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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΦΕ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ, 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) 

ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ», ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Κ) ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΜΑΔΑ 1-16 297.554,32 € 

Φ.Π.Α. 13% για τις ΟΜΑΔΕΣ 1,4,5,6,7,9,10,11,13,15 και 

24% για τις ΟΜΑΔΕΣ 2,3,8,12,14,16 

53.734,42 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α.) 351.288,75 € 
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Ο Δήμαρχος Καισαριανής 

διακηρύσσει Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΦΕ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ, 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ», ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Κ) 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» με σφραγισμένες προσφορές με 

κριτήριο κατακύρωσης ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής για τις ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4,8,9,12,14,15,16 και για τις ΟΜΑΔΕΣ 5,6,7,10,11,13  με το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό (%), ενιαία έκπτωση για όλη την κατηγορία,  στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση 

τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο 

δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Περιφέρεια Αττικής,  

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,  με τα ακόλουθα στοιχεία και όρους  

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ  

Πόλη ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 16121 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR300 

Τηλέφωνο 2107292601 



Φαξ 2107292621 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  skaropoulou@kessariani.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ο Δήμος Καισαριανής, το ΝΠΔΔ « Λ. Μανωλίδης » και το ΝΠΙΔ « ΚΕΔΗΚ »    και ανήκουν  

στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ.  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η  παροχή άλλων δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

την προαναφερθείσα διεύθυνση:  www.promitheus.gov.gr  

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού του  άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο  Δήμος Καισαριανής (από πρόγραμμα 

χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ε.Ε), το ΝΠΔΔ « Λ. Μανωλίδης » και το ΝΠΙΔ « ΚΕΔΗΚ » από ιδίους πόρους. 

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια τροφίμων προϋπολογίστηκε στο ποσό των 351.288,75 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% (για τις ομάδες 1,4,5,6,7,9,10,11,13,15) & 24% (για τις ομάδες 2,3,8,12,14,16)  

και θα βαρύνει τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς  του οικονομικού έτους 2017  και τους αντίστοιχους των υπό 

έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2018. 

Από τακτικούς πόρους του ΝΠΔΔ «Λ. Μανωλίδης», συνολικού ύψους 135.013,87 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

13% & 24% βαρύνοντας την εγγεγραμμένη πίστωση στους κωδικούς εξόδων : Κ.Α :15.6481.0001, 15.6481.0002, 

15.6481.0005, 15.6481.0006. 

Από τακτικούς πόρους του ΝΠΙΔ «ΚΕΔΗΚ», συνολικού ύψους 191.762,81 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24% 

βαρύνοντας την εγγεγραμμένη πίστωση στον κωδικό εξόδων : Κ.Α :64.09. 

  Η δαπάνη ύψους 24.512,11 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24% βαρύνει την με Κ.Α. :60.6481.0001 σχετική 

πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017  του Δήμου Καισαριανής.  



 

Το κομμάτι που  περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης : «2016ΕΠ08510056» η οποία έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2889 του 2016 και έχει λάβει 

κωδικό MIS 5001603 . Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ταμείο  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΦΕ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)  ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΝΠΔΔ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ», ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΚΕΔΗΚ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»           

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
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Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα  κάτωθι τμήματα /ομάδες: 

 

ΟΜΑΔΑ 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΜΕ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ 1: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΦΠΑ 13%)      12.414,50 €  1.613,89 € 14.028,39 € 

ΟΜΑΔΑ 2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 24%)      59.475,77 €  14.274,18 € 73.749,95 € 



ΟΜΑΔΑ 3: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΣΝΑΚΣ (ΦΠΑ 24%)        6.143,50 €  1.474,44 € 7.617,94 € 

ΟΜΑΔΑ 4: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%)      42.513,50 €  5.526,76 € 48.040,26 € 

ΟΜΑΔΑ 5: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΦΠΑ 13%)      16.241,79 €  2.111,43 € 18.353,22 € 

ΟΜΑΔΑ 6: ΚΡΕΑΤΑ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (ΦΠΑ 13%)      42.983,48 €  5.587,85 € 48.571,33 € 

ΟΜΑΔΑ 7: ΑΥΓΑ  (ΦΠΑ 13%)           417,60 €  54,29 € 471,89 € 

ΟΜΑΔΑ 8: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΕΚΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ  (ΦΠΑ 24%)         6.546,00 €  1.571,04 € 8.117,04 € 

ΟΜΑΔΑ 9: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%)        8.410,00 €  1.093,30 € 9.503,30 € 

ΟΜΑΔΑ 10: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΩΛΕΙΟΥ-ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ (ΦΠΑ 13%)      21.826,71 €  2.837,47 € 24.664,19 € 

ΟΜΑΔΑ 11: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΦΠΑ 13%)        2.117,58 €  275,29 € 2.392,87 € 

ΟΜΑΔΑ 12: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΦΠΑ 24%)         2.662,20 €  638,93 € 3.301,13 € 

ΟΜΑΔΑ 13: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – (ΦΠΑ 13%)        7.386,30 €  960,22 € 8.346,52 € 

ΟΜΑΔΑ 14: ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ (ΦΠΑ 24%)      15.904,06 €  3.816,97 € 19.721,03 € 

ΟΜΑΔΑ 15: ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ (ΦΠΑ 13%)        6.403,20 €  832,42 € 7.235,62 € 

ΟΜΑΔΑ 16: ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ (ΦΠΑ 24%)      46.108,13 €  11.065,95 € 57.174,08 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  297.554,32 €  53.734,42 €  351.288,75 €  

 

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο κάθε ομάδας της προμήθειας. 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 351.288,75 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%  και 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 297.554,32  ΦΠΑ : 53.734,42). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΜΕΛΕΤΗ  (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1735/14.2.2017) της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί ως κάτωθι: 

Α) Για τις ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4,8,9,12,14,15,16 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, μόνο βάσει τιμής για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας. 

Β) Για τις ΟΜΑΔΕΣ 5,6,7,10,11,13 το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), ενιαία έκπτωση για όλη την 

κατηγορία,  στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, 

όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Γενικής 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Περιφέρεια Αττικής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 



1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4447/16 

του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 

297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

[Μέχρι τις 31/03/2017] του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) 

και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 

Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,  , 

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών 

τους με κλήρωση» 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”, 

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)  

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 

και άλλες διατάξεις», ,  

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 

και 13 έως 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  



του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες] 

της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

την Π1 2121/2007 εγκύκλιο του Γ.Γ. Εμπορίου 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται 

ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων 

του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Την μελέτη με αρθμ. Πρωτ. : 199/14.2.2017 

Tην αποφ.30/2017 Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκριση διενέργειας ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την 

προμήθεια τροφίμων, καφέ, αφεψημάτων , εμφιαλωμένου νερού, αναψυκτικών και ποτών για τις ανάγκες του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Λ. Μανωλίδης», του ΝΠΙΔ « Κ.Ε.ΔΗ.Κ» και των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Καισαριανής.  

Την αποφ 51/2017 της Οικονομικής  Επιτροπής περί έγκριση των όρων της διακήρυξης , της μελέτης και της 

σχετικής πίστωσης της προμήθειας. 

Την ΑΑΥ  154 του Δήμου Καισαριανής 

Την ΑΑΥ 67 του ΝΠΔΔ «Λ. Μανωλίδη»    

Την αποφ.151/2016 Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης  επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

αποτελέσματος για την προμήθεια τροφίμων για το Δήμο και όλα τα εποπτευόμενα  ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ   έτους 2017 

για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.                                  

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική  ημερομηνία  παραλαβής   των προσφορών  είναι η  18-4-2017 και ώρα 10:00πμ 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 24-

4-2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλει  με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση    στις  16-3-2017 στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) .  



Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης   καταχωρήθηκε  ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  

http://www.promitheus.gov.gr, όπου θα λάβει Συστημικό Αριθμό :39686 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 

Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σε 2 οικονομικές και 2 

τοπικές εφημερίδες σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 

άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη  καταχωρήθηκε  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   

www.kessariani.gr   

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει:  

- την Αναθέτουσα Αρχή για  τις οικονομικές εφημερίδες (πανελλήνιας κυκλοφορίας) 

- τον  ανάδοχος τις τοπικές εφημερίδες 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά 

και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 



 

η  με αρ. 2017-036047 (17-105733-001)Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής : 

 

            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΜΕΛΕΤΗ: Α) Συγγραφή υποχρεώσεων, Β) Τεχνικές προδιαγραφές, Γ) Τεχνική περιγραφή Δ) Ενδεικτικός 

προϋπολογισμός μελέτης συνολικός, Ε) Ενδεικτικός προϋπολογισμός ΝΠΔΔ « ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ», Ζ) 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ΝΠΙΔ « ΚΕΔΗΚ» και Η) Ενδεικτικός προϋπολογισμός  ΔΟΜΩΝ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 

             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2   

  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

 

             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

το σχέδιο της σύμβασης  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 

ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του ως άνω συστήματος. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο (6)έξι ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 

από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 

κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 



α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, 

δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 

προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 

προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από 

τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω 

εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από 

δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό 

μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 

Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από 

το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” 

σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την 

έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

        Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων), μπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή σε ξένη γλώσσα, αλλά να συνοδεύεται οπωσδήποτε 

από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που 

έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από 

εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 

του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 



Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της 

παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 

εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 

καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 

ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 

ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός 

πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση 

των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 

εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 

σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό 

του δύο τις εκατό (2%)επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας/ομάδων, για την/τις οποίες έχει υποβάλλει 

την προσφορά του, άνευ ΦΠΑ και με ανάλογη στρογγυλοποίηση προς τα άνω. 



Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς , άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά 

από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής 

κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και   

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,  

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.5 δεν προσκομίσει 

εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 

σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως 

ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 



νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση 

της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους 

διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν 

η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  



δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να 

θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά 

την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν 

μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για 

το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη  

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη 

διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 

επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). 

Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 

σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 

αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας 

κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση . 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 

παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης. 

 

 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  



Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί 

φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 

ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 

οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες 

χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο  

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς  απαιτείται 

α) κατά τη διάρκεια των ετών 2015-2016 , να έχουν εκτελέσει συμβάσεις προμηθειών  του συγκεκριμένου τύπου 

και να προσκομίσουν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τους αναθέτοντες φορείς 

ε) να διαθέτουν  πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με 

παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα 

2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

 

 Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.5 

της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 

προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα 2 το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, 

με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις 

οδηγίες  του Παραρτήματος 1 

 

2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ 

του ν. 4412/2016 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο 

μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία 

διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 

αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

εμπεριέχεται  



στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 

αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 

παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και 

στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες 

τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 

2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 

απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος 

XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 

αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής 

ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 



Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 

ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

 

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  α)  

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τους αναθέτοντες φορείς β) πιστοποιητικά ποιότητας και υγιεινής των προϊόντων 

 ISO 22000 ή ισοδύναμο 

 

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 

ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη 

σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 

εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), 

τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 

του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε 

ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, 

που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις 

ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής για τις 

ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4,8,9,12,14,15,16 και για τις ΟΜΑΔΕΣ 5,6,7,10,11,13 το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση επί τοις εκατό 

(%), ενιαία έκπτωση για όλη την κατηγορία,  στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης 

του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών 

του Τμήματος Εμπορίου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Περιφέρεια Αττικής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016. 

για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας. 

 



 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα..1..της Διακήρυξης , για το 

σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ομάδα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από 

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη 

(άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως 

άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» . 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω 

διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β 

– 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 

του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

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

στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της 

συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  



Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . 

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 

εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 

πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, 

την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 

αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf 

(το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως 

περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη 

κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της 

υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό 

φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 

προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 

επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν 

προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα 

τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 

αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την 

διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και 

τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 



Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML 

και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διακήρυξης (Παράρτημα.2..).  

Για την συμπλήρωση του αρχείου xml οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συνδεθούν στο σύνδεσμο 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 

Οδηγίες συμπλήρωσης είναι αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση(ESPD)”  

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1

561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-

state%3Dcoa43tonq_61 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή αρχείο pdf, ψηφιακά 

υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη. 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του δ/σμου, οι οικονομικοί 

φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους 

όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις 

σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το 

υποβάλλουν στο σχετικό δ/σμό. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό 

φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 

την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  ..1..της Διακήρυξης 

, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με 

βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής για τις ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4,8,9,12,14,15,16 

και για τις ΟΜΑΔΕΣ 5,6,7,10,11,13 το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση επί τοις εκατό (%), ενιαία έκπτωση για όλη την 

κατηγορία,  στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, 

όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Γενικής 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Περιφέρεια Αττικής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τη συνολική όμως 

προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ..1..της διακήρυξης:  

Α. Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα (για τις ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4,8,9,12,14,15,16).  



Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα 

επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά 

υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf.] 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωση επί τοις εκατό (%), ενιαία έκπτωση για όλη 

την κατηγορία,  στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 

παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου 

της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Περιφέρεια Αττικής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 στην τιμή των 

προσφερόμενων ειδών (για τις ΟΜΑΔΕΣ 5,6,7,10,11,13 ) 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί ποσοστό 

έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, 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 ως άνω τιμή αναφοράς όπως 

αυτή δίδεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας  μελέτης για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.    

Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση οι ποσοστιαίες εκπτώσεις, για τις περιπτώσεις των ΟΜΑΔΩΝ 5,6,7,10,11,13 ή οι 

τιμές μονάδας, για τις περιπτώσεις των ΟΜΑΔΩΝ 1,2,3,4,8,9,12,14,15,16, της προσφοράς των προμηθευτών θα 

παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η κάθε αντίστοιχη σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή 

μέχρι την ολοκλήρωση των παραδόσεων καθενός από τα προς προμήθεια είδη σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην 

παρούσα Μελέτη.  

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους 

όρους της αντίστοιχης σύμβασης. 

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, σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το  αναγραφόμενο ποσοστό 

έκπτωσης  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από 

το σύστημα.  

Για τις ομάδες που απαιτείται προσφορά με τιμή μονάδας, οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται  

Για τις ομάδες που απαιτείται προσφορά με ποσοστό έκπτωσης, οι προσφερόμενες τιμές αναπροσαρμόζονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3438/2006 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση 

ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του 

άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και 

τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα 1 της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   



Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν 

από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της 

διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 

συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον 

τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 

τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 

λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 

κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής 

προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. 

(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. 

