓΑ 
 
ΑΥΓΑ ΜΕΣΑΙΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ: άνω 53-63 γρ. Α΄ κατηγορίας µε τις απαραίτητες 
σηµάνσεις βάσει των κείµενων διατάξεων συσκευασµένα από το ωοσκοπικό κέντρο 
συσκευασίας, µε τις παρακάτω προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία ενδείξεις: Όνοµα 
και διεύθυνση του ωοσκοπικού κέντρου ή της εταιρίας που µεριµνά για τη συσκευασία - 
∆ιακριτικός αριθµός ωοσκοπικού κέντρου - Κατηγορία αυγού Α – Κατηγορία Βάρους - 
Αριθµός αυγών - Ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας - Να διατηρούνται στο ψυγείο 
αµέσως µετά την παραλαβή τους. 
Τα  Αυγά πρέπει να είναι Α’ ποιότητας και σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα Τροφίµων 
και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονοµικές και 
Κτηνιατρικές διατάξεις. Οπωσδήποτε δε σύµφωνα µε την δεδοµένη παραγγελία της 
Υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για την αποθήκευση και µεταφορά των 
προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία στα σηµεία που θα υποδειχθούν 
από αυτή. 
 

 

 

 

 

 

ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
 
 
Τσουρέκια αρίστης ποιότητας. 
 
Μελοµακάρονα αρίστης ποιότητας. 
 
Ψωµί τοστ σίτου συσκευασίας 680 -700 γραµµαρίων αρίστης ποιότητας.  
 
Άρτος σύµµεικτος φρέσκος καθ. βάρους 500 Γραµµαρίων αρίστης ποιότητας. 

 



 
O άρτος να είναι λευκός τύπου 70% και θα παραδίδεται 3-4 ώρες µετά τον κλιβανισµό, µε 
δικαιολογηµένη µόνο τη νόµιµη αγορανοµική αποµείωση ως προς το βάρος του, να είναι καλά 
ψηµένος, να έχει σχήµα φρατζόλας ή καρβελιού σύµφωνα µε την παραγγελία της υπηρεσίας. 
 
ΓΕΝΙΚΑ: Τα είδη Αρτοποιείου πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας και σύµφωνα µε τις αγορανοµικές 
διατάξεις, τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής 
χρήσεως, καθώς και τις Υγειονοµικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Οπωσδήποτε δε 
σύµφωνα µε την δεδοµένη παραγγελία της Υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται 
και για την αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους στην 
Υπηρεσία στα σηµεία που θα υποδειχθούν απ αυτή. 
 
 

ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  
 

Πορτοκάλια µέρλιν φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριµα ζουµερά και γλυκά,  ψιλόφλουδα.   
Μήλα στάρκιν φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριµα, ζουµερά και γλυκά.   
Αχλάδια κρυστάλια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ζουµερά και γλυκά.   
Μπανάνες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριµες γλυκές.  
Πεπόνι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριµο, ζουµερό και γλυκό.   
Πατάτες φρέσκιες αρίστης ποιότητος.   
Κρεµµύδια ξηρά αρίστης ποιότητος.   
Τοµάτες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριµες, ζουµερές και γλυκές.   
Αγγούρια φρέσκα αρίστης ποιότητος, πράσινα.   
Λάχανο φρέσκο αρίστης ποιότητος, λευκό, σφιχτό.   
Μαρούλι φρέσκο αρίστης ποιότητος, τρυφερά χωρίς µαύρα στίγµατα.   
Κολοκυθάκια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριµα, γλυκά.   
Καρότα φρέσκα αρίστης ποιότητας, τρυφερά.   
Λεµόνια φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριµα, ζουµερά.  
Σπανάκι φρέσκο αρίστης ποιότητος,  πράσινο.  
Μαϊντανός φρέσκος αρίστης ποιότητος, πράσινος.  
∆υόσµος φρέσκος αρίστης ποιότητος, πράσινος.   
Άνηθος φρέσκος αρίστης ποιότητος, πράσινος.   
Σέλινο φρέσκο αρίστης ποιότητος, πράσινο.  
Σέλερι φρέσκο αρίστης ποιότητος, πράσινο. 
Κρεµµυδάκια φρέσκα αρίστης ποιότητος, πράσινα. 
Πράσσα  φρέσκα αρίστης ποιότητος, όχι σπασµένα   
Μανταρίνια κλιµεντίνες φρέσκα, αρίστης ποιότητος, ζουµερά χωρίς σπόρους.   
Σκόρδα ντόπια, αρίστης ποιότητας.   
Πιπεριές πράσινες, φρέσκιες τραγανές,αρίστης ποιότητας.  
Πιπεριές κόκκινες, τραγανές, φρέσκιες, αρίστης ποιότητας 
Μελιτζάνες αρίστης ποιότητας φρέσκιες.  
Φράουλες αρίστης ποιότητας φρέσκιες. 
Βερύκοκα αρίστης ποιότητας φρέσκα. 
Ροδάκινα αρίστης ποιότητας φρέσκα. 
Σταφύλια σουλτανινα αρίστης ποιότητας φρέσκα. 
 
ΓΕΝΙΚΑ: Τα είδη οπωροπωλείου θα είναι Α΄ ποιότητας, εγχώρια της 
εποχής, πρόσφατης συλλογής, ακέραια, υγιή και ειδικότερα χωρίς ίχνη 
προσβολών από έντοµα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες, χωρίς µώλωπες, 
στίγµατα, γδαρσίµατα, χωρίς αλλοιώσεις καθώς και ζηµιές από παγετό, νωπά 
και απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, χώµα και ορατά ίχνηλιπασµάτων και 
φυτοφαρµάκων. Να έχουν ωριµότητα που να επιτρέπει αντοχή σε µεταφορά 
και µεταχείριση και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καταναλώσεως. Να 
µην εµφανίζουν αλλοίωση της σύστασής τους και των οργανοληπτικών τους 
χαρακτήρων. Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναµείξεις 
διαφόρων ποιοτήτων, ανεξάρτητα ποικιλίας. Να µην έχουν υγρασία 
µεγαλύτερη από το επιτρεπόµενο όριο. Πρώτη ποιότητα νοείται αυτή της 
αγορανοµικής διάταξης. Απαγορεύεται η αποστολή και παραλαβή οπωρών 



ελαττωµατικών. Πρέπει όλες οι σειρές να είναι πρώτης ποιότητας και του 
αυτού µεγέθους. 
Οπωσδήποτε δε σύµφωνα µε την δεδοµένη παραγγελία του κάθε τµήµατος. 
Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για την αποθήκευση και µεταφορά 
των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία στα σηµεία που 
θα υποδειχθούν απ αυτή. Για ότι δεν προβλέπεται από τον κώδικα τροφίµων 
και ποτών θα ισχύσουν οι εκάστοτε αγορανοµικές και υγειονοµικές διατάξεις. 
Εφιστάται η προσοχή στον προµηθευτή όπως στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο 
τιµολόγιο να αναγράφονται λεπτοµερώς χαρακτηρισµοί του προσκοµιζόµενου είδους, 
κατηγορία, προέλευση ως και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα π.χ. πορτοκάλια Μέρλιν, 
Κρήτης, Άρτας κ.λ.π. µήλα Στάρκιν, Ντελίσιους, Βόλου κ.λ.π. αχλάδια Κρυστάλια κ.λ.π. 