(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και 

την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της 

παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές .Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του 

άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην 

περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 

 



3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 

(Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 

προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την  Δευτέρα 24-4-

2017 και ώρα 15:00 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα 

ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που 

θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο 

αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών 

εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 

προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση 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. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά 

και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους 

των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται 

αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των 

εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω 

στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα 

αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο 

οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το 

οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  



Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 

απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του 

συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον 

καλεί να υποβάλει εντός δέκα (…10……) ημερών (δεν μπορεί να είναι μικρότερη)  από την κοινοποίηση της σχετικής  

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6.2. της παρούσας 

διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.5  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 

προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο 

να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω 

του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία 

κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.5 (κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής) της παρούσας,  



O προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί  την αναθέτουσα αρχή για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή 

για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές).  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα 

από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2.2.4 -2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του 

Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 

απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με 

την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 

προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω 

του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την 

επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 

συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 του ν. 

4129/2013,  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα 

τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.6.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας 20 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του 

και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή 

ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της 

διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας 



ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα 

στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση 

της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το 

οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 

Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης 

ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 

ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η 

απόρριψή της. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω της 

λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών 

μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010. 

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη 

ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και 

η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 

προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, 

ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 του 

Ν. 3886/2010 όπως ισχύει. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 

2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, 

για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής 

του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε 

το σφάλμα ή η παράλειψη.  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 

β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης  



Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων 

της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής 

αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της 

οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 

ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης 

και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από 

τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 

όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν 

στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να 

γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς 

και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 

συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση 

διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε 

άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση 

του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 

γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.6.2 της παρούσας, εφόσον 

το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 

τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. 

Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 

επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  



Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει 

την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης 

του αρμοδίου οργάνου  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 

που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από 

τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο 

πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται για το 100% της συμβατικής αξίας των κάθε φορά παραδοθέντων ειδών, 

αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές σύμφωνα με την παρ. 11 εδ.β 

του άρθρου 221 του ν.4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο του ως άνω νόμου 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή 

Οι πληρωμές θα είναι τμηματικές και θα ακολουθούν την έκδοση των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων 

πληρωμής, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία θα υποβάλλει ο προμηθευτής, μετά τη διεκπεραίωση κάθε 

παραγγελίας και εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή των τιμολογίων στην υπηρεσία. 

 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 



β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή 

στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την 

παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ  20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 

4% επί του καθαρού ποσού 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 

φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 

4412/2016] 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου 

από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% 

επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 

ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 

εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 

οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 

ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 

5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη 

συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 



που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα προϊόντα τμηματικά (εντός 3 ημερών), κατόπιν έγγραφης ή 

τηλεφωνικής παραγγελίας της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου , εντός των ορίων του Δήμου στους χώρους που θα 

του υποδεικνύονται.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αντιμετωπίζει πρόβλημα στην εμπρόθεσμη παράδοση των παραγγελιών, οφείλει να 

ενημερώνει εγγράφως τουλάχιστον μια εργάσιμη ημέρα πριν, τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Τα έξοδα μεταφοράς βαραίνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή 

Η αδυναμία εξυπηρέτησης-παράδοσης δεν μπορεί να ξεπερνάει τις τρεις φορές το μήνα. Σε περίπτωση αδυναμίας 

παράδοσης πέραν των τριών φορών ανά μήνα, ο Δήμος δύναται να προβεί στην επιβολή των προβλεπόμενων από 

το Νόμο ποινικών ρητρών και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

Το ωράριο παράδοσης κατά κανόνα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατά προτίμηση από τις 08:30-11:00. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των προϊόντων  μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το 

αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή 

άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 

συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 

παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την αρμόδια υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για την 

ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση προϊόντος στους χώρους υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην 

υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία 

προσκόμισης, το προϊόν, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 

σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως 

άνω νόμου και το Παράρτημα 3 της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 

διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Σε περίπτωση μακροσκοπικού ελέγχου το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- 

παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 

4412/16. 



Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές ( πρωτοβάθμιες- δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους 

που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε 

δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 

του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από 

πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των 

οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των 

αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 

Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της 

κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των προϊόντων και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μετά 

από κάθε παράδοση του προϊόντος. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 

παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με 

κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 

προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του 

υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται 

οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν 

πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 

προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 

του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής 

εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 

σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό 

Η επιλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή με τους εξής περιορισμούς: 

α) Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή λιμάνια χωρίς συγκατάθεση του αγοραστή. 

β) Εφόσον το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, τούτο υ- πόκειται στους όρους και συμφωνίες της CLASSIFICATION 

CLAUSES. 

Επίσης, η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου εκτός αν άλλως κρίνει ο αγοραστής. 

Επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοίου, η από ο- ποιαδήποτε άλλη αιτία, βαρύνουν τον προμηθευτή, όταν η 

προμήθεια γίνεται με τον όρο παράδοσης CIF. 

Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με όρο κατά τον οποίο η ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και 

δαπάνη του προμηθευτή, αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία και καλύπτει κινδύνους επιλογής του αγο-

ραστή, ανάλογα με τη φύση του εμπορεύματος, τα περιστατικά του ταξιδιού, τη συσκευασία και λοιπούς συναφείς 



παράγοντες, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική σύμβαση. Εκτός από τους παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και 

κίνδυνοι όπως πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του ινστιτούτου 

των ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά. 

Ο προμηθευτής αμέσως μετά την φόρτωση των υλικών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή, με 

τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία, τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία να περιλαμβάνονται τουλάχιστον: 

α) Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει. 

β) Αν η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, η εθνικότητα του και η σημαία του. 

γ) Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ' αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και το βάρος 

(μικτό - καθαρό). 

δ) Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο προορισμού. 

Αν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να α- ποστείλει το ανωτέρω τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τη-

λεομοιοτυπία, βαρύνεται με έξοδα υπερημεριών και παραμονής σε τελωνειακούς χώρους ή χώρους INTRANSIT των 

συμβατικών υλικών, από την επομένη της άφιξης του μεταφορικού μέσου μέχρι την παραλαβή τους. 

 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση 

του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 

ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον 

έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 

άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΕΛΕΤΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 46 
Τ.Κ.: 16121 
Τηλ: 2107229662 
E-mail: desand3@otenet.gr 
Πληροφορίες: Καμπίτσης Ανδρέας 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΦΕ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ, 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ,  
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ», ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Κ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 
 
CPV 

03142500-3 15113000-3 15321100-5 15411100-3 15612190-9 15830000-5 15861100-2 15872000-1 15961100-3 

03211300-6 15131130-5 15321300-7 15411110-6 15612210-6 15831000-2 15864100-3 15872100-2 15981000-8 

03212211-2 15131220-3 15322100-2 15431100-9 15613311-1 15831200-4 15865000-9 15872400-5 15982000-5 

03212212-9 15131400-9 15331170-9 15510000-6 15625000-5 15833000-6 15870000-7 15884000-8 15982100-6 

03220000-9 15131620-7 15331427-6 15511100-4 15810000-9 15841000-5 15871110-8 15890000-3  

03221210-1 15221000-3 15332100-5 15511600-9 15811100-7 15842200-4 15871230-5 15911000-7 
 

03222400-7 15300000-1 15332240-8 15541000-2 15811500-1 15842210-7 15871273-8 15931200-5 
 

15111200-1 15300000-2 15332290-3 15544000-3 15812000-3 15851000-8 15871274-5 15961000-2 
 

 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΜΑΔΑ 1-16 297.554,32 € 

Φ.Π.Α. 13% για τις ΟΜΑΔΕΣ 1,4,5,6,7,9,10,11,13,15 και           
            24% για τις ΟΜΑΔΕΣ 2,3,8,12,14,16 

  53.734,42 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α.) 351.288,75 €   

 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   14/02/2017  
Αριθ. Πρωτ.:    199/14.02.2017  
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1615/14.02.2017  
 
ΑΔΑΜ: 15REQ003128176 2015-10-06           

Προς: 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Κοινοποίηση 
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καισαριανής 
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

Περιλαμβάνονται: 
1. Συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης. 
2. Τεχνικές προδιαγραφές. 
3. Τεχνική περιγραφή  
4. Ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης για τις ανάγκες των Δομών Παροχής 

Βασικών Αγαθών του Δήμου Καισαριανής. 
5. Ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Λεωνίδας 

Μανωλίδης». 
6. Ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης για τις ανάγκες της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης (Κ.Ε.ΔΗ.Κ) του Δήμου Καισαριανής. 
7. Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣIA                                                          

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                         

ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ «Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗ» 
ΔΗΜΟΤ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ 
Σαρ. Γ/λζε: ΚΛΑΕΟΜΔΝΧΝ 46 
Σ.Κ.: 16121 
Σει: 2107229662 
E-mail: desand3@otenet.gr  
Πιεξνθνξίεο: Κακπίηζεο Αλδξέαο 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

Άρθρο 1. Ανηικείμενο ηης Προμήθειας. 

Ζ παξνχζα πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ (γαιαθηνθνκηθά, 
είδε παληνπσιείνπ, ζλαθ, ειαηφιαδν, θξέαηα-πνπιεξηθά, απγά, είδε αξηνπνηείνπ, είδε 
νπσξνπσιείνπ-θεπεπηηθά-θξνχηα, θαηεςπγκέλα είδε), θαθέ, αθεςεκάησλ, εκθηαισκέλνπ 
λεξνχ, αλαςπθηηθψλ θαη πνηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Λ. Μαλσιίδεο» (Γνκέο 
Πξνζρνιηθήο αγσγήο, πγείαο, ΑΜΔΑ θαη ΚΑΠΖ), ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Κ.Δ.ΓΖ.Κ. 
(θπιηθεία) θαη ησλ Γνκψλ Παξνρήο Βαζηθψλ Αγαζψλ (Παληνπσιείν & πζζίηην ζηα πιαίζηα 
ηεο Πξάμεο κε θσδ. ΟΠ MIS 5001603) ηνπ Γήκνπ Καηζαξηαλήο. 

Άρθρο 2. σμβαηικά ζηοιτεία. 

πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

 Ζ Γηαθήξπμε. 

 Ζ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Κέληξν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πξναγσγήο Τγείαο «Λ. 

Μαλσιίδεο» (πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή). 

 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

Άρθρο 3. Νομικό πλαίζιο. 

Ζ πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο πνπ ζπληάζζεηαη βάζεη 

ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Άρθρο 4. Τπογραθή ζύμβαζης - Εγγύηζη καλής εκηέλεζης. 

Ο αλάδνρνο-νη ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο 

ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο (20) είθνζη εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε, γηα 

ππνγξαθή ζχκβαζεο, θαηαζέηνληαο ηελ πξνβιεπφκελε εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο. 

πγθεθξηκέλα κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ν/νη πξνκεζεπηέο ζα θιεζνχλ 

ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ   14/02/2016  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΣΡΟΦΗΜΧΝ, ΚΑΦΔ, ΑΦΔΦΖΜΑΣΧΝ, 
ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΟΤ ΝΔΡΟΤ, 
ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ, ΓΗΑΡΚΔΗΑ 
ΔΝΟ (1) ΔΣΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ 
ΣΖ ΤΜΒΑΖ, ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ 
Ν.Π.Γ.Γ. «ΛΔΧΝΗΓΑ ΜΑΝΧΛΗΓΖ», ΣΖ 
ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (Κ.Δ.ΓΖ.Κ) 
ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΒΑΗΚΧΝ 
ΑΓΑΘΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 
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γηα ηελ ππνγξαθή επηκέξνπο ζπκβάζεσλ κε ηνλ θάζε θνξέα, ήηνη: 

 Σν Γήκν Καηζαξηαλήο 

 Σν Ν.Π.Γ.Γ. «Κέληξν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο & Πξναγσγήο Τγείαο Γήκνπ Καηζαξηαλήο  

«Λ. Μαλσιίδεο». 

 Σν Ν.Π.Η.Γ. Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Καηζαξηαλήο Κ.Δ.ΓΖ.Κ.. 

Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηνπο εθάζηνηε θνξείο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε. Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπ ο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο,  ησλ 

ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ θαηνρπξσκέλε πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. 
 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο: 

α)  Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα 

ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο 

πκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 2513/1997 θαη έρνπλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη 

απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

β)   Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο 

ηεο ζπλνιηθήο ζχκβαζεο πξν Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. πγθεθξηκέλα θαη αλά Οκάδα: 

Α/Α ΟΜΑΔΑ 
Ποζό εγγύηζης 
καλής εκηέλεζης 

1 ΟΜΑΓΑ (1) ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ - ΦΠΑ 13 %              621 €  

2 ΟΜΑΓΑ (2) ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ ΜΔ ΦΠΑ 24%           2.974 €  

3 ΟΜΑΓΑ (3) ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ - ΝΑΚ ΜΔ ΦΠΑ 24%              307 €  

4 ΟΜΑΓΑ (4) ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ ΜΔ ΦΠΑ 13%           2.126 €  

5 ΟΜΑΓΑ (5) ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ - ΦΠΑ 13 %              812 €  

6 ΟΜΑΓΑ (6) ΚΡΔΑΣΑ - ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ - ΦΠΑ 13 %           2.149 €  

7 ΟΜΑΓΑ (7) ΑΤΓΑ - ΦΠΑ 13 %                21 €  

8 ΟΜΑΓΑ (8) ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ (ΔΚΣΟ ΦΧΜΗΟΤ) - ΦΠΑ 24 %               327 €  

9 ΟΜΑΓΑ (9) ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ - ΦΠΑ 13 %              421 €  

10 ΟΜΑΓΑ (10) ΔΗΓΖ ΟΠΧΡΧΛΔΗΟΤ-ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ-ΦΡΟΤΣΑ - ΦΠΑ 13 %           1.091 €  

11 ΟΜΑΓΑ (11) ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ - ΦΠΑ 13 %              106 €  

12 ΟΜΑΓΑ (12) ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΔΗΓΖ - 24% ΦΠΑ              133 €  

13 ΟΜΑΓΑ (13) ΔΗΓΖ ΗΥΘΤΟΠΧΛΔΗΟΤ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ - ΦΠΑ 13%              369 €  

14 ΟΜΑΓΑ (14) ΚΑΦΔ/ΑΦΔΦΖΜΑΣΑ - ΦΠΑ 24 %              795 €  

15 ΟΜΑΓΑ (15) ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΟ ΝΔΡΟ - ΦΠΑ 13%              320 €  

16 ΟΜΑΓΑ (16) ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΣΑ - ΦΠΑ 24 %           2.305 €  

 

γ)  ε πεξίπησζε πνπ πξνκεζεπηήο/εο αλαδεηρζνχλ απφ ηε δηαδηθαζία αλάδνρνη ζε 

παξαπάλσ απφ κηα Οκάδα ηεο πξνκήζεηαο, θαηαζέηνπλ εγγπεηηθή επηηαγή γηα ην ζπλνιηθφ 

αζξνηζηηθά πνζφ. 

δ) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

ε) Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο 
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παξαζρεζείζαο πξνκήζεηαο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ 

ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή 

ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ 

αληηκεηψπηζε θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 

Άρθρο 5. Προζθορά-Σιμές. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ είηε λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα φιεο ηηο ΟΜΑΓΔ θαη γηα ηε 

ζπλνιηθή πξνθεξπρζείζα πνζφηεηα φισλ ησλ εηδψλ, είηε λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ην 

ζχλνιν κίαο ή πεξηζζφηεξσλ ΟΜΑΓΧΝ ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο. 

Γελ γίλεηαη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά πνπ ζα δίδεηαη κφλν γηα ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο 

πξνκήζεηαο θάζε ΟΜΑΓΑ ή γηα ζπγθεθξηκέλα κφλν είδε ηνπο. 

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ, νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ηειηθά 

ηελ παξνχζα πξνκήζεηα γηα θαζεκία απφ ηηο πξνο πξνκήζεηα νκάδεο εηδψλ, ζα απνηεινχλ 

αλαπφζπαζηα κέξε ηεο θάζε ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Ζ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ γίλεηαη: 

Α) Γηα ηηο ΟΜΑΓΔ 1,2,3,4,8,9,12,14,15,16 κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο γηα ηε ζπλνιηθή φκσο 

πξνθεξπρζείζα πνζφηεηα θάζε νκάδαο. 

Β) Γηα ηηο ΟΜΑΓΔ 5,6,7,10,11,13 ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζε επί ηνηο εθαηφ (%), 

εληαία έθπησζε γηα φιε ηελ θαηεγνξία,  ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή 

ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην 

εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο, Πεξηθέξεηα Αηηηθήο,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ζην ζχζηεκα δελ έρεη πξνβιεθζεί θαηαρψξεζε πνζνζηνχ 

έθπησζεο θαη γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ην ζχζηεκα, ζηελ εηδηθή 

ειεθηξνληθή θφξκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο 

ζα ζπκπιεξψζνπλ σο ηηκή πξνζθνξάο ηελ ηηκή κε ηξία (3) δεθαδηθά ςεθία (αξηζκφ) πνπ 

πξνθχπηεη αλά είδνο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο εληαίαο έθπησζεο πνπ 

πξνζθέξνπλ αλά θαηεγνξία εηδψλ απφ ηελ Σηκή Αλαθνξάο φπσο απηή δίδεηαη ζηνλ 

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο  κειέηεο γηα ην αληίζηνηρν ππφ πξνκήζεηα είδνο.    

πλεπψο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη πνζνζηηαίεο εθπηψζεηο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

ΟΜΑΓΧΝ 5,6,7,10,11,13 ή νη ηηκέο κνλάδαο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ΟΜΑΓΧΝ 

1,2,3,4,8,9,12,14,15,16, ηεο πξνζθνξάο ησλ πξνκεζεπηψλ ζα παξακέλνπλ ζηαζεξέο γηα 

φζν ζα είλαη ζε ηζρχ ε θάζε αληίζηνηρε ζχκβαζε γηα ηελ παξνχζα πξνκήζεηα, δειαδή κέρξη 

ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαδφζεσλ θαζελφο απφ ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζχκθσλα κε φηη 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα Μειέηε.  

Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε θαη αληίζεηε ζηνπο φξνπο ηεο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο. 

Οη αλάδνρνη επηβαξχλνληαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ 

θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Άρθρο 6. Παράδοζη ηων σλικών. 

α. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηηο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο ησλ 

πξνκεζεηψλ, ζε ρψξν ή ρψξνπο, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Καηζαξηαλήο πνπ ζα 
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ππνδείμνπλ νη αξκφδηνη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ, ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Λεσλίδαο Μαλσιίδεο» ή 

ηνπ Ν.Π.Η.Γ. Κ.Δ.ΓΖ.Κ..  

β. Σα έμνδα κεηαθνξάο βαξαίλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ πξνκεζεπηή. 

γ. Οη πνζφηεηεο πξέπεη λα παξαδίλνληαη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα 

παξαγγειίαο, θαηφπηλ ηειεθσληθήο εληνιήο ή θαμ ή e-mail απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε 

ηνπ Γήκνπ Καηζαξηαλήο ή ην αληίζηνηρν αξκφδην ηκήκα ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Λεσλίδαο 

Μαλσιίδεο» θαη ηνπ Ν.Π.Η.Γ. Κ.Δ.ΓΖ.Κ. . 

δ. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο αληηκεησπίδεη πξφβιεκα ζηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε, 

νθείιεη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνπιάρηζηνλ κηα εξγάζηκε εκέξα πξηλ, ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο. 

ε. Ζ αδπλακία εμππεξέηεζεο-παξάδνζεο ησλ πξνκεζεηψλ δελ κπνξεί λα μεπεξλάεη ηηο 

ηξεηο θνξέο ην κήλα. ε πεξίπησζε αδπλακίαο παξάδνζεο πέξαλ ησλ ηξηψλ θνξψλ 

αλά κήλα, ν Γήκνο δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην Νφκν 

πνηληθψλ ξεηξψλ θαη λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 

ζη. Ζ πξνκήζεηα κπνξεί λα γίλεη είηε ηκεκαηηθά είηε θαζ’ φινλ. 

δ. Ο Γήκνο, ην Ν.Π.Γ.Γ. «Λ. Μαλσιίδεο» θαη ην Ν.Π.Η.Γ. Κ.Δ.ΓΖ.Κ. δελ ππνρξενχληαη λα 

απνξξνθήζνπλ ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ελδεηθηηθνχο ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο, εθφζνλ νη αλάγθεο ηνπο απνδεηρζνχλ κηθξφηεξεο θαηά ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο. 

ε. Σν ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ησλ πξνκεζεηψλ, κπνξεί λα κεησζεί θαηά ηελ 

αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο κέρξη πνζνζηνχ 30% ηνπ ζπλφινπ απηή, ρσξίο θακία 

αληίξξεζε ή αμίσζε ηνπ αλαδφρνπ πξνο απνδεκίσζε γηα δηαθπγφλ θέξδνο ή γηα 

νπνηαδήπνηε άιιν ιφγν. Δπίζεο κπνξεί λα απμεζεί κέρξη πνζνζηνχ 20%, εμαηηίαο ησλ 

δηακνξθνχκελσλ κέζσλ ηηκψλ ιηαληθήο πψιεζεο. 

 

Άρθρο 7.Προδιαγραθές σλικών. 

Οη πξνκήζεηεο ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο ησλ 

Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

ε πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί, ν Γήκνο, ην Ν.Π.Γ.Γ 

«Λ. Μαλσιίδεο» θαη ην Ν.Π.Η.Γ. Κ.Δ.ΓΖ.Κ επηθπιάζζνληαη γηα θάζε λφκηκν δηθαίσκα ηνπ 

απέλαληη ζηνλ πξνκεζεπηή, κεδέ ηεο έθπησζεο απνθιεηζκέλεο. 

 

Άρθρο 8.Παραλαβή. 

Ζ παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο 

παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ ή εθπξνζψπνπ ηνπ.  

Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 

ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απφξξηςε ή ηε κεξηθή απηήο ή ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ αλσκαιηψλ. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 

ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, εληφο ηεο απφ ηεο ίδηαο νξηδφκελεο 

πξνζεζκίαο, ν Γήκνο Καηζαξηαλήο, ην Ν.Π.Γ.Γ «Λ. Μαλσιίδεο» θαη ην Ν.Π.Η.Γ. Κ.Δ.ΓΖ.Κ 

δηθαηνχληαη λα πξνβνχλ ζηελ ηαθηνπνίεζε ηνχησλ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πιένλ πξφζθνξν γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα απηνχ ηξφπν. 
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Άρθρο 10. Πληρωμή. 

Οη πιεξσκέο ζα είλαη ηκεκαηηθέο θαη ζα αθνινπζνχλ ηελ έθδνζε ησλ αληίζηνηρσλ 

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο, κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ζα 

ππνβάιιεη ν πξνκεζεπηήο, κεηά ηε δηεθπεξαίσζε θάζε παξαγγειίαο θαη εληφο δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ ηηκνινγίσλ ζηελ ππεξεζία. 

Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην Νφκν 

θξαηήζεηο. 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣIA                                                          

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                                                         
ΓΖΜΟ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ  
 

ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & 
ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ «Λ. ΜΑΝΧΛΗΓΖ» 
ΓΖΜΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ 
Σαρ. Γ/λζε: ΚΛΑΕΟΜΔΝΧΝ 46 
Σ.Κ.: 16121 
Σει: 2107229662 
E-mail: desand3@otenet.gr 
Πιεξνθνξίεο: Κακπίηζεο Αλδξέαο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΟΜΑΓΑ 1: ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ 

Γάια εβαπνξέ πιήξεο ή ειαθξύ. Λεπθφ αγειαδηλφ ζπκππθλσκέλν εβαπνξέ απνζηεηξσκέλν γάια 

ηνπ νπνίνπ ε θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά είλαη ηνπιάρηζηνλ 7,5% γηα ην πιήξεο θαη έσο 

4% ιηπαξά γηα ην ειαθξχ ζε κεηαιιηθή ζπζθεπαζία ησλ 410ml. Ζ εκεξνκελία ιήμεο ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Σν γάια ζα είλαη απφ αγλφ αγειαδηλφ γάια, ην νπνίν ζα δηαηεξεί ηα θπζηθά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηνπ 

(αζβέζηην, πξσηεΐλεο, θψζθνξν, κεηαιιηθά ζηνηρεία, βηηακίλεο, θ.ι.π) ηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη 

ζηελ ηππσκέλε εηηθέηα απηνχ. ηνλ πξντφλ επίζεο ζα αλαγξάθεηαη ην πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα 

πνηφηεηαο, ε εκεξνκελία παξαγσγήο- αλάισζεο, νη θσδηθνί θαη γεληθά φια ηα απαξαίηεηα εθείλα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν ζπζθεπαζίαο θαη παξαγσγήο (ηφπνο ρξφλνο, παξηίδα). 

Σν πξντφλ ζα πξνέξρεηαη απφ λνκίκσο ζε ιεηηνπξγία εξγνζηάζηα, ηα νπνία ζα έρνπλ εγθεθξηκέλε 

εγθαηάζηαζε κε θσδηθφ αξηζκφ έγθξηζεο θηεληαηξηθνχ ειέγρνπ (ζήκα θαηαιιειφηεηαο) γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο απηνχ. Θα δηαθηλείηαη φπσο νξίδεηαη ζηνλ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο 

Τγεηνλνκηθέο θαη Κηεληαηξηθέο Γηαηάμεηο Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα δψζνπλ πιήξεηο θαη ζαθείο 

πεξηγξαθέο ησλ πξντφλησλ ηνπο (πρ. πζθεπαζία, βάξνο ζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ, πνζφηεηεο , 

εξγνζηάζην παξαζθεπήο, θπζηθνρεκηθά θαη κηθξνβηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζξεπηηθά ζπζηαηηθά 

θ.ι.π.). 

Γάια πςειήο παζηεξίσζεο - πςειήο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο πιήξεο ή ειαθξύ κέρξη 45 

εκεξώλ. Γάια Τςειήο Παζηεξίσζεο είλαη απηφ πνπ έρεη ππνζηεί ζεξκηθή επεμεξγαζία ζηνπο 

+110νC έσο +127νC. ηε ζπζθεπαζία αλαγξάθνληαη νη ιέμεηο «Γάια» θαη «Τςειήο Παζηεξίσζεο». 

Απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθή ησλ ιέμεσλ «θξέζθν» θαη «παζηεξησκέλν». Γηαηεξείηαη ζην ςπγείν έσο 

45 εκέξεο. 

Σν πξνο πξνκήζεηα γάια ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο ( ιηπαξά 3,5% ) ή εκηαπνβνπηπξσκέλν 

ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ    27/10/2016  

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: 
ΣΡΟΦΗΜΧΝ, ΚΑΦΔ, ΑΦΔΦΖΜΑΣΧΝ, 
ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΟΤ ΝΔΡΟΤ, 
ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ, ΓΗΑΡΚΔΗΑ 
ΔΝΟ (1) ΔΣΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ 
ΣΖ ΤΜΒΑΖ, ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ 
Ν.Π.Γ.Γ. «ΛΔΧΝΗΓΑ ΜΑΝΧΛΗΓΖ», ΣΖ 
ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (Κ.Δ.ΓΖ.Κ) 
ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΒΑΗΚΧΝ 
ΑΓΑΘΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 
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(ιηπαξά 1,5%), ζε ζπζθεπαζία εκθηάισζεο ελφο (1) ιίηξνπ, νπνηαζδήπνηε αλαγλσξηζκέλεο κάξθαο 

πνπ δηαηίζεηαη ζην Ληαληθφ Δκπφξην ζχκθσλα κε ην άξζξν 80 ηνπ θψδηθα (ΦΔΚ 788/87 ηεχρνο Β). 

Σν γάια ζα είλαη απφ αγλφ αγειαδηλφ γάια, ην νπνίν ζα δηαηεξεί ηα θπζηθά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηνπ 

(αζβέζηην, πξσηεΐλεο, θψζθνξν, κεηαιιηθά ζηνηρεία, βηηακίλεο, θ.ι.π) ηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη 

ζηελ ηππσκέλε εηηθέηα απηνχ. ηνλ πξντφλ επίζεο ζα αλαγξάθεηαη ην πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα 

πνηφηεηαο, ε εκεξνκελία παζηεξίσζεο- αλάισζεο, νη θσδηθνί θαη γεληθά φια ηα απαξαίηεηα εθείλα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν ζπζθεπαζίαο θαη παξαγσγήο (ηφπνο ρξφλνο, παξηίδα). 

Σν πξντφλ ζα πξνέξρεηαη απφ λνκίκσο ζε ιεηηνπξγία εξγνζηάζηα, ηα νπνία ζα έρνπλ εγθεθξηκέλε 

εγθαηάζηαζε κε θσδηθφ αξηζκφ έγθξηζεο θηεληαηξηθνχ ειέγρνπ (ζήκα θαηαιιειφηεηαο) γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο απηνχ. Θα δηαθηλείηαη ζε ζπλζήθεο ςχμεο φπσο νξίδεηαη ζηνλ Κ.Σ.Π. θαη 

ηηο ηζρχνπζεο Τγεηνλνκηθέο θαη Κηεληαηξηθέο Γηαηάμεηο Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα δψζνπλ 

πιήξεηο θαη ζαθείο πεξηγξαθέο ησλ πξντφλησλ ηνπο (πρ. πζθεπαζία, βάξνο ζπζθεπαζκέλσλ 

πξντφλησλ, πνζφηεηεο , εξγνζηάζην παξαζθεπήο, θπζηθνρεκηθά θαη κηθξνβηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θ.ι.π.). 