  
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
 
Αρακάς κατεψυγµένος σε ειδική συσκευασία αεροστεγούς φακέλου ενός (1) κιλού Το 
προϊόν πρέπει να είναι Α’ ποιότητας. Στη συσκευασία θα αναγράφεται ευκρινώς η ηµεροµηνία 
λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής 
του όπου θα φθάνει στην ορισµένη από τον παρασκευαστή θερµοκρασία κατάψυξης. Θα είναι 
ελληνικής παραγωγής και θα συσκευάζεται στην Ελλάδα. 
 
Φασολάκια κατεψυγµένα σε ειδική συσκευασία αεροστεγούς φακέλου ενός (1) κιλού Το 
προϊόν πρέπει να είναι Α’ ποιότητας. Στη συσκευασία θα αναγράφεται ευκρινώς η ηµεροµηνία 
λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής 
του όπου θα φθάνει στην ορισµένη από τον παρασκευαστή θερµοκρασία κατάψυξης. Θα είναι 
ελληνικής παραγωγής και θα συσκευάζεται στην Ελλάδα. 
 
 

ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  
 
ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ Κ/Ψ: Α΄ ποιότητας, προσφάτου καταψύξεως και σύµφωνα µε τις 
αγορανοµικές διατάξεις. Θα φτάνει δε στην υπηρεσία στην ορισµένη από τις κείµενες 
διατάξεις θερµοκρασία κατάψυξης. 
Τα κατεψυγµένα είδη ιχθυοπωλείου θα είναι άριστης ποιότητας, προσφάτου καταψύξεως και 
σύµφωνα µε τις αγορανοµικές διατάξεις, τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και 
Αντικειµένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονοµικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. 
Τα χορηγούµενα κατεψυγµένα ψάρια θα είναι πρώτης ποιότητας καταψυγµένα κατά µονάδα 
(IQF) και να είναι συσκευασµένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό φύλλο και Β 
χαρτοκιβώτιο) µε τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (ηµεροµηνία καταψύξεως, 
ηµεροµηνία λήξης, χώρα προέλευσης, αριθµός έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση 
τεµαχισµού και επεξεργασίας). Τα προϊόντα κατά την παράδοση θα βρίσκονται σε κατάσταση 
κατάψυξης. Τα ψάρια θα είναι τυ οποιηµένα κατά ίδια µεγέθη και το βάρος του κάθε ψαριού 
θα είναι ανάλογο µε το είδος και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Τα χορηγούµενα κατεψυγµένα 
ψάρια θα έχουν ποσοστό επίπαγο σύµφωνα µε το σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα. Άριστη 
ποιότητα νοείται αυτή της αγορανοµικής διάταξης. Απαγορεύεται η αποστολή και παραλαβή 
ελαττωµατικών και αλλοιωµένων ειδών. Οπωσδήποτε δε να είναι σύµφωνα µε την δεδοµένη 
παραγγελία 
της Υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για την αποθήκευση και µεταφορά 
των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία στα σηµεία που θα υποδειχθούν 
απ αυτή. Η διανοµή θα πρέπει να γίνεται µε φορτηγά ψυγεία και να είναι εφοδιασµένα µε 
άδεια από την Κτηνιατρική Υπηρεσία. 
 
 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 30/09/2015      ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 1/10/2015 
       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                    Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
             
     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΙΑΛΗΣ             ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.       ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΟΜΑ∆Α (1) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ             

     

1 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ΓΡ 
ΠΛΗΡΕΣ  

Τ
Ε
Μ 5.900 0,87 5.133,00 

15511600-
9 

667,2
9     5.800,29   

2 

ΓΑΛΑ 1 ΛΙΤΡΟ ΦΡΕΣΚΟ 
ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ & 
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 7 
ΗΜΕΡΩΝ  

Τ
Ε
Μ 24.320 0,77 18.726,40 

15511100-
4 

2.434
,43     21.160,83   

3 ΓΙΑΟΥΡΤΑΚΙΑ ΠΑΙ∆ (2Χ150 ΓΡ) 

Τ
Ε
Μ 580 1,90 1.102,00 

15551300-
8 

143,2
6     1.245,26   

4 

ΓΑΛΑ  ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ 
– ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) 
ΛΙΤΡΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΧΡΙ 45 
ΗΜΕΡΩΝ  

Τ
Ε
Μ 450 1,31 589,50 

15511100-
4 76,64     666,14   

5 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ 
10% ΛΙΠΑΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΕΝΟΣ (1) ΚΙΛΟΥ 

Τ
Ε
Μ 550 2,30 1.265,00 

15551300-
8 

164,4
5     1.429,45   



6 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ΓΡΑΜ. 
LIGHT 

Τ
Ε
Μ 400,00 0,87 348,00 

15511600-
9 45,24     393,24   

7 

ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ 
– ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΛΙΤΡΟ LIGHT 
ΜΕΧΡΙ 45 ΗΜΕΡΩΝ 

Τ
Ε
Μ 400,00 1,31 524,00 

15511100-
4 68,12     592,12 31.287,33 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (1) ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ 27.687,90   
3.599

,43     

ΟΜΑ∆Α (1)  
ΜΕ ΦΠΑ 

13% 31.287,33 

  
ΟΜΑ∆Α (2) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΕ ΦΠΑ 23%           

        

1 

ΖΑΜΠΟΝ ΒΡΑΣΤΟ ΜΠΟΥΤΙ Η 
ΩΜΟΠΛΑΤΗ (ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΑ 
ΚΟΜΜ. ΚΡΕΑΤΟΣ) ΚΟΜΜΕΝΟ 
ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ  

Κ
Ι
Λ
Ο 220 7,08 1.557,60 

15131400-
9   358,25   1.915,85   

2 ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 500 ΓΡ. 

Τ
Ε
Μ 1.600 0,45 720,00 

15322100-
2   165,60   885,60   

3 ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 410 ΓΡΑΜ.  

Τ
Ε
Μ 715 1,46 1.043,90 

15331427-
6   240,10   1.284,00   

4 
ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ 700 
ΓΡΑΜ.  

Τ
Ε
Μ 120 2,84 340,80 

15851000-
8   78,38   419,18   

5 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500 ΓΡ. 

Τ
Ε
Μ 1.270 0,88 1.117,60 

03211300-
6   257,05   1.374,65   

6 
ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ  500 ΓΡ. 
ΚΙΤΡΙΝΟ 

Τ
Ε
Μ 1.850 0,71 1.313,50 

03211300-
6   302,11   1.615,61   

7 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 100 ΓΡ. 

Τ
Ε
Μ 500 1,37 685,00 

15872100-
2   157,55   842,55   



8 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 1 ΚΙΛΟ 

Τ
Ε
Μ 380 0,80 304,00 

15872400-
5   69,92   373,92   

9 ΡΙΓΑΝΗ 100 ΓΡ. 

Τ
Ε
Μ 230 1,00 230,00 

15872000-
1   52,90   282,90   

10 
ΚΑΝΕΛΛΑ(ΞΥΛΟ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
50 ΓΡΑΜ. 

Τ
Ε
Μ 40 0,75 30,00 

15872000-
1   6,90   36,90   

11 
∆ΑΦΝΟΦΥΛΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 
ΓΡΑΜ. 

Τ
Ε
Μ 20 1,65 33,00 

15872000-
1   7,59   40,59   

12 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ (ΦΑΚ 25 ΓΡ) 

Τ
Ε
Μ 10 0,86 8,60 

15872000-
1   1,98   10,58   

13 
ΜΠΑΧΑΡΙ  ΑΚΟΠΟ  ΣΠΥΡΙ 50 
ΓΡΑΜ.  