Κξέκα γάιαθηνο κε 36% ιηπαξά πνπ παξάγεηαη απφ παζηεξησκέλν γάια αγειάδαο. ε 

ζπζθεπαζία Tetrapack ησλ 330ml κε θαπάθη αζθαιείαο γηα λα δηαηεξνχληαη αλαιινίσηα ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο.  

Γηανύξηη. Θα είλαη θξέζθν αξίζηεο πνηφηεηαο, ζηξαγγηζηφ, απνδεδεηγκέλα επξείαο θαηαλάισζεο, 

απφ αγειαδηλφ γάια πιήξεο ζε ιηπαξά (10%). πζθεπαζκέλν θαηάιιεια ζε ζθξαγηζκέλν θεζέ 1 

θηινχ. κε αλαγξαθφκελε εμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο ηελ πξνέιεπζε, ηελ εκεξνκελία ιήμεο ε νπνία 

ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 1 κήλα απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ 

Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο, θαζψο θαη ηηο Τγεηνλνκηθέο θαη 

Κηεληαηξηθέο δηαηάμεηο. 

Γηανπξηάθηα παηδηθά (2x150γξ) Σν παηδηθφ γηανχξηη αγειάδαο ζα είλαη πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιίπνο 

3,85%. Θα πξέπεη λα είλαη παξαζθεπαζκέλν (άξζξν 82 ηνπ Κ.Σ.Π) απφ λσπφ γάια αγειάδαο 

θαηφπηλ παζηεξίσζεο θαη λα πιεξνί φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο πεξί κηθξνβηνινγηθψλ 

ζηαζεξνηχπσλ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 853/2004, 2073/2005, 1441/2007 θαζψο θαη ηνπο φξνπο 

πνπ πξνβιέπεη ν Κ.Σ.Π. θαη νη ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. Θα πξέπεη επίζεο λα πιεξνί φιεο 

ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 Παξ. 6 ηνπ Κ.Σ.Π. Πεξί ζπλεθηηθφηεηαο, 

νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, απνπζία ηδήκαηνο, ζπληεξεηηθψλ νπζηψλ, δάραξεο, ρξσζηηθψλ, 

θ.η.ι. Σν γηανχξηη ζα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλν απφ αληηθαλνληθέο νζκέο θαη λα κελ παξνπζηάδεη 

αιινηψζεηο πθήο θαη ρξψκαηνο. 

Σν θαζαξφ βάξνο θάζε ζπζθεπαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη 2Υ150γξ. Οη ζπζθεπαζίεο επίζεο ζα πξέπεη 

λα είλαη απφ εγθεθξηκέλε πιαζηηθή χιε, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ην ακεηάβιεην ηεο ζχζηαζεο, ηεο 

επηγξαθήο θαη ηεο γλεζηφηεηαο ηνπ πξντφληνο. 

Απαηηείηαη ε ελαξκφληζε ζηηο νδεγίεο 2000/13/Δ.Κ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα πξνζέγγηζε ησλ 

λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ δηαθήκηζε ησλ 

ηξνθίκσλ θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο απφ ηηο νδεγίεο 2007/68/ΔΚ, 2001 /101/ΔΚ ηεο 

Δπηηξνπήο, 2002/86 ΔΚ ηεο επηηξνπήο θαη ηεο νδεγίαο 2003/89/ΔΚ ηνπ επξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ, φζνλ αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ 

ζπζηαηηθψλ ηξνθίκσλ. Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο ζα αλαγξάθεηαη ε επί ηηο εθαηφ ζχζηαζε ζε ιίπνο θαη 

ΤΑΛ, ε εκεξνκελία ιήμεο, ε παξηίδα, θαζψο θαη ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο κε αλεμίηειε γξαθή. 
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ΟΜΑΓΑ 2,3,4: ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 

Αιάηη θπζηθφ, ζαιαζζηλφ, ησδηνχρν αξίζηεο πνηφηεηαο, θαηάιιειν γηα επηηξαπέδην θαη καγεηξηθήο, 

λα ξέεη ρσξίο πξφζζεηα ξνήο, θαζαξφ, απαιιαγκέλν απφ ηα θαηάινηπα ησλ αιπθψλ. Να κελ 

ζθιεξαίλεη ην λεξφ ζην καγείξεκα, λα κελ ζνιψλεη ην λεξφ θαη λα κελ είλαη εμεπγεληζκέλν ζε θελφ 

αέξνο. πζθεπαζκέλν ζε ηππνπνηεκέλε θαηάιιειε πιαζηηθή 

Αιεύξη γηα όιεο ηηο ρξήζεηο, απφ ζηηάξη ιεπθφ, αξίζηεο πνηφηεηαο, απαιιαγκέλν απφ 

κηθξννξγαληζκνχο, ζπζθεπαζκέλν ζε ηππνπνηεκέλε θαηάιιειε ράξηηλε ζαθνχια, βάξνπο ελφο (1) 

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

ιήμεο ε νπνία ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 

Άλζνο αξαβνζίηνπ ζθφλε βαλίιηα γηα βξάζηκν αξίζηεο πνηφηεηαο, ζπζθεπαζκέλν θαη 

ηππνπνηεκέλν θαηάιιεια ζε ράξηηλν θνπηί θαζαξνχ βάξνπο 120 γξακκαξίσλ. Δμσηεξηθά ηεο 

ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ε νπνία ζα 

απέρεη ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο . 

Αιεύξη πνπ θνπζθώλεη κόλν ηνπ αξίζηεο πνηφηεηαο ζπζθεπαζκέλν ζε θαηάιιειε ηππνπνηεκέλε 

ράξηηλε ζπζθεπαζία θαζαξνχ βάξνπο 500 γξακκαξίσλ, ρσξίο ζπληεξεηηθά. Δμσηεξηθά ηεο 

ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ε νπνία ζα 

απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 

Μαξγαξίλε soft αξίζηεο πνηφηεηαο, θπηηθήο πξνέιεπζεο, θαηάιιειε γηα επάιεηςε. πζθεπαζία 

ηππνπνηεκέλε ζε θαηάιιειν πιαζηηθφ θεζεδάθη, θαζαξνχ βάξνπο 500 γξακκαξίσλ. Δμσηεξηθά ηεο 

ζπζθεπαζίαο ζα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ε νπνία ζα 

απέρεη ηνπιάρηζηνλ 10 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 

Εάραξε αξίζηεο πνηφηεηαο, ιεπθή θξπζηαιιηθήο κνξθήο, ηππνπνηεκέλε ζε ράξηηλε θαηάιιειε 

ζπζθεπαζία, θαζαξνχ βάξνπο ελφο (1) θηινχ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο ζα αλαγξάθεηαη ε 

πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ε νπνία ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

παξάδνζεο. 

Εάραξε θαζηαλή αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλε ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία, θαζαξνχ βάξνπο 

500 γξακκαξίσλ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο ζα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο 

ε νπνία ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 

Εαραξίλεο, ηππνπνηεκέλεο ζε ζηηθ ησλ 15γξ. θαη ζπζθεπαζκέλεο. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο ζα 

αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ε νπνία ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ 

ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 

Επκαξηθά (καθαξφληα, ιαδάληα, θξηζαξάθη) αξίζηεο πνηφηεηαο, απφ 100% ζηκηγδάιη ζθιεξνχ 

ζηηαξηνχ, μεξαηλφκελα εληφο εηδηθψλ ζαιάκσλ κε ειαθξά ζέξκαλζε ή ζηνλ αέξα ρσξίο ςήζηκν. 

Σππνπνηεκέλα ζε θαηάιιειε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία βάξνπο 500 γξακκαξίσλ. Δμσηεξηθά ηεο 

ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ην θαζαξφ βάξνο, ε πξνέιεπζε θαη εκεξνκελία ιήμεο 

ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 

Μαξκειάδα βάδν δηάθνξεο γεχζεηο θξνχησλ αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλε ζε θαηάιιειε 

ζπζθεπαζία, βάξνπο 370 - 410 γξακκαξίσλ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα 

ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο πνπ ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο απφ ηελ 

εκεξνκελία παξάδνζεο. 

Μέιη εγρψξηαο παξαγσγήο αγλφ αξίζηεο πνηφηεηαο ζπκαξίζην, ηππνπνηεκέλν ζε θαηάιιειε 

γπάιηλε ή κεηαιιηθή ζπζθεπαζία, βάξνπο 1 θηινχ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα 
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ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο πνπ ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηελ 

εκεξνκελία παξάδνζεο. 

Ρύδη θαξνιίλα αξίζηεο πνηφηεηαο, κε θαξπνχο πγηείο, μεξνχο θαη νκνηνγελείο, θαζαξηζκέλν θαη 

απνζηεηξσκέλν. Σππνπνηεκέλν θαη ζπζθεπαζκέλν αεξνζηεγψο ζε θαηάιιειε πιαζηηθή ζαθνχια 

βάξνπο 500 γξακκαξίσλ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη ε 

εκεξνκελία ιήμεο πνπ ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 

Ρύδη κπνλέη θίηξηλν αξίζηεο πνηφηεηαο, κε θαξπνχο πγηείο, μεξνχο θαη νκνηνγελείο, θαζαξηζκέλν θαη 

απνζηεηξσκέλν. Σππνπνηεκέλν θαη ζπζθεπαζκέλν αεξνζηεγψο ζε θαηάιιειε πιαζηηθή ζαθνχια 

βάξνπο 500 γξακκαξίσλ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη, ε πξνέιεπζε θαη ε 

εκεξνκελία ιήμεο πνπ ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 

Όζπξηα (θαζόιηα μεξά κεζαίνπ κεγέζνπο θαη θαζόιηα γίγαληεο, θαθέο ςηιέο, ξεβίζηα). Σα 

πξντφληα λα είλαη Α' πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 121 ηνπ 

Κ.Σ.Π θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Να κελ παξνπζηάδνπλ νπνηαδήπνηε 

νζκή θαη αιινίσζε. Να είλαη θπζηθά πξντφληα, πςειήο πνηφηεηαο, βξαζηεξφηεηαο θαη γεχζεο, 

θεηηλήο ζνδηάο, θπζηνινγηθνχ ρξψκαηνο, ζηηιπλά, κε ζπξξηθλσκέλα θαη κε νκνηφκνξθε εκθάληζε, 

απαιιαγκέλα απφ μέλα ζψκαηα, απεληνκσκέλα κε θπζηθέο νηθνινγηθέο νπζίεο αθίλδπλεο γηα ηνλ 

άλζξσπν, κε έλδεημε ζηελ ζπζθεπαζία ηεο εκεξνκελίαο παξαγσγήο θαη ιήμεο θαηαλάισζεο ηνπ 

πξντφληνο πνπ ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. Θα δηαηίζεηαη 

ζε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία θαη ζα αλαγξάθνληαη ε πξνέιεπζε θαη ην θαζαξφ βάξνο. 

Υπκόο ληνκάηαο. Ζ ζπζθεπαζία ηνπ λα είλαη ράξηηλε ησλ 500 γξ. Σν άλνηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο λα 

κελ απαηηεί αλνηρηήξη, θαζαξνχ βάξνπο 500 γξακκαξίσλ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα 

αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο πνπ ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 1 

έηνο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 

Νηθάδεο θαιακπνθηνύ. Γεκεηξηαθά αξίζηεο πνηφηεηαο, απφ ηξαγαλέο ληθάδεο θαιακπνθηνχ, 

εκπινπηηζκέλα κε βηηακίλεο, ζίδεξν θ.ι.π. Σππνπνηεκέλα ζε θαηάιιειε εηδηθή αεξνζηεγή 

ζπζθεπαζία ησλ 375 γξακκαξίσλ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε 

πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Μπηζθόηα (ηύπνπ πηη κπεξ) αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλα ζε εηδηθή γηα ηε θχιαμή ηνπο 

ζπζθεπαζία ησλ 225 γξακκαξίσλ, πινχζηα ζε δεκεηξηαθά, πδαηάλζξαθεο, θαη ζξεπηηθέο νπζίεο. 

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

ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Ξύδη αξίζηεο πνηφηεηαο, ηνπιάρηζηνλ 6 βαζκψλ ζε νμηθφ νμχ. Να πξνέξρεηαη απφ ζηαθχιη θαη λα 

κελ είλαη αλαπιήξσκα μπδηνχ (λα κελ πεξηέρεη αιθνφιε) θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπο άξζξνπ 39 

ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ Σππνπνηεκέλν. ε θαηάιιειν πιαζηηθφ κπνπθάιη 400 ml. Δμσηεξηθά ηνπ 

κπνπθαιηνχ λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη 

ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Ξύδη κπαιζάκηθν θαη θξέκα κπαιζάκηθν. Να παξάγεηαη ζηελ Διιάδα. Σν πξντφλ πξέπεη λα έρεη 

νιηθή νμχηεηα ηνπιάρηζηνλ 6%, εηδηθφ βάξνο ηνπιάρηζηνλ 1.060 ζηνπο 20°C, ζηεξεφ ππφιεηκκα 

ηνπιάρηζηνλ 120 g/l θαη πεξηεθηηθφηεηα ζε αλάγνληα ζάθραξα ηνπιάρηζηνλ 100 g/l, ελψ πξέπεη λα 

δηαηίζεηαη εκθηαισκέλν. Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ην 

μχδη. Δμσηεξηθά ηνπ κπνπθαιηνχ λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Υπκόο ιεκνληνύ αξίζηεο πνηφηεηαο ηππνπνηεκέλν ζε θαηάιιειν πιαζηηθφ κπνπθάιη 350 ml. 

11



 

 

Δμσηεξηθά ηνπ κπνπθαιηνχ λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη 

ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Καξακέιεο δειεδάθηα αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλα ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία, βάξνπο 1 

θηινχ θαη εμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία 

ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

νθνιαηάθηα (Απγνπιάθηα - Μαξγαξίηεο) αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλα ζε θαηάιιειε 

ζπζθεπαζία, βάξνπο 1 θηινχ θαη εμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε 

πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Μπηζθόηα γεκηζηά κε ζνθνιάηα αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλα ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία ησλ 

85 γξακκαξίσλ θαη εμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη ε 

εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

παξάδνζήο ηνπ. 

νθνθξέηεο αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλεο ζε θαηάιιειε αηνκηθή ζπζθεπαζία, θαη εμσηεξηθά 

ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Κνπβεξηνύξα νθνιάηα αξίζηεο πνηφηεηαο, πεξηεθηηθφηεηαο ζε θαθάν ηνπιάρηζηνλ 70% 

ηππνπνηεκέλε ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία ησλ 125 γξακκαξίσλ, θαη εμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα 

αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη 

ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Σξνύθα ζνθνιάηα ρξσκαηηζηή αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλεο ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία ησλ 

90 γξακκαξίσλ, θαη εμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη ε 

εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

παξάδνζήο ηνπ. 

Παζηέιη. Σν πξντφλ δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ζηξνπηνχ γιπθφδεο. πζθεπάδεηαη ζε αηνκηθή 

ζπζθεπαζία ησλ 60γξ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη 

ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

παξάδνζήο ηνπ. 

Κνκπόζηα ξνδάθηλν αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλε ζε θαηάιιειε ζθξαγηζκέλε ζπζθεπαζία, 

βάξνπο 1000 γξακκαξίσλ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε 

πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Μπέηθηλ πάνπληεξ αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλν ζε ράξηηλν ζαθνπιάθη, θαζαξνχ βάξνπο 20 

γξακκαξίσλ, πνπ αλαινγεί γηα λα θνπζθψζεη κηζφ θηιφ αιεχξη. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα 

αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη 

ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

ηκηγδάιη ρνλδξό αξίζηεο πνηφηεηαο, απφ ζθιεξά ζηηάξηα. Σππνπνηεκέλν ζε θαηάιιειε 

αεξνζηεγή ζπζθεπαζία βάξνπο 500 γξακκαξίσλ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα 

ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία 

παξάδνζεο. 

Ρίγαλε εγρώξηα αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλε ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία, βάξνπο 100 

γξακκαξίσλ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 
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Πηπέξη καύξν ηξηκκέλν αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλν ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία, βάξνπο 100 

γξακκαξίσλ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Κύκηλν ηξηκκέλν αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλν ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία, βάξνπο 50 

γξακκαξίσλ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Καλέια ζε ζθόλε αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλε ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία, βάξνπο 50 

γξακκαξίσλ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Καλέια μύιν αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλε ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία, βάξνπο 50 

γξακκαξίσλ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Κξέκα πξαιίλαο θνπληνπθηνύ αξίζηεο πνηφηεηαο ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία ησλ 570-600 

γξακκαξίσλ θαζαξή ρσξίο ηξίκκαηα απφ άιια πιηθά, ρσξίο ζπληεξεηηθά θαη ρξσζηηθέο νπζίεο κε 

αγλά ζπζηαηηθά πνπ λα δηαηεξνχλ ηε ζξεπηηθή ηνπο αμία. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα 

αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη 

ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Σνκαηνπειηέο αξίζηεο πνηφηεηαο ζε κεηαιιηθφ εηδηθφ θηηίν ησλ 410 γξακκαξίσλ, ην νπνίν πξέπεη 

λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο θαζψο 

θαη ηηο πγεηνλνκηθέο θαη θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα 

ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο 

απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Νηνκάηα ςηινθνκκέλε απνθινησκέλε αξίζηεο πνηφηεηαο ζε κεηαιιηθφ εηδηθφ θηηίν ησλ 400 

γξακκαξίσλ, ην πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη Αληηθεηκέλσλ 

θνηλήο ρξήζεσο θαζψο θαη ηηο πγεηνλνκηθέο θαη θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο 

λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη 

ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Γαξύθαιιν νιφθιεξν αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλν ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία 50 

γξακκαξίσλ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Γαξύθαιιν ηξηκκέλν αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλν ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία 25 

γξακκαξίσλ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Μπαράξη άθνπν ζππξί αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλν ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία 50 

γξακκαξίσλ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Πάπξηθα ηξηκκέλε αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλν ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία 50 γξακκαξίσλ. 

Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο 

θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Γαθλόθπιιν αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλν ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία 15 γξακκαξίσλ. 

Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο 

θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 
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Γπόζκνο μεξόο αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλν ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία 50 γξακκαξίσλ. 

Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο 

θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Μαγεηξηθή ζόδα αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλε ζε ράξηηλν ζαθνπιάθη. Δμσηεξηθά ηεο 

ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο 

θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Βαλίιηεο δαραξνπιαζηηθήο, άξηζηεο πνηφηεηαο ζε θηαιίδηα ησλ 1.5γξ θαη ζπζθεπαζκέλν 

θαηάιιειν γηα ηξφθηκα θαη είδε δαραξνπιαζηηθήο. Δμσηεξηθά ηεο νπνίαο λα αλαγξάθνληαη ηα 

ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη εγγπεκέλε εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο εθηφο ςπγείνπ. 

νπζάκη θπζηθό θαη καύξν. Φπζηθφ θαη καχξν ζνπζάκη κε θαζαξφηεηα ηνπιάρηζηνλ 99%, 

πξνεξρφκελν απφ ζπφξνο ηνπ θπηνχ Sesamum Indicum L. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα 

αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη 

ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Ξεξνί θαξπνί, ζα είλαη θξέζθνη, απαιιαγκέλνη απφ παξάζηηα, δελ ζα παξνπζηάδνπλ αιινηψζεηο, 

δελ ζα έρνπλ πγξαζία κεγαιχηεξε απφ ην επηηξεπφκελν φξην. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα 

αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη 

ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Φξνπτ δειέ ζε ζθφλε αξίζηεο πνηφηεηαο (ζε δηάθνξεο γεχζεηο θξνχησλ) ηππνπνηεκέλν ζε 

θαηάιιειε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία ησλ 200 γξακκαξίσλ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα 

αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη 

ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Κόξλ θιάνπξ αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλν ζε θαηάιιειε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία ησλ 200 

γξακκαξίσλ. Άκπιν ζε ζθφλε λα είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν πξντφλ αιέζεσο πγηνχο αξαβνζίηνπ 

βηνκεραληθψο θαζαξηζκέλνπ απφ πάζα αλφξγαλε ή νξγαληθή νπζία. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα 

αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη 

ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Κξέκα βξεθηθή θαξίλ ιαθηέ (ζε ζθφλε - ζηηγκήο). Ζ θξέκα θαξίλ ιαθηέ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη 

ιηλνιεηθφ νμχ, πξσηεΐλεο, πδαηάλζξαθεο, εδψδηκεο ίλεο, λάηξην, θάιην, αζβέζηην, θψζθνξν, 

βηηακίλεο A,D,E,C,B1,B2,B6,B12, ληαζίλε, θνιηθφ νμχ, παληνζεληθφ νμχ, βηνηίλε θαη ζίδεξν. Θα 

πεξηέρεη ελδπκαηηθά πδξνιπκέλα δεκεηξηαθά θαη ζα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε πεξηεθηηθφηεηα ζηα 

άλσ θαζψο θαη ην πνζνζηφ ηνπ χδαηνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα παξαζθεπαζηεί έλα γεχκα. Δμσηεξηθά 

ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Υπκνί θξνύησλ.  Χο ρπκφο θξνχησλ νξίδεηαη ην δπκψζηκν αιιά κε  δπκσζέλ πξντφλ πνπ 

ιακβάλεηαη απφ πγηή θαη ψξηκα θξνχηα, ελφο ή πνιιψλ εηδψλ, κε κεραληθέο κεζφδνπο ιήςεο θαη 

έρεη ην ρξψκα, ην άξσκα θαη ηε ραξαθηεξηζηηθή γεχζε ησλ ρπκψλ ησλ θξνχησλ απφ ηα νπνία 

πξνέξρεηαη. Οη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα είλαη άκεκπηνη θαη λα κελ 

παξέρνπλ ελδείμεηο ρξεζηκνπνηήζεσο κεηνλεθηηθψλ πξψησλ πιψλ ή αηεινχο επεμεξγαζίαο. Ο 

θπζηθφο ρπκφο πνξηνθάιη 100% ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο ζπζθεπαζκέλνο ζε εηδηθφ θηηίν ηνπ ελφο 

(1) ιίηξνπ θαη ησλ 330ml γηα ηηο αηνκηθέο ζπζθεπαζίεο, εγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ επξείαο 

θαηαλάισζεο. Θα παξαζθεπάδεηαη θαη ζα ζπζθεπάδεηαη ζηελ Διιάδα. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο 

λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. Ο πνιπβηηακηλνχρνο ρπκφο ζα είλαη 100% θπζηθφο ρπκφο κε θξνχηα 
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θαη βηηακίλεο, ζπζθεπαζκέλνο ζε ζπζθεπαζία Tetrapack, εγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ επξείαο 

θαηαλάισζεο.  

Μαγηνλέδα αξίζηεο πνηφηεηαο ζε ζπζθεπαζία ησλ 550 ml, ε νπνία πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο 

ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο θαζψο θαη ηηο πγεηνλνκηθέο θαη 

θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη 

ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

παξάδνζήο ηνπ. 

Κέηζαπ πηθάληηθε αξίζηεο πνηφηεηαο ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 ml, ε νπνία πξέπεη λα πιήξε ηνπο 

φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο θαζψο θαη ηηο 

πγεηνλνκηθέο θαη θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, 

ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Σπξνθαπηεξή αξίζηεο πνηφηεηαο ζε ζπζθεπαζία ησλ 6 θηιψλ, ε νπνία πξέπεη λα πιεξνί ηνπο 

φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο θαζψο θαη ηηο 

πγεηνλνκηθέο θαη θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, 

ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Σδαηδίθη αξίζηεο πνηφηεηαο ζε ζπζθεπαζία ησλ 6 θηιψλ, ε νπνία πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ 

Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο θαζψο θαη ηηο πγεηνλνκηθέο θαη 

θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη 

ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

παξάδνζήο ηνπ. 

Εακπόλ βξαζηό κπνύηη ή σκνπιάηε (απφ νιφθιεξα θνκκάηηα θξέαηνο) θνκκέλν ζε θέηεο γηα 

ηνζη εγρψξην αξίζηεο πνηφηεηαο. Παξαζθεπάδεηαη απφ ην κεξφ ζθαγίνπ ρνίξνπ ρσξίο ηελ 

επηδεξκίδα ή απφ ηελ σκνπιάηε ηνπ ζθαγίνπ ρνίξνπ. Ζ πγξαζία δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 75% 

κε αλνρή δχν κνλάδσλ. Γεληθά γηα φια ηα αιιαληηθά πνπ απνζεθεχνληαη κέζα ζε πεξηβιήκαηα 

πξέπεη ε ζήθε λα πιεξνί επαθξηβψο φιε ηελ πνζφηεηα ηνπ αιιαληηθνχ, κε ρξψκα αλάινγνπ ηνλ 

πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Αθφκα ε ζήθε πξέπεη λα είλαη θαζαξά δηαπγήο θαη λα κελ ηξίδεη φηαλ 

ςειαθηζζεί. Καηαζηξνθή ηνπ πεξηβιήκαηνο ηζνδπλακεί κε απφξξηςε ηνπ πξντφληνο. Ζ ζχζηαζε 

πξέπεη λα είλαη ζπκπαγήο ζε φιν ην βάζνο θαη ε νζκή λα είλαη επράξηζηε ηδηαίηεξα ζην εζσηεξηθά 

ηνπ αιιαληηθνχ. Πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη Αληηθεηκέλσλ 

θνηλήο ρξήζεσο θαζψο θαη ηηο πγεηνλνκηθέο θαη θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο θαη ζχκθσλα κε ηελ δεδνκέλε 

θάζε θνξά παξαγγειία ηεο ππεξεζίαο. Οη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ 

απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ κέρξη θαη ηελ παξάδνζή ηνπο ζηελ Τπεξεζία ζηα ζεκεία 

πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ απηή. 

Φηιέην γαινπνύιαο θαπληζηφ εγρψξην θνκκέλν ζε ιεπηέο θέηεο γηα ηνζη αξίζηεο πνηφηεηαο. 

Παξαζθεπάδεηαη απφ θξέαο γαινπνχιαο. Γεληθά γηα φια ηα αιιαληηθά πνπ ελζεθεχνληαη κέζα ζε 

πεξηβιήκαηα πξέπεη ε ζήθε λα πιεξνί επαθξηβψο φιε ηελ πνζφηεηα ηνπ αιιαληηθνχ, κε ρξψκα 

αλάινγνπ ηνλ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Αθφκα ε ζήθε πξέπεη λα είλαη θαζαξά δηαπγήο θαη λα 

κελ ηξίδεη φηαλ ςειαθηζζεί. Καηαζηξνθή ηνπ πεξηβιήκαηνο ηζνδπλακεί κε απφξξηςε ηνπ πξντφληνο. 

Ζ ζχζηαζε πξέπεη λα είλαη ζπκπαγήο ζε φιν ην βάζνο θαη ε νζκή λα είλαη επράξηζηε ηδηαίηεξα ζην 

εζσηεξηθά ηνπ αιιαληηθνχ. Πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη 

Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο θαζψο θαη ηηο πγεηνλνκηθέο θαη θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο θαη ζχκθσλα κε 

ηελ δεδνκέλε θάζε θνξά παξαγγειία ηεο ππεξεζίαο. Οη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη θαη γηα 

ηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ κέρξη θαη ηελ παξάδνζή ηνπο ζηελ Τπεξεζία ζηα 
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ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ απηή. 

Μπέηθνλ ζπζθεπαζκέλν αξίζηεο πνηφηεηαο. Παξαζθεπάδεηαη απφ ηεκάρηα θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο 

ηνπ ζθαγίνπ ηνπ ρνίξνπ ρσξίο ηελ επηδεξκίδα θαη απνηειείηαη απφ θξέαο, ιίπνο. Πξέπεη λα πιεξνί 

ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο θαζψο θαη ηηο 

πγεηνλνκηθέο θαη θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο θαη ζχκθσλα κε ηελ δεδνκέλε θάζε θνξά παξαγγειία ηεο 

ππεξεζίαο. Οη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ 

πξντφλησλ κέρξη θαη ηελ παξάδνζή ηνπο ζηελ Τπεξεζία ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ απηή. 

Καζέξη ΠΟΠ εγρώξην: Να είλαη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο Α (ηχπνπ πγξ. 40% έσο 50%) θαη 

ππνινγηζκέλν ζε μεξή νπζία ηνπιάρηζηνλ 40% ηα νπνία λα αλαγξάθνληαη επαθξηβψο ζηε 

ζπζθεπαζία, ειιεληθήο παξαγσγήο. ηελ εηηθέηα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη «ηπξί θαζέξη» θαη φρη 

«ηχπνπ θαζέξη» ε θίηξηλν ηπξί. Να πξνέξρεηαη απφ ηπξνθνκεία κε αξηζκφ έγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία θαη ε παξαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαθίλεζε λα ηεξεί ηνλ θψδηθα HACCP. Υσξίο 

νπνηαδήπνηε μέλε νζκή ή γεχζε. 