Τ
Ε
Μ 40 0,80 32,00 

15872000-
1   7,36   39,36   

14 
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ  ΟΛΟΚΛΗΡΟ 50 
ΓΡΑΜ.  

Τ
Ε
Μ 25 2,00 50,00 

15872000-
1   11,50   61,50   

15 ∆ΥΟΣΜΟΣ  ΞΕΡΟΣ 50 ΓΡΑΜ. 

Τ
Ε
Μ 20 0,50 10,00 

15872000-
1   2,30   12,30   

16 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ  ΣΟ∆Α (ΣΕ 
ΦΑΚΕΛΑΚΙ) 

Τ
Ε
Μ 10 1,33 13,30 

15870000-
7   3,06   16,36   

17 

ΚΡΕΜΑ ΠΡΑΛΙΝΑΣ 
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 600 
ΓΡΑΜ.  

Τ
Ε
Μ 440 2,66 1.170,40 

15842200-
4   269,19   1.439,59   

18 
ΦΡΟΥΙ  ΖΕΛΕ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 
∆ΙΠΛΟ  200 ΓΡ 

Τ
Ε
Μ 100 1,10 110,00 

15332240-
8   25,30   135,30   

19 
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ  ΖΕΛΕ∆ΑΚΙΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Κ
Ι 40 4,50 180,00 

15833000-
6   41,40   221,40   



Λ
Ο 

20 
ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ (ΑΥΓΟΥΛ-

ΜΑΡΓΑΡ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Κ
Ι
Λ
Ο 30 8,00 240,00 

15842200-
4   55,20   295,20   

21 ΣΟΚΟΦΡΕΤΕΣ 

Τ
Ε
Μ 444 0,31 137,64 

15842200-
4   31,66   169,30   

22 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 125 ΓΡ 

Τ
Ε
Μ 60 0,96 57,60 

15842200-
4   13,25   70,85   

23 
ΤΡΟΥΦΙΤΣΑ  ΧΡΩΜΑΤ/ΣΤΗ (90 
ΓΡ) 

Τ
Ε
Μ 140 1,22 170,80 

15842200-
4   39,28   210,08   

24 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ ΜΠΕΡ  225  ΓΡ 

Τ
Ε
Μ 1.750 0,80 1.400,00 

15821200-
1   322,00   1.722,00   

25 ΧΥΜΟΣ 1 LT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 100% 

Τ
Ε
Μ 550 1,07 588,50 

15321100-
5   135,36   723,86   

26 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ 350 ml 

Τ
Ε
Μ 196 0,53 103,88 

15321300-
7   23,89   127,77   

27 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ 1 ΚΙΛΟ 

Τ
Ε
Μ 200 1,70 340,00 

15332100-
5   78,20   418,20   

28 
ΧΥΜΟΣ  ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

Τ
Ε
Μ 900 0,80 720,00 

15982100-
6   165,60   885,60   

29 ΚΑΦΕΣ  ΕΛΛΗΝ 500  ΓΡΑΜ 

Τ
Ε
Μ 90 4,43 398,70 

15860000-
4   91,70   490,40   

30 ΚΑΚΑΟ  ΣΚΟΝΗ  125 ΓΡΑΜ. 
Τ
Ε 80 0,91 72,80 

15841000-
5   16,74   89,54   



Μ 

31 
ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α ΒΑΖΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 
400 ΓΡ. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 

Τ
Ε
Μ 660 1,50 990,00 

15332290-
3   227,70   1.217,70   

32 
ΝΙΦΑ∆ΕΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 375 ΓΡ. 

Τ
Ε
Μ 1.100 2,57 2.827,00 

15613311-
1   650,21   3.477,21   

33 
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΕΝΟΣ (1) ΚΙΛΟΥ 

Τ
Ε
Μ 3.970 0,89 3.533,30 

15831200-
4   812,66   4.345,96   

34 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 1/2 ΚΙΛΟΥ 

Τ
Ε
Μ 880 1,55 1.364,00 

15431100-
9   313,72   1.677,72   

35 ΞΥ∆Ι ΦΙΑΛΗ ΠΛΑΣΤ. 350 ML  

Τ
Ε
Μ 296 0,27 79,92 

15871110-
8   18,38   98,30   

36 
ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
5LT ΕΓΧΩΡΙΟ  

Τ
Ε
Μ 120,00 8,05 966,00 

15411100-
3   222,18   1.188,18   

37 
ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ ΕΓΧΩΡΙΟ 
ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΕ ΛΕΠΤΕΣ ΦΕΤΕΣ 

Κ
Ι
Λ 40,00 8,90 356,00 

15131230-
6   81,88   437,88   

38 

ΣΑΛΑΜΙ ΜΠΥΡΑΣ ΗΜΙΞΗΡΟ 
ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΕ 
ΛΕΠΤΕΣ ΦΕΤΕΣ 

Κ
Ι
Λ 40,00 9,73 389,20 

15131230-
6   89,52   478,72   

39 

ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ 
ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΕ 
ΛΕΠΤΕΣ ΦΕΤΕΣ 

Κ
Ι
Λ 13,00 18,35 238,55 

15131600-
1   54,87   293,42   

40 

ΦΙΛΕΤΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 
ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΕΓΧΩΡΙΟ 
ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΕ ΛΕΠΤΕΣ ΦΕΤΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΣΤ 

Κ
Ι
Λ 200,00 8,00 1.600,00 

15112120-
3   368,00   1.968,00   



41 

ΦΙΛΕΤΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ  
ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΕ 
ΛΕΠΤΕΣ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 

Κ
Ι
Λ 200,00 8,00 1.600,00 

15112120-
3   368,00   1.968,00   

42 
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΚΟΚΤΕΪΛ ΒΡΑΣΤΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ 

Κ
Ι
Λ 290,00 1,49 432,10 

15131130-
5   99,38   531,48   

43 ΜΠΕΪΚΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 

Κ
Ι
Λ 240,00 8,16 1.958,40 

15131220-
3   450,43   2.408,83   

44 

ΣΟΥΤΖΟΥΚΙ ΑΕΡΟΣ 
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΕΓΧΩΡΙΟ 
ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΕ ΛΕΠΤΕΣ ΦΕΤΕΣ 

Κ
Ι
Λ
Α 40,00 11,46 458,40 

15131600-
1   105,43   563,83   

45 
ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΥΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
0,5 ΚΙΛΟΥ 

T
E
M 1.400,00 1,84 2.576,00 

15831000-
2   592,48   3.168,48   

46 
ΝΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ 400 GR 

Τ
Ε
Μ 3.000,00 0,48 1.440,00 

15322100-
2   331,20   1.771,20   

47 
ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 550 
ML 

Τ
Ε
Μ 40,00 1,48 59,20 

15871273-
8   13,62   72,82   

48 
ΚΕΤΣΑΠ ΠΙΚΑΝΤΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ML 

Τ
Ε
Μ 45,00 2,05 92,25 

15871230-
5   21,22   113,47   

49 
ΤΥΡΟΚΑΥΤΕΡΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 
ΚΙΛΩΝ) 

Τ
Ε
Μ 52,00 20,16 1.048,32 

15871274-
5   241,11   1.289,43   

50 
ΤΥΡΟΣΑΛΑΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 
ΚΙΛΩΝ) 

Τ
Ε
Μ 52,00 20,04 1.042,08 

15871274-
5   239,68   1.281,76   

51 
ΤΖΑΤΖΙΚΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 
ΚΙΛΩΝ) 