Σπξί εκίζθιεξν εγρώξην θξαηδόια θνκκέλν ζε θέηεο γηα ηνζη αξίζηεο πνηφηεηαο. Πξέπεη λα 

πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο θαζψο θαη 

ηηο πγεηνλνκηθέο θαη θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο θαη ζχκθσλα κε ηελ δεδνκέλε θάζε θνξά παξαγγειία ηεο 

ππεξεζίαο. Οη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ 

πξντφλησλ κέρξη θαη ηελ παξάδνζή ηνπο ζηελ Τπεξεζία ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ απηή. 

Σπξί Γθνύληα ηξηκκέλν: Σπξί καιαθφ, θηηαγκέλν απφ γάια αγειάδαο, πνπ ζα έρεη πιήξε θαη 

επηηπρεκέλε σξίκαλζε, απαιιαγκέλα αληηθαλνληθψλ νζκψλ θαη γεχζεσλ κε ηε ραξαθηεξηζηηθή 

γεχζε ελφο εθάζηνπ, λα κελ παξνπζηάδνπλ αιινηψζεηο πθήο θαη ρξψκαηνο, λα είλαη Α' πνηφηεηαο. 

Σν πξντφλ ζα δηαηίζεηαη ήδε ηξηκκέλν ζε κηθξά νκνηνγελή ηξίκαηα, απαιιαγκέλν απφ ηελ 

επηδεξκίδα ηνπ ηπξηνχ. Να πξνέξρεηαη απφ ηπξνθνκεία κε αξηζκφ έγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία θαη ε Παξαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαθίλεζε λα ηεξεί ηνλ θψδηθα HACCP. 

Σπξί Ρεγθάην ηξηκκέλν: Σπξί θίηξηλν, ζθιεξφ, θηηαγκέλν απφ γάια αγειάδαο, πνπ ζα έρεη πιήξε 

θαη επηηπρεκέλε σξίκαλζε, απαιιαγκέλα αληηθαλνληθψλ νζκψλ θαη γεχζεσλ κε ηε ραξαθηεξηζηηθή 

γεχζε ελφο εθάζηνπ, λα κελ παξνπζηάδνπλ αιινηψζεηο πθήο θαη ρξψκαηνο, λα είλαη Α' πνηφηεηαο. 

Σν πξντφλ ζα δηαηίζεηαη ήδε ηξηκκέλν ζε κηθξά νκνηνγελή ηξίκαηα, απαιιαγκέλν απφ ηελ 

επηδεξκίδα ηνπ ηπξηνχ. Να πξνέξρεηαη απφ ηπξνθνκεία κε αξηζκφ έγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία θαη ε Παξαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαθίλεζε λα ηεξεί ηνλ θψδηθα HACCP. 

Φέηα ΠΟΠ εγρψξηα αξίζηεο πνηφηεηαο. Πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη 

Πνηψλ θαη Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο θαζψο θαη ηηο πγεηνλνκηθέο θαη θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο θαη 

ζχκθσλα κε ηελ δεδνκέλε θάζε θνξά παξαγγειία ηεο ππεξεζίαο. Οη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ κέρξη θαη ηελ παξάδνζή ηνπο 

ζηελ Τπεξεζία ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ απηή. 

Κεθαινηύξη ΠΟΠ εγρψξην αξίζηεο πνηφηεηαο. Πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ 

θαη Πνηψλ θαη Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο θαζψο θαη ηηο πγεηνλνκηθέο θαη θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο 

θαη ζχκθσλα κε ηελ δεδνκέλε θάζε θνξά παξαγγειία ηεο ππεξεζίαο. Οη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ κέρξη θαη ηελ παξάδνζή ηνπο 

ζηελ Τπεξεζία ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ απηή. 

Σπξί ζθιεξό 45% ιηπαξά (ζαγαλάθη) εγρψξην θνκκέλν ζε κεξίδεο 2-3 εθαηνζηά αξίζηεο 

πνηφηεηαο. Πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη Αληηθεηκέλσλ θνηλήο 

ρξήζεσο θαζψο θαη ηηο πγεηνλνκηθέο θαη θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο θαη ζχκθσλα κε ηελ δεδνκέλε θάζε 

θνξά παξαγγειία ηεο ππεξεζίαο. Οη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ απνζήθεπζε θαη 
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κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ κέρξη θαη ηελ παξάδνζή ηνπο ζηελ Τπεξεζία ζηα ζεκεία πνπ ζα 

ππνδεηρζνχλ απφ απηή. 

Γξαβηέξα παξαδνζηαθή ΠΟΠ πηθάληηθε εγρψξηα αξίζηεο πνηφηεηαο. Πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο 

ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο θαζψο θαη ηηο πγεηνλνκηθέο θαη 

θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο θαη ζχκθσλα κε ηελ δεδνκέλε θάζε θνξά παξαγγειία ηεο ππεξεζίαο. Οη 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ κέρξη θαη 

ηελ παξάδνζή ηνπο ζηελ Τπεξεζία ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ απηή. 

Κίηξηλν εκίζθιεξν ηπξί πηθάληηθν θεθάιη. Πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη 

Πνηψλ θαη Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο θαζψο θαη ηηο πγεηνλνκηθέο θαη θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο θαη 

ζχκθσλα κε ηελ δεδνκέλε θάζε θνξά παξαγγειία ηεο ππεξεζίαο. Οη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ κέρξη θαη ηελ παξάδνζή ηνπο 

ζηελ Τπεξεζία ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ απηή. 

Αξαβνζηηέιαην εγρψξην ηππνπνηεκέλν ζε θαηάιιειν δνρείν 5 ιίηξσλ, κε αλαγξαθφκελε εμσηεξηθά 

ηεο ζπζθεπαζίαο ηελ πξνέιεπζε θαη εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 

κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. Να παξάγεηαη ζηελ Διιάδα θαη λα έρεη ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά 

C 14:0 Μπξηζηηθφ < 0,3 

C 16:0 Παικηηηθφ 9 – 14 

C 16:1 Παικηηειαηθφ < 0,5 

C 17:0 Μαξγαξηθφ - 

C 17:1 Μαξγαξειαηθφ - 

C 18:0 ηεαηηθφ 0,5 – 4,0 

C 18:1 Διαηθφ 24 – 42 

C 18:2 Ληλειαηθφ 34 – 62 

C 18:3 Ληλνιεληθφ < 2,0 

C 20:0 Αξαρηδηθφ < 1,0 

C 20:1 Δηθνζαεληθφ < 0,5 

C 22:0 Βερεληθφ < 0,5 

C 22:1 Δξνπθηθφ - 

C 24:0 Ληγλνθεξηθφ < 0,5 

C 24:1 Νεξβνληθφ - 

trans – 

Διηέο θαιακώλ ρνλδξέο. Διηέο ηχπνπ θαιακψλ, ζε αξηζκφ θαξπψλ αλά θηιφ 231 - 260 (ηχπνπ 

large). Ζ ζάξθα λα είλαη εχθνια απνζπψκελε ηνπ ππξήλα θαη κε ρξψκα καχξν κέρξη κειαλνηψδεο. 

Οη ειηέο ζα δηαηίζεληαη ζε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία ζε άικε θαη θπζηθφ μχδη, ρσξίο ζπληεξεηηθά ζε 

ζπζθεπαζία.  

Παηαηάθηα, θηζηηθόκπαιεο, πνπ θνξλ: Σα παηαηάθηα, ηα παηαηάθηα κε γεχζε bbq, ηα πνπ θνξλ 

θαη νη θπζηηθφκπαιεο λα είλαη ζε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ 

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Αξίζηεο πνηφηεηαο εγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ επξείαο θαηαλάισζεο κε ηηο 

αλάινγεο πηζηνπνηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη πνηφηεηαο 

φπσο απηνί θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ ΔΦΔΣ θαη 

ηεο ΔΔ. Απνθιείνληαη ηα πξντφληα, αλψκαινπ ρξψκαηνο - νζκήο, ζε ζπζθεπαζίεο κε ξχπνπο, 

ζρηζκέλεο ή θζαξκέλεο ή παξακνξθψζεηο ζπζθεπαζίαο 
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ΟΜΑΓΑ 5: ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ 

Διαηόιαδν εμαηξεηηθό παξζέλν ηππνπνηεκέλν ζε θαηάιιειν κεηαιιηθφ δνρείν 5 ιίηξσλ, κε 

αλαγξαθφκελε εμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο ηελ πξνέιεπζε θαη εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη 

ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Να παξάγεηαη ζηελ Διιάδα. Σν ειαηφιαδν ζα πξέπεη λα είλαη ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΟ ΠΑΡΘΔΝΟ θαη λα 

πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο Διαηνιάδνπ ζχκθσλα κε ην θαλνληζκφ 702/2007 ηεο Δ.Δ. 

Παξζέλν ειαηόιαδν εγρώξην ηνπ νπνίνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, εθθξαδφκελε 

ζε ειατθφ νμχ, δελ ππεξβαίλεη ηα 2 g αλά 100 g. Να είλαη ηππνπνηεκέλν ζε θαηάιιειν κεηαιιηθφ 

δνρείν 5 ιίηξσλ, κε αλαγξαθφκελε εμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο ηελ πξνέιεπζε θαη εκεξνκελία 

ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. Σν 

ειαηφιαδν ζα πξέπεη λα είλαη ΠΑΡΘΔΝΟ θαη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο Διαηνιάδνπ ζχκθσλα κε 

ην θαλνληζκφ 702/2007 ηεο Δ.Δ. 

ΟΜΑΓΑ 6: ΚΡΔΑΣΑ – ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ 

Σα είδε θξενπσιείνπ ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο, ηνπο 

φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο, θαζψο θαη ηηο 

Τγεηνλνκηθέο θαη Κηεληαηξηθέο δηαηάμεηο. Απαγνξεχεηαη ε απνζηνιή θαη παξαιαβή ειαηησκαηηθψλ 

θαη αιινησκέλσλ εηδψλ. 

Σν θξέαο λα είλαη απφ δψν ειηθίαο άλσ ησλ 12 έσο 24 κελψλ, ην νπνίν λα βξίζθεηαη ζε θαιή 

ζξεπηηθή θαηάζηαζε, θφθθηλνπ ρξψκαηνο γηα ην κνζράξη ρσξίο νζκή θαη αίκαηα, άλεπ νζηψλ, 

ιίπνπο, ρφλδξσλ θαη ρσξίο ζεκάδηα αιινίσζεο. ε πνζφηεηά ηνπ ζα αλήθεη ζην ίδην είδνο δψνπ ή 

απφ νιφθιεξν αλ πξφθεηηαη γηα κηθξφ θαη φρη απφ θνκκάηηα δηαθφξσλ δψσλ. 

Πνιχ κεγάιε πξνζνρή ζηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ θξέαηνο φπνπ ζα επηδεηθλχεηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ δψνπ 

(ρψξνο πξνέιεπζεο, ρψξνο ζθαγήο ). 

Σα θξέαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ ζήκαλζε ζχκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη ην άξζξν 11 ηνπ 

Κψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Σα αλσηέξσ πξντφληα ζα πξέπεη λα παξαζθεπάδνληαη ζε 

εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ θσδηθφ αξηζκφ Κηεληαηξηθήο έγθξηζεο πνπ έρεη δνζεί απφ ην Τπνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη λα ζεκαίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ην 

άξζξν 11 ηνπ θψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. 

Οη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ κέρξη 

θαη ηελ παξάδνζή ηνπο ζηελ Τπεξεζία ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ απηή. Ζ δηαλνκή ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη κε θνξηεγά ςπγεία θαη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε άδεηα απφ ηελ Κηεληαηξηθή 

Τπεξεζία. 

Ο θηκάο ζα παξαζθεπάδεηαη απφ λσπφ θξέαο, φπσο αθξηβψο ην κεξηδνπνηεκέλν θξέαο, ζα 

πξνέξρεηαη απφ ζθαγείν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα, ζα έρεη ππνζηεί θξενζθνπηθφ έιεγρν θαη ζα θέξεη 

ηηο πξνβιεπφκελεο ζθξαγίδεο Κηεληαηξηθνχ θαη Τγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ. 

Σα θνηόπνπια ζα είλαη λσπά εγρψξηα, ηχπνπ 65% Α, θαιήο ζξέςεο θαη άξηζηεο πνηφηεηαο, 

αλέπαθα, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο παξνπζίαζεο, θαζαξά ρσξίο θαλέλα νξαηφ μέλν ζψκα, 

αθαζαξζία ή αίκα, ρσξίο νπνηαδήπνηε μέλε νζκή, ρσξίο νξαηέο θειίδεο αίκαηνο εθηφο απφ φζεο 

είλαη κηθξνχ κεγέζνπο θαη δηαθξηηηθέο, ρσξίο εμέρνληα ζπαζκέλα θφθαια, ρσξίο ζνβαξνχο κψισπεο 

θαη ρσξίο ίρλε πξνεγνχκελεο θαηάςπμεο. Θα πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη έλα ιεπηφ θαη θαλνληθφ 

ζηξψκα ιίπνπο ζην ζηήζνο, ζηελ πιάηε θαη ζηνπο κεξνχο (ζρεη. Καλνλ. Δ.Ο.Κ. 1538/91 άξζξν 6 

θαη Π.Γ. 291/96). Σα ελ ιφγσ ρνξεγνχκελα λσπά θνηφπνπια ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ 

πηελνζθαγείν πνπ έρεη αξηζκφ έγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα Κηεληαηξηθή Τπεξεζία θαη λα θέξνπλ 

απαξαίηεηα ηελ ζθξαγίδα (θνλθάξδα) ηνπ θηεληαηξηθνχ ειέγρνπ, κε εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ 
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πξντφληνο. Ζ εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ πξντφληνο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε ην πξντφλ λα ιήγεη 

4 εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 

Λνπθάληθα ζπζθεπαζκέλα αξίζηεο πνηφηεηαο. ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη κφλν ινπθάληθα πνπ 

απνζεθεχνληαη ζε βξψζηκα πεξηβιήκαηα θαη είλαη δπλαηφ λα πθίζηαληαη κεξηθή αθπδάησζε ή θαη 

θάπληζκα. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 35% ηνπ πξντφληνο. 

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε θξέαηνο πνπιεξηθψλ. Γεληθά γηα φια ηα αιιαληηθά πνπ ελζεθεχνληαη κέζα ζε 

πεξηβιήκαηα πξέπεη ε ζήθε λα πιεξνί επαθξηβψο φιε ηελ πνζφηεηα ηνπ αιιαληηθνχ, κε ρξψκα 

αλάινγνπ ηνλ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Αθφκα ε ζήθε πξέπεη λα είλαη θαζαξά δηαπγήο θαη λα 

κελ ηξίδεη φηαλ ςειαθηζζεί. Καηαζηξνθή ηνπ πεξηβιήκαηνο ηζνδπλακεί κε απφξξηςε ηνπ πξντφληνο. 