Τ
Ε
Μ 52,00 21,24 1.104,48 

15871274-
5   254,03   1.358,51   



52 
ΣΑΛΑΤΑ ΡΩΣΙΚΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
6 ΚΙΛΩΝ)  

Τ
Ε
Μ 52,00 20,88 1.085,76 

15871274-
5   249,72   1.335,48   

53 
ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 GR 

Τ
Ε
Μ 200,00 0,41 82,00 

15872000-
1   18,86   100,86   

54 
ΚΥΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 GR  

Τ
Ε
Μ 200,00 0,41 82,00 

15872000-
1   18,86   100,86   

55 
ΠΑΠΡΙΚΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 GR 

Τ
Ε
Μ 200,00 0,49 98,00 

15872000-
1   22,54   120,54   

56 
ΜΠΟΥΚΟΒΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 
GR 

Τ
Ε
Μ 200,00 0,49 98,00 

15872000-
1   22,54   120,54   

57 
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 85 GR 

Τ
Ε
Μ 3.500,00 0,63 2.205,00 

15821200-
1   507,15   2.712,15 50.412,26 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (2) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 40.985,58     9.426,68   

ΟΜΑ∆Α (2)  
ΜΕ ΦΠΑ 

23% 50.412,26 

  
ΟΜΑ∆Α (3) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΕ ΦΠΑ 13%           

        

1 
ΚΑΣΕΡΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΠΟΠ 
ΕΓΧΩΡΙΟ 

Κ
Ι
Λ 550 8,41 4.625,50 

15541000-
2 

601,3
2     5.226,82   

2 

ΤΥΡΙ  ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΦΡΑΤΖΟΛΑ 
ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟΣΤ  

Κ
Ι
Λ 170 6,64 1.128,80 

15541000-
2 

146,7
4     1.275,54   

3 ΦΕΤΑ ΠΟΠ 

Κ
Ι
Λ 1.700 7,08 12.036,00 

15542300-
2 

1.564
,68     13.600,68   

4 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΠΟΠ 

Κ
Ι
Λ 170 7,08 1.203,60 

15544000-
3 

156,4
7     1.360,07   



5 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ 500 ΓΡ. 
ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

Τ
Ε
Μ 1.350 1,33 1.795,50 

03221210-
1 

233,4
2     2.028,92   

6 ΦΑΚΕΣ 500 ΓΡ.  

Τ
Ε
Μ 2.300 0,62 1.426,00 

03212211-
2 

185,3
8     1.611,38   

7 ΜΕΛΙ 1000 ΓΡ 

Τ
Ε
Μ 440 8,41 3.700,40 

03142100-
9 

481,0
5     4.181,45   

8 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500 ΓΡ. 

Τ
Ε
Μ 3.300 0,71 2.343,00 

15851100-
9 

304,5
9     2.647,59   

9 
ΑΛΕΥΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (1) ΕΝΌΣ 
ΚΙΛΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Τ
Ε
Μ 20 1,24 24,80 

15612000-
1 3,22     28,02   

10 

ΑΛΕΥΡΙ  ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ 
ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 
GR 

Τ
Ε
Μ 100 0,80 80,00 

15612190-
9 10,40     90,40   

11 

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣ. ΒΑΝΙΛΙΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 120 ΓΡ. (ΓΙΑ 
ΒΡΑΣΙΜΟ) 

Τ
Ε
Μ 150 0,62 93,00 

15612210-
6 12,09     105,09   

12 
ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ  ΧΟΝΤΡΟ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500  ΓΡ 

Τ
Ε
Μ 40 1,24 49,60 

15625000-
5 6,45     56,05   

13 ΜΠΕΙΚΙΝ  ΠΑΟΥΝΤΕΡ 20 gr 

Φ
Α
Κ
Ε
Λ 20 0,35 7,00 

15851000-
8 0,91     7,91   

14 
ΚΟΡΝΦΛΑΟΥΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
200 ΓΡ.  

Τ
Ε
Μ 250 0,80 200,00 

15851000-
8 26,00     226,00   

15 
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ. 

Τ
Ε
Μ 3.500 0,71 2.485,00 

15851100-
9 

323,0
5     2.808,05   



16 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  ΠΕΝΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ 

Τ
Ε
Μ 100 0,80 80,00 

15851100-
9 10,40     90,40   

17 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  ΣΕΛΗΝΟ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ 

Τ
Ε
Μ 100 0,80 80,00 

15851100-
9 10,40     90,40   

18 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΒΙ∆ΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ 

Τ
Ε
Μ 100 0,80 80,00 

15851100-
9 10,40     90,40   

19 
ΚΡΕΜΑ ΒΡΕΦΙΚΗ ΦΑΡΙΝ -
ΛΑΚΤΕ (ΣΤΙΓΜ) 

Τ
Ε
Μ 30 2,85 85,50 

15884000-
8 11,12     96,62   

20 

ΤΥΡΙ ΣΚΛΗΡΟ 45% ΛΙΠΑΡΑ 
(ΣΑΓΑΝΑΚΙ) ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΕ 
ΜΕΡΙ∆ΕΣ 2-3 ΕΚΑΤΟΣΤΑ 

Κ
Ι
Λ 500,00 7,00 3.500,00 

15544000-
3 

455,0
0     3.955,00   

21 ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ ΠΙΚΑΝΤΙΚΗ 

Κ
Ι
Λ 300,00 10,40 3.120,00 

15544000-
3 

405,6
0     3.525,60   

22 
ΚΙΤΡΙΝΟ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ 
ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΙ  

Κ
Ι
Λ 160,00 4,97 795,20 

15541000-
2 

103,3
8     898,58   

23 

ΤΣΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑ ∆ΕΚΑ (10) 
ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ  

Τ
Ε
Μ 1.500,00 0,58 870,00 

15864100-
3 

113,1
0     983,10   

24 
ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑ 
∆ΕΚΑ (10) ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 

Τ
Ε
Μ 1.500,00 0,58 870,00 

15865000-
9 

113,1
0     983,10   

25 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ 500 ΓΡ. 
ΓΙΓΑΝΤΕΣ 

Τ
Ε
Μ 200,00 1,61 322,00 

03221210-
1 41,86     363,86   

26 ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΧΟΝ∆ΡΕΣ 

Κ
Ι
Λ
Ο 200,00 4,33 866,00 

03222400-
7 

112,5
8     978,58   



27 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
500 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ 

Τ
Ε
Μ
  500,00 0,70 350,00 

15851100-
9 45,50     395,50 47.705,10 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (3) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 42.216,90   
5.488

,20     

ΟΜΑ∆Α (3)  
ΜΕ ΦΠΑ 

13% 47.705,10 

  
ΟΜΑ∆Α (4) ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο             

        

1 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΠΑΡΘΕΝΟ 5 LT 

Τ
Ε
Μ 360,00 17,73 6.382,80 

15411110-
6     829,76 7.212,56   

2 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΠΑΡΘΕΝΟ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 LT  

Τ
Ε
Μ 470,00 17,11 8.041,70 

15411110-
6     1.045,42 9.087,12   

3 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΠΑΡΘΕΝΟ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1LT  

Τ
Ε
Μ 190,00 4,18 794,20 

15411110-
6     103,25 897,45 17.197,13 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (4) ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 15.218,70         

ΟΜΑ∆Α (4)  
ΜΕ ΦΠΑ 

13% 17.197,13 

  
ΟΜΑ∆Α (5) ΚΡΕΑΤΑ - 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ             

        

1 
ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΕΛΙΑ 
Η ΠΟΝΤΙΚΙ 

Κ
Ι
Λ 1.650 7,08 11.682,00 

15131620-
7     1.518,66 13.200,66   

2 
ΜΟΣΧΑΡΙ ΕΛΙΑ Η ΠΟΝΤΙΚΙ 
ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 

Κ
Ι
Λ 2.060 7,08 14.584,80 

15111200-
1     1.896,02 16.480,82   

3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ  

Κ
Ι
Λ 2.160 2,12 4.579,20 

15112130-
6     595,30 5.174,50 34.855,98 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (5) ΚΡΕΑΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 30.846,00         
ΟΜΑ∆Α (5)  

ΜΕ ΦΠΑ 34.855,98 



13% 

  
ΟΜΑ∆Α (6) ΑΥΓΑ             

        

1 ΑΥΓΑ ΜΕΣΑΙΑ 

Τ
Ε
Μ 46.500 0,18 8.370,00 

03142500-
3     1.088,10 9.458,10 9.458,10 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (6) ΑΥΓΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% 8.370,00         

ΟΜΑ∆Α (6)  
ΜΕ ΦΠΑ 

13% 9.458,10 

  
ΟΜΑ∆Α (7) ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ 
ΨΩΜΙΟΥ) ΜΕ ΦΠΑ 23%         

        

1 ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ   

Κ
Ι
Λ 400 5,31 2.124,00 

15810000-
9   488,52   2.612,52   

2 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ 

Κ
Ι
Λ 100 5,76 576,00 

15810000-
9   132,48   708,48   

3 
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 680 – 700 ΓΡΑΜ. 

Τ
Ε
Μ 1.600 1,18 1.888,00 

15811500-
1   434,24   2.322,24 5.643,24 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (7) ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
(ΕΚΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ)   4.588,00     1.055,24   

ΟΜΑ∆Α (7)  
ΜΕ ΦΠΑ 

23% 5.643,24 

  
ΟΜΑ∆Α (8) ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
ΜΕ ΦΠΑ 13%           

        

1 
ΑΡΤΟΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ ΦΡΕΣΚΟ 
ΚΑΘ. ΒΑΡ. 500 ΓΡΑΜ. 

Τ
Ε
Μ 12.500 0,58 7.250,00 

15811100-
7 

942,5
0     8.192,50 8.192,50 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (8) ΕΙ∆Η 
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ     7.250,00   

942,5
0     

ΟΜΑ∆Α (8) 
ΜΕ ΦΠΑ 

13% 8.192,50 



  
ΟΜΑ∆Α (9) ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΩΛΕΙΟΥ-ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-
ΦΡΟΥΤΑ         

        

1 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ  450  ΓΡ 

Τ
Ε
Μ 550 0,88 484,00 

15300000-
1     62,92 546,92   

2 ΣΕΛΙΝΟ 

Κ
Ι
Λ
Ο 60 0,88 52,80 

15300000-
1     6,86 59,66   

3 ΑΝΗΘΟΣ   450  ΓΡ 

Τ
Ε
Μ 107 0,88 94,16 

15300000-
1     12,24 106,40   

4 ΠΡΑΣΣΟ 

Κ
Ι
Λ 15 1,67 25,05 

15300000-
1     3,26 28,31   

5 ΣΕΛΕΡΙ 

Κ
Ι
Λ 20 1,19 23,80 

15300000-
1     3,09 26,89   

6 ΣΚΟΡ∆Α 

Τ
Ε
Μ 300 0,22 66,00 

15300000-
1     8,58 74,58   

7 ΚΑΡΟΤΑ  

Κ
Ι
Λ 640 0,79 505,60 

15300000-
1     65,73 571,33   

8 ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΞΕΡΑ 

Κ
Ι
Λ 1.100 0,50 550,00 

15300000-
1     71,50 621,50   

9 ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ 

Κ
Ι
Λ 30 1,04 31,20 

15300000-
1     4,06 35,26   

10 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ 

Κ
Ι
Λ 20 0,81 16,20 

15300000-
1     2,11 18,31   

11 ΠΙΠΕΡΙΕΣ  ΚΟΚΚΙΝΕΣ 
Κ
Ι 20 1,06 21,20 

15300000-
1     2,76 23,96   



Λ 

12 ΝΤΟΜΑΤΕΣ  

Κ
Ι
Λ 1.180 0,84 991,20 

15300000-
1     128,86 1.120,06   

13 ΑΓΓΟΥΡΙΑ  

Τ
Ε
Μ 940 0,66 620,40 

15300000-
1     80,65 701,05   

14 ΜΑΡΟΥΛΙΑ 

Τ
Ε
Μ 300 0,45 135,00 

15300000-
1     17,55 152,55   

15 ΣΠΑΝΑΚΙ 

Κ
Ι
Λ 110 0,88 96,80 

15300000-
1     12,58 109,38   

16 ΛΑΧΑΝΟ  

Κ
Ι
Λ 330 0,44 145,20 

15300000-
1     18,88 164,08   

17 ΜΠΑΝΑΝΕΣ  

Κ
Ι
Λ 1.080 1,24 1.339,20 

15300000-
1     174,10 1.513,30   

18 ΛΕΜΟΝΙΑ  

Κ
Ι
Λ 450 1,76 792,00 

15300000-
1     102,96 894,96   

19 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ  ΜΕΡΛΙΝ 

Κ
Ι
Λ 800 0,70 560,00 

15300000-
1     72,80 632,80   

20 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ  

Κ
Ι
Λ 500 0,74 370,00 

15300000-
1     48,10 418,10   

21 ΦΡΑΟΥΛΑ 

Κ
Ι
Λ 200 2,21 442,00 

15300000-
1     57,46 499,46   

22 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ 

Κ
Ι
Λ 1.700 1,19 2.023,00 

15300000-
1     262,99 2.285,99   



23 ΑΧΛΑ∆ΙΑ   ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ 

Κ
Ι
Λ 700 1,42 994,00 

15300000-
1     129,22 1.123,22   

24 ΒΕΡΥΚΟΚΑ  

Κ
Ι
Λ 590 1,42 837,80 

15300000-
1     108,91 946,71   

25 ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ  

Κ
Ι
Λ 200 0,88 176,00 

15300000-
1     22,88 198,88   

26 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ  

Κ
Ι
Λ 200 1,19 238,00 

15300000-
1     30,94 268,94   

27 ΠΑΤΑΤΕΣ 

Κ
Ι
Λ 3.300 0,53 1.749,00 

15300000-
1     227,37 1.976,37   

28 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ  

Κ
Ι
Λ
Ο 30 0,79 23,70 

15300000-
1     3,08 26,78   

29 ΠΕΠΟΝΙ 

Κ
Ι
Λ 200 0,57 114,00 

15300000-
1     14,82 128,82   

30 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ 

Κ
Ι
Λ
Ο 50 1,19 59,50 

15300000-
1     7,74 67,24   

31 
∆ΥΟΣΜΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ 

Τ
Ε
Μ
. 40 0,80 32,00 

15300000-
1     4,16 36,16 15.377,96 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (9) ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ-
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ 13.608,81         

ΟΜΑ∆Α (9)  
ΜΕ ΦΠΑ 

13% 15.377,96 

  
ΟΜΑ∆Α (10) ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ           

        



1 
ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (1) ΕΝΟΣ ΚΙΛΟΥ  

Τ
Ε
Μ 550 1,56 858,00 

15331170-
9     111,54 969,54   

2 
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΙΛΟΥ 

Τ
Ε
Μ 550 1,53 841,50 

15331170-
9     109,40 950,90 1.920,44 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (10) ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ   1.699,50         