Ζ ζχζηαζε πξέπεη λα είλαη ζπκπαγήο ζε φιν ην βάζνο θαη ε νζκή λα είλαη επράξηζηε ηδηαίηεξα ζην 

εζσηεξηθά ηνπ αιιαληηθνχ. Πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη 

Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο θαζψο θαη ηηο πγεηνλνκηθέο θαη θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο θαη ζχκθσλα κε 

ηελ δεδνκέλε θάζε θνξά παξαγγειία ηεο ππεξεζίαο. Οη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη θαη γηα 

ηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ κέρξη θαη ηελ παξάδνζή ηνπο ζηελ Τπεξεζία ζηα 

ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ απηή. 

 

ΟΜΑΓΑ 7: ΑΤΓΑ 

Σα Απγά πξέπεη λα είλαη Α’ πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη 
Πνηψλ θαη Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο, θαζψο θαη ηηο Τγεηνλνκηθέο θαη Κηεληαηξηθέο δηαηάμεηο. 
Οπσζδήπνηε δε ζχκθσλα κε ηελ δεδνκέλε παξαγγειία ηεο Τπεξεζίαο. 
Να είλαη σνζθνπεκέλα άλσ ησλ 53γξ κε ηηο απαξαίηεηεο ζεκάλζεηο βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ 
ζπζθεπαζκέλα απφ ην σνζθνπηθφ θέληξν ζπζθεπαζίαο, κε ηηο παξαθάησ πξνβιεπφκελεο απφ ηελ 
θείκελε λνκνζεζία ελδείμεηο:  
Όλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ σνζθνπηθνχ θέληξνπ ή ηεο εηαηξίαο πνπ κεξηκλά γηα ηε ζπζθεπαζία 
Γηαθξηηηθφο αξηζκφο σνζθνπηθνχ θέληξνπ 
Καηεγνξία απγνχ Α 
Καηεγνξία Βάξνπο 
Αξηζκφο απγψλ 
Ζκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο 
Να δηαηεξνχληαη ζην ςπγείν ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο. 
 

ΟΜΑΓΑ 8: ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ 

Σα είδε Αξηνπνηείνπ πξέπεη λα είλαη Α' πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο, ηνπο 

φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο, θαζψο θαη ηηο 

Τγεηνλνκηθέο θαη Κηεληαηξηθέο δηαηάμεηο. Οπσζδήπνηε δε ζχκθσλα κε ηελ δεδνκέλε παξαγγειία 

ηεο Τπεξεζίαο. Οη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ 

πξντφλησλ κέρξη θαη ηελ παξάδνζή ηνπο ζηελ Τπεξεζία ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απ απηή. 

Άξηνο ζύκκεηθηνο θξέζθνο θαζ. βάξνπο 500 Γξ. O άξηνο λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, ιεπθφο 

ηχπνπ 70% θαη ζα παξαδίδεηαη 3-4 ψξεο κεηά ηνλ θιηβαληζκφ, κε δηθαηνινγεκέλε κφλν ηε λφκηκε 

αγνξαλνκηθή απνκείσζε σο πξνο ην βάξνο ηνπ, λα είλαη θαιά ςεκέλνο, λα έρεη ζρήκα θξαηδφιαο ή 

θαξβειηνχ ζχκθσλα κε ηελ παξαγγειία ηεο ππεξεζίαο. 

Φσκί ηνζη ζίηνπ 500 γξ. αξίζηεο πνηφηεηαο.  

Σζνπξέθηα αξίζηεο πνηφηεηαο. 

Μεινκαθάξνλα αξίζηεο πνηφηεηαο. 
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ΟΜΑΓΑ 10: ΔΗΓΖ ΟΠΧΡΧΛΔΗΟΤ-ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ-ΦΡΟΤΣΑ 

Σα είδε νπσξνπσιείνπ ζα είλαη Α' πνηφηεηαο, εγρψξηα ηεο επνρήο, πξφζθαηεο ζπιινγήο, 

αθέξαηα, πγηή θαη εηδηθφηεξα ρσξίο ίρλε πξνζβνιψλ απφ έληνκα ή άιια παξάζηηα θαη αζζέλεηεο, 

ρσξίο κψισπεο, ζηίγκαηα, γδαξζίκαηα, ρσξίο αιινηψζεηο θαζψο θαη δεκηέο απφ παγεηφ, λσπά θαη 

απαιιαγκέλα απφ μέλα ζψκαηα, ρψκα θαη νξαηά ίρλειηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ. Να έρνπλ 

σξηκφηεηα πνπ λα επηηξέπεη αληνρή ζε κεηαθνξά θαη κεηαρείξηζε θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αλάγθεο ηεο θαηαλαιψζεσο. Να κελ εκθαλίδνπλ αιινίσζε ηεο ζχζηαζήο ηνπο θαη ησλ 

νξγαλνιεπηηθψλ ηνπο ραξαθηήξσλ. Να δηαηίζεληαη θαηά είδνο θαη πνηφηεηα, ρσξίο αλακείμεηο 

δηαθφξσλ πνηνηήησλ, αλεμάξηεηα πνηθηιίαο. Να κελ έρνπλ πγξαζία κεγαιχηεξε απφ ην 

επηηξεπφκελν φξην.  

Οπσζδήπνηε δε ζχκθσλα κε ηελ δεδνκέλε παξαγγειία ηνπ θάζε ηκήκαηνο. Οη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ κέρξη θαη ηελ παξάδνζή ηνπο 

ζηελ Τπεξεζία ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απ απηή. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θψδηθα 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζα ηζρχζνπλ νη εθάζηνηε αγνξαλνκηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνλ πξνκεζεπηή φπσο ζην δειηίν απνζηνιήο θαη ζην αληίζηνηρν ηηκνιφγην 

λα αλαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ραξαθηεξηζκνί ηνπ πξνζθνκηδφκελνπ είδνπο, θαηεγνξία, πξνέιεπζε 

σο θαη θάζε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα π.ρ. πνξηνθάιηα Μέξιηλ, Κξήηεο, Άξηαο θ.ι.π. κήια ηάξθηλ, 

Νηειίζηνπο, Βφινπ θ.ι.π. αριάδηα Κξπζηάιηα θ.ι.π. 

  

Πνξηνθάιηα κέξιηλ θξέζθα αξίζηεο πνηφηεηνο, ψξηκα δνπκεξά θαη γιπθά, ςηιφθινπδα.  

Μήια ζηάξθηλ θξέζθα αξίζηεο πνηφηεηνο, ψξηκα, δνπκεξά θαη γιπθά. 

Αριάδηα θξπζηάιηα θξέζθα αξίζηεο πνηφηεηνο, δνπκεξά θαη γιπθά. 

Μπαλάλεο θξέζθηεο αξίζηεο πνηφηεηνο, ψξηκεο γιπθέο. 

Πεπφλη θξέζθν αξίζηεο πνηφηεηνο, ψξηκν, δνπκεξφ θαη γιπθφ. 

Παηάηεο θξέζθηεο αξίζηεο πνηφηεηνο. 

Κξεκκχδηα μεξά αξίζηεο πνηφηεηνο. 

Σνκάηεο θξέζθηεο αξίζηεο πνηφηεηνο, ψξηκεο, δνπκεξέο θαη γιπθέο. 

Αγγνχξηα θξέζθα αξίζηεο πνηφηεηνο, πξάζηλα. 

Λάραλν θξέζθν αξίζηεο πνηφηεηνο, ιεπθφ, ζθηρηφ. 

Μαξνχιη θξέζθν αξίζηεο πνηφηεηνο, ηξπθεξά ρσξίο καχξα ζηίγκαηα. 

Κνινθπζάθηα θξέζθα αξίζηεο πνηφηεηνο, ψξηκα, γιπθά. 

Καξφηα θξέζθα αξίζηεο πνηφηεηαο, ηξπθεξά. 

Λεκφληα θξέζθα αξίζηεο πνηφηεηαο, ψξηκα, δνπκεξά. 

παλάθη θξέζθν αξίζηεο πνηφηεηνο, πξάζηλν. 

Ματληαλφο θξέζθνο αξίζηεο πνηφηεηνο, πξάζηλνο. 

Γπφζκνο θξέζθνο αξίζηεο πνηφηεηνο, πξάζηλνο. 

Άλεζνο θξέζθνο αξίζηεο πνηφηεηνο, πξάζηλνο. 

έιηλν θξέζθν αξίζηεο πνηφηεηνο, πξάζηλν. 
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έιεξη θξέζθν αξίζηεο πνηφηεηνο, πξάζηλν. 

Κξεκκπδάθηα θξέζθα αξίζηεο πνηφηεηνο, πξάζηλα. 

Πξάζα θξέζθα αξίζηεο πνηφηεηνο, φρη ζπαζκέλα 

Μαληαξίληα θιηκεληίλεο θξέζθα, αξίζηεο πνηφηεηνο, δνπκεξά ρσξίο ζπφξνπο. 

θφξδα ληφπηα, αξίζηεο πνηφηεηαο. 

Πηπεξηέο πξάζηλεο, θξέζθηεο ηξαγαλέο, αξίζηεο πνηφηεηαο. 

Πηπεξηέο θφθθηλεο, ηξαγαλέο, θξέζθηεο, αξίζηεο πνηφηεηαο 

Μειηηδάλεο αξίζηεο πνηφηεηαο θξέζθηεο. 

Φξάνπιεο αξίζηεο πνηφηεηαο θξέζθηεο. 

Βεξίθνθα αξίζηεο πνηφηεηαο θξέζθα. 

Ρνδάθηλα αξίζηεο πνηφηεηαο θξέζθα. 

ηαθχιηα ζνπιηαλίλα αξίζηεο πνηφηεηαο θξέζθα. 

ΟΜΑΓΑ 11,12,13 ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΔΗΓΖ, ΛΑΥΑΝΗΚΑ, ΔΗΓΖ ΗΥΘΤΟΠΟΛΔΗΟΤ 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ 

Αξαθάο, ζπαλάθη, θαζνιάθηα, αλάκηθηα ιαραληθά θαηεςπγκέλα ζε εηδηθή ζπζθεπαζία 

αεξνζηεγνχο θαθέινπ ελφο (1) θηινχ Σν πξντφλ πξέπεη λα είλαη Α’ πνηφηεηαο. ηε ζπζθεπαζία ζα 

αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ 

ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ φπνπ ζα θζάλεη ζηελ νξηζκέλε απφ ηνλ παξαζθεπαζηή 

ζεξκνθξαζία θαηάςπμεο. Θα είλαη ειιεληθήο παξαγσγήο θαη ζα ζπζθεπάδεηαη ζηελ Διιάδα. 

ΔΗΓΖ ΗΥΘΤΟΠΧΛΔΗΟΤ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 

Πέξθα θηιέην: Α' πνηφηεηαο, πξνζθάηνπ θαηαςχμεσο θαη ζχκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. 

Θα θηάλεη δε ζηελ ππεξεζία ζηελ νξηζκέλε απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζεξκνθξαζία θαηάςπμεο. 

Σα θαηεςπγκέλα είδε ηρζπνπσιείνπ ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, πξνζθάηνπ θαηαςχμεσο θαη 

ζχκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο, ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη 

Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο, θαζψο θαη ηηο Τγεηνλνκηθέο θαη Κηεληαηξηθέο δηαηάμεηο. Σα 

ρνξεγνχκελα θαηεςπγκέλα ςάξηα ζα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο θαηαςπγκέλα θαηά κνλάδα (IQF) θαη 

λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε Α θαη Β ζπζθεπαζία (Α ζπζθεπαζία πιαζηηθφ θχιιν θαη Β ραξηνθηβψηην) 

κε ηηο απαξαίηεηεο ελδείμεηο ζηα ειιεληθά (εκεξνκελία θαηαςχμεσο, εκεξνκελία ιήμεο, ρψξα 

πξνέιεπζεο, αξηζκφο έγθξηζεο εξγαζηεξίνπ ζε πεξίπησζε ηεκαρηζκνχ θαη επεμεξγαζίαο). Σα 

πξντφληα θαηά ηελ παξάδνζε ζα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θαηάςπμεο. Σα ςάξηα ζα είλαη 

ηππνπνηεκέλα θαηά ίδηα κεγέζε θαη ην βάξνο ηνπ θάζε ςαξηνχ ζα είλαη αλάινγν κε ην είδνο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. Σα ρνξεγνχκελα θαηεςπγκέλα ςάξηα ζα έρνπλ πνζνζηφ επίπαγν 

ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα. Άξηζηε πνηφηεηα λνείηαη απηή ηεο αγνξαλνκηθήο 

δηάηαμεο. Απαγνξεχεηαη ε απνζηνιή θαη παξαιαβή ειαηησκαηηθψλ θαη αιινησκέλσλ εηδψλ. 

Οπσζδήπνηε δε λα είλαη ζχκθσλα κε ηελ δεδνκέλε παξαγγειία ηεο Τπεξεζίαο. Οη ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ κέρξη θαη ηελ 

παξάδνζή ηνπο ζηελ Τπεξεζία ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απ απηή. Ζ δηαλνκή ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη κε θνξηεγά ςπγεία θαη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε άδεηα απφ ηελ Κηεληαηξηθή Τπεξεζία. 

Φύιιν ζθνιηάηα θαη θύιιν θξνύζηαο, αξίζηεο πνηφηεηαο ζπζθεπαζκέλν ζε εηδηθφ αεξνζηεγή 

θάθειν 700 γξ. θαη 450γξ αληίζηνηρα, πνπ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε ράξηηλν θηηίν ζην νπνίν ζα 
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αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά ε πξνέιεπζεο θαη επθξηλψο ε εκεξνκελία ιήμεο ε νπνία ζα απέρεη 12 

κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηεο φπνπ ζα θζάλεη ζηελ νξηζκέλε απφ ηνλ παξαζθεπαζηή 

ζεξκνθξαζία θαηάςπμεο. 

Καηεςπγκέλε βάζε πίηζαο κε ζάιηζα ληνκάηαο: Να είλαη θηηαγκέλεο κε αιεχξη ζίηνπ κε πξνδχκη 

ή κάγηα δνπιεκέλε κε ειαηφιαδν, κε ζάιηζα απφ ψξηκεο ληνκάηεο. Έηνηκεο γηα λα δερηνχλ 

πξφζζεηα (ηπξί, αιιαληηθά θηι). Καζαξφ βάξνο θαηά πξνζέγγηζε ην ηεκάρην 250gr. Να δηαηεξνχληαη 

ζε θαηαςχθηε κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο. 