ΟΜΑ∆Α (10) 
ΜΕ ΦΠΑ 

13% 1.920,44 

  
ΟΜΑ∆Α (11) ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ         

        

1  ΠΕΡΚΑ  ΦΙΛΕΤΟ Κ/Ψ 

Κ
Ι
Λ 1.000 7,51 7.510,00 

15221000-
3     976,30 8.486,30 8.486,30 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (11) ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ   7.510,00         

ΟΜΑ∆Α (11)  
ΜΕ ΦΠΑ 

13% 8.486,30 

            

      
ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ 

ΦΠΑ 
13% ΦΠΑ 23% 

ΦΠΑ 
13%   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (1) ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΜΕ ΦΠΑ 13%   27.687,90 
3.599

,43       31.287,33 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (2) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 
23%   40.985,58   9.426,68     50.412,26 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (3) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 
13%   42.216,90 

5.488
,20       47.705,10 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (4) ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΜΕ ΦΠΑ 13%   15.218,70     1.978,43   17.197,13 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (5) ΚΡΕΑΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΜΕ ΦΠΑ 
13%   30.846,00     4.009,98   34.855,98 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (6) ΑΥΓΑ ΜΕ ΦΠΑ 13%   8.370,00     1.088,10   9.458,10 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (7) ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ) ΜΕ 
ΦΠΑ 23% 4.588,00   1.055,24     5.643,24 



 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (8) ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% 7.250,00 
942,5

0      8.192,50 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (9) ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-
ΦΡΟΥΤΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% 13.608,81     1.769,15   15.377,96 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (10) ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.699,50     220,94   1.920,44 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (11) ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΜΕ 
ΦΠΑ 13% 7.510,00     976,30   8.486,30 

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ         199.981,39         230.536,33 
            
            

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ       
ΘΕΩΡΗΘΗ

ΚΕ    

 Καισαριανή 30/09/2015       
Καισαριανή 
01/10/2015    

            
            
            

 Σιώκιαλης Κώστας       

Κωνσταντο
πουλου 
Βασιλική    

 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.       
Αρχιτέκτων 
Μηχανικός    

            
            
            
            
            
            
            



 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

Α/
Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜ
Η 
ΜΟ
Ν 

ΣΥΝΟΛ
Ο CPV 

ΜΕ ΤΙΜΕΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Υ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

& ΦΠΑ 13%  

ΜΕ ΤΙΜΕΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Υ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

& ΦΠΑ 23%  

ΜΕ ΤΙΜΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΗ 
ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ 

ΤΩΝ 
∆ΕΛΤΙΩΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣ
ΗΣ ΤΙΜΩΝ 

ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. 
ΑΤΤΙΚΗΣ & 
ΦΠΑ 13%  

ΜΕΡΙΚΟ 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

ΑΘΡΟΙΣΜ
Α 

  
ΟΜΑ∆Α (1) 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ           

     

1 

ΓΑΛΑ 
ΕΒΑΠΟΡΕ 
410 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ 
ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΜ 500,00 0,87 435,00 

1551160
0-9 56,55     491,55 491,55 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (1) ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΜΕ ΦΠΑ 13%         ΟΜΑ∆Α (1) 491,55 

  
ΟΜΑ∆Α (2) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 
23%       

        

2 

ΡΥΖΙ 
ΚΑΡΟΛΙΝΑ 
500 ΓΡΑΜ. ΤΕΜ  500,00 0,88 440,00 

0321130
0-6   101,20   541,20   

3 

ΖΑΧΑΡΗ 
ΛΕΥΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
Α (1) ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 500,00 0,89 445,00 

1583100
0-2   102,35   547,35   



4 

ΧΥΜΟΣ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ 
500 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΩ
Ν  ΤΕΜ  500,00 0,45 225,00 

1533142
8-3   51,75   276,75 1.365,30 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (2) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 23%       ΟΜΑ∆Α (2) 1.365,30 

  
ΟΜΑ∆Α (3) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 
13%       

        

5 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 
Νο 6 
ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
500 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΩ
Ν ΤΕΜ  500,00 0,70 350,00 

1585110
0-9 45,50     395,50   

6 

ΦΑΚΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
500 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΩ
Ν ΤΕΜ  500,00 0,62 310,00 

0321221
1-2 40,30     350,30   

7 

ΦΑΣΟΛΙΑ 
ΞΕΡΑ 500 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΩ
Ν ΜΕΣΑΙΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΕΜ  500,00 1,33 665,00 

0322121
0-1 86,45     751,45 1.497,25 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (3) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13%       ΟΜΑ∆Α (3) 1.497,25 

  

ΟΜΑ∆Α (4) 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆
Ο 

            
        

8 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ΠΑΡΘΕΝΟ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
Α 1LT  ΤΕΜ 190,00 4,18 794,20 

1541111
0-6     103,25 897,45   



9 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ΠΑΡΘΕΝΟ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
Α 5 LT  ΤΕΜ 103,00 

17,1
1 

1.762,3
3 

1541111
0-6     229,10 1.991,43 2.888,88 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (4) ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΜΕ ΦΠΑ 13%         ΟΜΑ∆Α (4) 2.888,88 

  
ΟΜΑ∆Α (5) ΚΡΕΑΤΑ - 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ           

        

10 

ΚΟΤΟΠΟΥΛ
Ο ΝΩΠΟ 
ΕΓΧΩΡΙΟ  ΚΙΛ 160,00 2,12 339,20 

1511213
0-6     44,10 383,30   

11 

ΜΟΣΧΑΡΙ 
ΕΛΙΑ Η 
ΠΟΝΤΙΚΙ 
ΑΝΕΥ 
ΟΣΤΩΝ ΚΙΛ 160,00 7,08 

1.132,8
0 

1511120
0-1     147,26 1.280,06 1.663,36 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (5) ΚΡΕΑΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΜΕ ΦΠΑ 
13%         ΟΜΑ∆Α (5) 1.663,36 

            

     

 
 
 
       

 ΟΜΑ∆ΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 
ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ ΦΠΑ 13% ΑΘΡΟΙΣΜΑ   

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (1) ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΜΕ ΦΠΑ 
13%     435,00 56,55 491,55   

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (3) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 
ΦΠΑ13%   1.325,00 172,25 1.497,25   

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (4) ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΜΕ ΦΠΑ 
13%     2.556,53 332,35 2.888,88   

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (5) ΚΡΕΑΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΜΕ ΦΠΑ 
13%   1.472,00 191,36 1.663,36   



 
ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΑ           5.788,53   6.541,04   

 ΟΜΑ∆ΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 23% 
ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ ΦΠΑ 23% ΑΘΡΟΙΣΜΑ   

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (2) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΕ ΦΠΑ 23%     1.110,00 255,30 1.365,30   

 
ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΑ           1.110,00   1.365,30   

            

       6.898,53   7.906,34   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

  
Ο 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   

  
Καισαριανή 
30/09/2015       

Καισαριανή 
01/10/2015   

            
            
            

  
Σιώκιαλης 
Κώστας       

Κωνσταντοπουλ
ου Βασιλική   

  

Ηλεκτρολόγ
ος 

Μηχανικός 
Τ.Ε.       

Αρχιτέκτων 
Μηχανικός   



 
 
 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΠ∆∆ "ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ" 

ΟΜΑ∆Α (11) ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΦΠΑ 13% 

       

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ ΣΥΝΟΛΟ CPV 

1  ΠΕΡΚΑ  ΦΙΛΕΤΟ Κ/Ψ ΚΙΛ 1.000 7,51 7.510,00 
15221000-

3 

  ΣΥΝΟΛΟ 7.510,00   

  ΦΠΑ 13% 976,30 
  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.486,30 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ
ΟΝ
Α∆
Α 

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ 

ΣΥΝ
ΟΛΟ 

CPV ΜΕ 
ΤΙΜΕ
Σ 
ΤΙΜ
ΟΛΟ
ΓΙΟΥ 
ΜΕΛ
ΕΤΗ
Σ & 
ΦΠΑ 
13%  

ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΦΠΑ 
23%  

ΜΕ ΤΙΜΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 
ΜΕΣΗ ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ 
ΤΩΝ ∆ΕΛΤΙΩΝ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΙΜΩΝ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

& ΦΠΑ 13%  

ΜΕΡΙΚΟ 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

 ΟΜΑ∆Α (1) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ         

1 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ΓΡΑΜ. 
LIGHT 

ΤΕ
Μ 

400,
00 

0,87 348,
00 

15511600-
9 

45,2
4 

  393,24 

2 ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ – 
ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΛΙΤΡΟ LIGHT 
ΜΕΧΡΙ 45 ΗΜΕΡΩΝ 

ΤΕ
Μ 

400,
00 

1,31 524,
00 

15511100-
4 

68,1
2 

  592,12 

3 ΓΑΛΑ  ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ – 
ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΛΙΤΡΟ ΠΛΗΡΕΣ 
ΜΕΧΡΙ 45 ΗΜΕΡΩΝ 

ΤΕ
Μ 

400,
00 

1,31 524,
00 

15511100-
4 

68,1
2 

  592,12 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (1) ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΜΕ ΦΠΑ 
13% 

     ΟΜΑ∆Α (1) 

 ΟΜΑ∆Α (2) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 23%       

1 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
5LT ΕΓΧΩΡΙΟ  

ΤΕ
Μ 

120,
00 

8,05 966,
00 

15411100-
3 

 222,18  1.188,18 



2 ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ ΕΓΧΩΡΙΟ 
ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΕ ΛΕΠΤΕΣ ΦΕΤΕΣ 

ΚΙ
Λ 

40,0
0 

8,90 356,
00 

15131230-
6 

 81,88  437,88 

3 ΣΑΛΑΜΙ ΜΠΥΡΑΣ ΗΜΙΞΗΡΟ 
ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΕ ΛΕΠΤΕΣ 
ΦΕΤΕΣ 

ΚΙ
Λ 

40,0
0 

9,73 389,
20 

15131230-
6 

 89,52  478,72 

4 ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ 
ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΕ 
ΛΕΠΤΕΣ ΦΕΤΕΣ 

ΚΙ
Λ 

13,0
0 

18,35 238,
55 

15131600-
1 

 54,87  293,42 

5 ΖΑΜΠΟΝ ΒΡΑΣΤΟ ΜΠΟΥΤΙ Η 
ΩΜΟΠΛΑΤΗ (ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΑ 
ΚΟΜΜ. ΚΡΕΑΤΟΣ) ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΕ 
ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ  

ΚΙ
Λ 

200,
00 

7,08 1.41
6,00 

15131400-
9 

 325,68  1.741,68 

6 ΦΙΛΕΤΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ 
ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΕ ΛΕΠΤΕΣ 
ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 

ΚΙ
Λ 

200,
00 

8,00 1.60
0,00 

15112120-
3 

 368,00  1.968,00 

7 ΦΙΛΕΤΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ  
ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΕ ΛΕΠΤΕΣ 
ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 

ΚΙ
Λ 

200,
00 

8,00 1.60
0,00 

15112120-
3 

 368,00  1.968,00 

8 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΚΟΚΤΕΪΛ ΒΡΑΣΤΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ 

ΚΙ
Λ 

290,
00 

1,49 432,
10 

15131130-
5 

 99,38  531,48 

9 ΜΠΕΪΚΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΙ
Λ 

240,
00 

8,16 1.95
8,40 

15131220-
3 

 450,43  2.408,83 

10 ΣΟΥΤΖΟΥΚΙ ΑΕΡΟΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ 
ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΕ ΛΕΠΤΕΣ 
ΦΕΤΕΣ 

ΚΙ
ΛΑ 

40,0
0 

11,46 458,
40 

15131600-
1 

 105,43  563,83 



11 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (1) 
ΕΝΟΣ ΚΙΛΟΥ 

TE
M 

2.70
0,00 

0,89 2.40
3,00 

15831200-
4 

 552,69  2.955,69 

12 ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΥΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
0,5 ΚΙΛΟΥ 

TE
M 

1.40
0,00 

1,84 2.57
6,00 

15831000-
2 

 592,48  3.168,48 

13 ΝΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ 400 GR 

ΤΕ
Μ 

3.00
0,00 

0,48 1.44
0,00 

15322100-
2 

 331,20  1.771,20 

14 ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 410 ΓΡΑΜ.  ΤΕ
Μ 

650,
00 

1,46 949,
00 

15331427-
6 

 218,27  1.167,27 

15 ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 550 ML ΤΕ
Μ 

40,0
0 

1,48 59,2
0 

15871273-
8 

 13,62  72,82 

16 ΚΕΤΣΑΠ ΠΙΚΑΝΤΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ML 

ΤΕ
Μ 

45,0
0 

2,05 92,2
5 

15871230-
5 

 21,22  113,47 

17 ΤΥΡΟΚΑΥΤΕΡΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 
ΚΙΛΩΝ) 

ΤΕ
Μ 

52,0
0 

20,16 1.04
8,32 

15871274-
5 

 241,11  1.289,43 

18 ΤΥΡΟΣΑΛΑΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 
ΚΙΛΩΝ) 

ΤΕ
Μ 

52,0
0 

20,04 1.04
2,08 

15871274-
5 

 239,68  1.281,76 

19 ΤΖΑΤΖΙΚΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΚΙΛΩΝ) ΤΕ
Μ 

52,0
0 

21,24 1.10
4,48 

15871274-
5 

 254,03  1.358,51 

20 ΣΑΛΑΤΑ ΡΩΣΙΚΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 
ΚΙΛΩΝ)  

ΤΕ
Μ 

52,0
0 

20,88 1.08
5,76 

15871274-
5 

 249,72  1.335,48 

21 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑ 1 ΚΙΛΟ ΤΕ
Μ 

250,
00 

0,80 200,
00 

15872400-
5 

 46,00  246,00 

22 ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 GR 

ΤΕ
Μ 

200,
00 

0,41 82,0
0 

15872000-
1 

 18,86  100,86 

23 ΚΥΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 GR  

ΤΕ
Μ 

200,
00 

0,41 82,0
0 

15872000-
1 

 18,86  100,86 

24 ΠΑΠΡΙΚΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 GR 

ΤΕ
Μ 

200,
00 

0,49 98,0
0 

15872000-
1 

 22,54  120,54 

25 ΜΠΟΥΚΟΒΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 GR ΤΕ
Μ 

200,
00 

0,49 98,0
0 

15872000-
1 

 22,54  120,54 



26 ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 GR ΤΕ
Μ 

150,
00 

1,00 150,
00 

15872000-
1 

 34,50  184,50 

27 ΠΙΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 GR ΤΕ
Μ 

300,
00 

1,37 411,
00 

15872000-
1 

 94,53  505,53 

28 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 85 GR 

ΤΕ
Μ 

3.50
0,00 

0,63 2.20
5,00 

15821200-
1 

 507,15  2.712,15 

29 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 225 GR 

ΤΕ
Μ 

900,
00 

0,80 720,
00 

15821200-
1 

 165,60  885,60 

30 ΞΥ∆Ι ΦΙΑΛΗ ΠΛΑΣΤ. 350 ML  ΤΕ
Μ 

96,0
0 

0,27 25,9
2 

15871110-
8 

 5,96  31,88 

31 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ 350 ML ΤΕ
Μ 

96,0
0 

0,53 50,8
8 

15321300-
7 

 11,70  62,58 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (2) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 
23% 

    ΟΜΑ∆Α (2) 

 ΟΜΑ∆Α (3) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13%       

1 ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΚΙ
Λ 

1000 7,08 7.08
0,00 

15542300-
2 

920,
40 

  8.000,40 

2 ΤΥΡΙ ΣΚΛΗΡΟ 45% ΛΙΠΑΡΑ 
(ΣΑΓΑΝΑΚΙ) ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΕ 
ΜΕΡΙ∆ΕΣ 2-3 ΕΚΑΤΟΣΤΑ 

ΚΙ
Λ 

500,
00 

7,00 3.50
0,00 

15544000-
3 

455,
00 

  3.955,00 

3 ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ ΠΙΚΑΝΤΙΚΗ ΚΙ
Λ 

300,
00 

10,40 3.12
0,00 

15544000-
3 

405,
60 

  3.525,60 

4 ΤΥΡΙ  ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΦΡΑΤΖΟΛΑ 
ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ  

ΚΙ
Λ 

150,
00 

6,64 996,
00 

15541000-
2 

129,
48 

  1.125,48 

5 ΚΙΤΡΙΝΟ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ 
ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΙ  

ΚΙ
Λ 

160,
00 

4,97 795,
20 

15541000-
2 

103,
38 

  898,58 

6 ΤΣΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΑΝΑ ∆ΕΚΑ (10) ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ  

ΤΕ
Μ 

1.50
0,00 

0,58 870,
00 

15864100-
3 

113,
10 

  983,10 



7 ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑ 
∆ΕΚΑ (10) ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 

ΤΕ
Μ 

1.50
0,00 

0,58 870,
00 

15865000-
9 

113,
10 

  983,10 

8 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ 500 ΓΡ. 
ΓΙΓΑΝΤΕΣ 

ΤΕ
Μ 

200,
00 

1,61 322,
00 

03221210-
1 

41,8
6 

  363,86 

9 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ 500 ΓΡ. 
ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

ΤΕ
Μ 

200,
00 

1,33 266,
00 

03221210-
1 

34,5
8 

  300,58 

10 ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΧΟΝ∆ΡΕΣ ΚΙ
ΛΟ 

200,
00 

4,33 866,
00 

03222400-
7 

112,
58 

  978,58 

11 ΚΟΡΝΦΛΑΟΥΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
200 ΓΡ.  

ΤΕ
Μ 

200,
00 

0,80 160,
00 

15851000-
8 

20,8
0 

  180,80 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (3) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 
13% 

    ΟΜΑ∆Α (3) 

 ΟΜΑ∆Α (4) ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο          

1 ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΠΑΡΘΕΝΟ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 LT  

ΤΕ
Μ 

367,
00 

17,11 6.27
9,37 

15411110-
6 

  816,32 7.095,69 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (4) ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΜΕ ΦΠΑ 13%      ΟΜΑ∆Α (4) 

 ΟΜΑ∆Α (5) ΚΡΕΑΤΑ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ         

     0,00      

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (5) ΚΡΕΑΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΜΕ ΦΠΑ 
13% 

    ΟΜΑ∆Α (5) 

 ΟΜΑ∆Α (6) ΑΥΓΑ          

1 ΑΥΓΑ ΜΕΣΑΙΑ ΤΕ
Μ 

45.0
00 

0,18 8.10
0,00 

03142500-
3 

  1.053,00 9.153,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (6) ΑΥΓΑ ΜΕ ΦΠΑ 13%       ΟΜΑ∆Α (6) 



 ΟΜΑ∆Α (7) ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ) ΦΠΑ 
23% 

     

1 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
680 -700 ΓΡ  

ΤΕ
Μ 

1.50
0 

1,18 1.77
0,00 

15811500-
1 

 407,10  2.177,10 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (7) ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ) ΜΕ 
ΦΠΑ 23% 

   ΟΜΑ∆Α (7) 

           
           
           
 ΟΜΑ∆ΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 13%      ΚΑΘ

ΑΡΟ 
ΠΟΣ
Ο 

ΦΠΑ 13% ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (1) ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΜΕ ΦΠΑ 
13% 

  1.39
6,00 

181,48 1.577,48  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (3) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 
ΦΠΑ13% 

 18.8
45,2

0 

2.449,88 21.295,08  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (4) ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΜΕ ΦΠΑ 13%   6.27
9,37 

816,32 7.095,69  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (5) ΚΡΕΑΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΜΕ ΦΠΑ 
13% 

 0,00 0,00 0,00  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (6) ΑΥΓΑ ΜΕ ΦΠΑ 13%    8.10
0,00 

1.053,00 9.153,00  

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ      34.6
20,5

7 

 39.121,24  

 ΟΜΑ∆ΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 23%      ΚΑΘ
ΑΡΟ 
ΠΟΣ
Ο 

ΦΠΑ 23% ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (2) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 
23% 

 25.3
37,5

5.827,63 31.165,17  
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 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ (7) ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ) ΜΕ 
ΦΠΑ 23% 

1.77
0,00 

407,10 2.177,10  

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ      27.1
07,5

4 

 33.342,27  

           

       61.7
28,1

1 

 72.463,52  

           
           
  Ο 

ΣΥΝΤΑΞ
ΑΣ 

     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

  Καισαριανή 
30/09/2015 

    Καισαριανή 01/10/2015 

           
           
           
  Σιώκιαλη

ς 
Κώστας 

     Κωνσταντοπουλου Βασιλική 

  Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός Τ.Ε. 

   Αρχιτέκτων Μηχανικός 

           
           
           
           

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αφού άκουσε την εισήγηση εξέτασε τον σχετικό φάκελο και µετά από διαλογική συζήτηση, 
 

ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΦΠΑ 13%  

       

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ ΣΥΝΟΛΟ CPV 

1 

ΓΑΛΑ 1 ΛΙΤΡΟ ΦΡΕΣΚΟ 
ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ & 
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 7 
ΗΜΕΡΩΝ   ΤΕΜ. 24.200 0,77 18.634,00 15511000-4 

  ΣΥΝΟΛΟ     18.634,00   

  Φ.Π.Α. 13%       2.422,42 
  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       21.056,42 
  



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει  την κατάρτιση  των όρων διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών µελέτης  και την σχετική πίστωση για την προµήθεια «τροφίµων 
για το ∆ήµο Καισαριανής και όλα τα ΝΠ∆∆ & ΝΠΙ∆ για ένα (1) έτος από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης». 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως : 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                      1.Πολυχρονάκης Συµεών                                             
                                                                      2.Περρής Ιωάννης(αν. µέλος) 
                                                                      3.Γαβρίλης Γεώργιος (αν. µέλος) 
                                                                      4.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
                                                                      5.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                                                                                               
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                                  
    
                                                                              Καισαριανή  07/10/2015 
                                                                         Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                                                   Της υπηρεσίας 
                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                            
                                                                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 
                           
 
 