ΟΜΑΔΑ 14: ΚΑΦΕΣ/ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ 

Καθέο ειιεληθόο αξίζηεο πνηφηεηαο αιεζκέλνο θαη θαβνπξδηζκέλνο, ηππνπνηεκέλνο ζε θαηάιιειε 

αεξνζηεγή ζπζθεπαζία πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πξντφληνο απφ ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία, ηελ πγξαζία θαη ηηο εμσηεξηθέο νζκέο, βάξνπο 500 γξακκαξίσλ. Δμσηεξηθά ηεο 

ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη 

ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Καθέο γαιιηθόο (θίιηξνπ): Καθέο γαιιηθφο θίιηξνπ κε θαθεΐλε ή ρσξίο, αξίζηεο πνηφηεηνο 

αιεζκέλνο θαη θαβνπξδηζκέλνο, ηππνπνηεκέλνο ζε θαηάιιειε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία ζχκθσλα κε 

απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα 

αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε ηα ζπζηαηηθά θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο εθηφο ςπγείνπ. 

Καθέο ζηηγκηαίνο: Αξίζηεο πνηφηεηνο αιεζκέλνο θαη θαβνπξδηζκέλνο, ηππνπνηεκέλνο ζε 
θαηάιιειε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία ζχκθσλα κε απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε ηα ζπζηαηηθά θαη ε 
εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο εθηφο ςπγείνπ. 

Καθέο εζπξέζν θαβνπξδηζκέλνη θόθθνη: Καθέο εζπξέζν ησλ πνηθηιηψλ arabica & robusta ή 

κίγκα (ραξκάλη) απηψλ ζε θφθθνπο, κε αιεζκέλνο. Αξίζηεο πνηφηεηνο. νκνηνγελήο κε θαθεΐλε θαη 

ρσξίο.  

Καθάν ζε ζθόλε αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλν ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία, θαζαξνχ βάξνπο 

125 γξακκαξίσλ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο 

ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Σζάη αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλν ζε θαθειάθηα ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία ησλ 10 ηεκαρίσλ 

εκπνηηδφκελα. Δμσηεξηθά ηεο νπνίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία 

ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

Υακνκήιη αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλν ζε θαθειάθηα ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία ησλ 10 

ηεκαρίσλ εκπνηηδφκελα. Δμσηεξηθά ηεο νπνίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη ε 

εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

παξάδνζήο ηνπ. 

ΟΜΑΓΑ 15: ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 

Σν λεξφ ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιαζηηθή θηάιε PET φπσο αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ θαη πάλσ ζε απηή λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο θαη ν ηφπνο παξαζθεπήο. 

Να κελ εκθαλίδεη θπζαιίδεο θαη λα κελ πεξηέρεη πξφζζεηεο ρξσζηηθέο. Γεληθά ηζρχεη φηη αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν 149 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη λα πιεξνί ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.  
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ΟΜΑΓΑ 16: ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΣΑ 

Όια ηα πξντφληα ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο εγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ επξείαο θαηαλάισζεο θαη ζα 

πιεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη πνηφηεηαο φπσο απηνί θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη 

Πνηψλ, ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ ΔΦΔΣ θαη ηεο ΔΔ.  

Σα αλαςπθηηθά αλζξαθνχρα θαη κε θαζψο θαη ην παγσκέλν ηζάη πξέπεη λα είλαη ζε αινπκηλέλην 

θνπηάθη 330ml ή ζε πιαζηηθή θηάιε PET ή ζε γπάιηλε θηάιε.  

Σα αιθννινχρα πνηά πξέπεη λα είλαη ζε γπάιηλε θηάιε 275ml. 

O κπχξεο πξέπεη λα είλαη ζε αινπκηλέλην θνπηάθη 330ml ή ζε γπάιηλε θηάιε.  

Σν θξαζί θαζψο θαη ε ζπζθεπαζία 5lt Οχδνπ θαη Σζίπνπξνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιαζηηθή θηάιε 

PET.  

Σα πνηά (θνληάθ, ηδηλ, βφηθα, νπίζθη) ζα πξέπεη λα είλαη ζε γπάιηλε θηάιε, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Θα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο εγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ 

επξείαο θαηαλάισζεο. 

Ζ εκεξνκελία ιήμεο ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο θαη δελ δχλαηαη λα είλαη 

κηθξφηεξε ησλ (1) έηνπο ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπο. Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο 

ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία πηζηνπνηνχλ ηνλ παξαγσγφ θαη ην 

πξντφλ. Γεληθά ηζρχεη φηη αλαθέξεηαη ζην άξζξν 144 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη λα πιεξνί ηηο ηζρχνπζεο 

Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Απνθιείνληαη ηα πξντφληα, αλψκαινπ ρξψκαηνο - νζκήο, ζε 

ζπζθεπαζίεο κε ξχπνπο, ζρηζκέλεο ή θζαξκέλεο ή παξακνξθψζεηο κεηαιιηθήο ζπζθεπαζίαο.  
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ΔΗΜΟ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ  
ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ «Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗ» 
ΔΗΜΟΤ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ 
Σαρ. Γ/λζε: ΚΛΑΕΟΜΔΝΧΝ 46 
Σ.Κ.: 16121 
Σει: 2107229662 
E-mail: desand3@otenet.gr 
Πιεξνθνξίεο: Κακπίηζεο Αλδξέαο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η μελέτη αυτή αφορά την πξνκήζεηα ηξνθίκσλ (γαιαθηνθνκηθά, είδε παληνπσιείνπ, ζλαθ, 

ειαηφιαδν, θξέαηα-πνπιεξηθά, απγά, είδε αξηνπνηείνπ, είδε νπσξνπσιείνπ - θεπεπηηθά - 

θξνχηα, θαηεςπγκέλα είδε), θαθέ, αθεςεκάησλ, εκθηαισκέλνπ λεξνχ, αλαςπθηηθψλ θαη 

πνηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Λ. Μαλσιίδεο» (Γνκέο Πξνζρνιηθήο αγσγήο, πγείαο, 

ΑΜΔΑ θαη ΚΑΠΖ), ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Κ.Δ.ΓΖ.Κ. (θπιηθεία) θαη ησλ Γνκψλ 

Παξνρήο Βαζηθψλ Αγαζψλ (Παληνπσιείν & πζζίηην ζηα πιαίζηα ηεο Πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 

MIS 5001603) ηνπ Γήκνπ Καηζαξηαλήο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζην έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. 

Οη πξνκήζεηεο ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο ησλ 

Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

Ζ δηελέξγεηα θαη ε εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο δηέπνληαη απφ ηηο εμήο δηαηάμεηο: 

• Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».  

• Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο 

δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

• Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

• Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

• Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

• Σνπ N. 4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 

• Σνπ Π.Γ 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο». 

ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ      /10/2016  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΣΡΟΦΗΜΧΝ, ΚΑΦΔ, ΑΦΔΦΖΜΑΣΧΝ, 
ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΟΤ ΝΔΡΟΤ, ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΧΝ 
ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ, ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΝΟ (1) ΔΣΟΤ 
ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ, 
ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. 
«ΛΔΧΝΗΓΑ ΜΑΝΧΛΗΓΖ», ΣΖ 
ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (Κ.Δ.ΓΖ.Κ) 
ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΒΑΗΚΧΝ 
ΑΓΑΘΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 
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• Σνπ Ν. 4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο 

Γηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τπνπαξάγξαθν Σ 20, ηνπ Πξψηνπ Άξζξνπ 

ηνπ Ν. 4254/2014 (ΦΔΚ 85/Α΄/7-4-2014) θαη ηζρχεη. 

• Σεο αξηζκ. ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Ρπζκίζεηο γηα ην 

Ζιεθηξνληθφ Γεκφζην Έγγξαθν». 

• Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

• Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ πελήληα έλα 

ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ νγδφληα νθηψ επξψ θαη εβδνκήληα πέληε ιεπηψλ (351.288,75€) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 13% (γηα ηηο ΟΜΑΓΔ 1,4,5,6,7,9,10,11,13,15) θαη            

24% (γηα ηηο ΟΜΑΓΔ 2,3,8,12,14,16). πγθεθξηκέλα αλά Οκάδα: 

ΟΜΑΔΑ 
ΤΝΟΛΟ  

ΥΩΡΙ ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ  
ΜΕ ΦΠΑ 

ΟΜΑΓΑ 1: ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ (ΦΠΑ 13%)    12.414,50 €    1.613,89 €          14.028,39 €  

ΟΜΑΓΑ 2: ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ (ΦΠΑ 24%)    59.475,77 €   14.274,18 €          73.749,95 €  

ΟΜΑΓΑ 3: ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ-ΝΑΚ (ΦΠΑ 24%)     6.143,50 €   1.474,44 €           7.617,94 €  

ΟΜΑΓΑ 4: ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ (ΦΠΑ 13%)    42.513,50 €     5.526,76 €          48.040,26 €  

ΟΜΑΓΑ 5: ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ (ΦΠΑ 13%)   16.241,79 €   2.111,43 €          18.353,22 €  

ΟΜΑΓΑ 6: ΚΡΔΑΣΑ - ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ (ΦΠΑ 13%)    42.983,48 €       5.587,85 €          48.571,33 €  

ΟΜΑΓΑ 7: ΑΤΓΑ  (ΦΠΑ 13%)         417,60 €            54,29 €              471,89 €  

ΟΜΑΓΑ 8: ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ-ΔΚΣΟ ΦΧΜΗΟΤ  (ΦΠΑ 24%)      6.546,00 €       1.571,04 €           8.117,04 €  

ΟΜΑΓΑ 9: ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ (ΦΠΑ 13%)      8.410,00 €       1.093,30 €            9.503,30 €  

ΟΜΑΓΑ 10: ΔΗΓΖ ΟΠΧΡΧΛΔΗΟΤ-ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ-ΦΡΟΤΣΑ (ΦΠΑ 13%)    21.826,71 €        2.837,47 €          24.664,19 €  

ΟΜΑΓΑ 11: ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ (ΦΠΑ 13%)     2.117,58 €           275,29 €            2.392,87 €  

ΟΜΑΓΑ 12: ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΔΗΓΖ (ΦΠΑ 24%)       2.662,20 €           638,93 €           3.301,13 €  

ΟΜΑΓΑ 13: ΔΗΓΖ ΗΥΘΤΟΠΧΛΔΗΟΤ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ – (ΦΠΑ 13%)      7.386,30 €           960,22 €           8.346,52 €  

ΟΜΑΓΑ 14: ΚΑΦΔ, ΑΦΔΦΖΜΑΣΑ (ΦΠΑ 24%)    15.904,06 €        3.816,97 €         19.721,03 €  

ΟΜΑΓΑ 15: ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΟ ΝΔΡΟ (ΦΠΑ 13%)     6.403,20 €          832,42 €         7.235,62 €  

ΟΜΑΓΑ 16: ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΣΑ (ΦΠΑ 24%)    46.108,13 €    11.065,95 €     57.174,08 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 297.554,32 €  53.734,42 €  351.288,75 €  

 

Οη ηηκέο ησλ πξντφλησλ γηα ηηο ΟΜΑΓΔ 5,6,7,10,11,13 είλαη βάζεη  ησλ Γειηίσλ 

Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο, επηζεκνπνηεκέλα ζηηο 31.01.2017 (κε εμαίξεζε είδε ηεο ΟΜΑΓΑ 10 

Οπσξνπσιείν-Κεπεπηηθά-Φξνχηα πνπ ιφγσ ηεο επνρηθφηεηάο ηνπο δελ δηαηίζεληαη ζηελ 

αγνξά ηε δνζκέλε πεξίνδν, γηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ελδεηθηηθά ηα αληίζηνηρα Γειηία 

Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ επηζεκνπνηεκέλα ζηηο 30.06.2016).  

Ζ έξεπλα ηηκψλ γηα ηηο ΟΜΑΓΔ 1,2,3,4,8,9,12,14,15,16  έγηλε απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, ην 

δηαδίθηπν θαζψο θαη απφ θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο.  
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Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλαιχεηαη αλά Γνκή ζε: 

ΔΟΜΗ 
ΤΝΟΛΟ 

ΥΩΡΙ ΦΠΑ 
 ΦΠΑ  

ΤΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

Ν.Π.Γ.Γ. «Λ. Μαλσιίδεο» 117.781,8 €  17.232,1 €  135.013,9 €  

Ν.Π.Η.Γ. Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Κ.Δ.ΓΖ.Κ. 158.529,6 €  33.233,2 €  191.762,8 €  

Γνκψλ Παξνρήο Βαζηθψλ Αγαζψλ Γήκνπ 
Καηζαξηαλήο  21.242,9 €  3.269,2 €  24.512,1 €  

Γενικό ύνολο 

         
297.554,3 €  

        
53.734,4 €  

           
351.288,8 €  

 
Δίλαη επηκεξηζκέλνο ζηνπο θάησζη Κ.Α. ησλ πξνυπνινγηζκψλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 ηνπ 

Γήκνπ Καηζαξηαλήο, ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Λ. Μαλσιίδεο» θαη ηνπ Ν.Π.Η.Γ. Κ.Δ.ΓΖ.Κ. 

ΔΟΜΗ Κ.Α. 

Ν.Π.Γ.Γ. «Λ. Μαλσιίδεο» 

15.6481.0001 

15.6481.0002 

15.6481.0005 

15.6481.0006 

Ν.Π.Η.Γ. Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Κ.Δ.ΓΖ.Κ. 64.09 

Γνκψλ Παξνρήο Βαζηθψλ Αγαζψλ Γήκνπ Καηζαξηαλήο  

Πξάμε κε θσδ. ΟΠ MIS 5001603 60.6481.0001 

 
Γηα ην έηνο 2018 ζα πξέπεη αληίζηνηρα λα πξνβιεθηνχλ νη αλάινγεο πηζηψζεηο ζηηο 
ζπλερηδφκελεο πξνκήζεηεο, έσο ηνπ πνζνχ ηεο ζπλνιηθήο πξνβιεπφκελεο πξνκήζεηαο. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣIA                                                          

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  
ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & 
ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΤΓΕΙΑ «Λ. ΜΑΝΧΛΙΔΗ» 
ΔΗΜΟΤ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ 
Σατ. Γ/νζη: ΚΛΑΕΟΜΔΝΧΝ 46 
Σ.Κ.: 16121 
Σηλ: 2107229662 
E-mail: desand3@otenet.gr 
Πληροθορίες: Καμπίηζης Ανδρέας 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ (ΤΝΟΛΙΚΟ) 
 

ΟΜΑΔΑ 
ΤΝΟΛΟ  

ΥΧΡΙ ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ  
ΜΕ ΦΠΑ 

ΟΜΑΓΑ 1: ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ (ΦΠΑ 13%) 
     12.414,50 €  

        
1.613,89 €  

           
14.028,39 €  

ΟΜΑΓΑ 2: ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ (ΦΠΑ 24%) 
     59.475,77 €  

       
14.274,18 €  

           
73.749,95 €  

ΟΜΑΓΑ 3: ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ-ΝΑΚ (ΦΠΑ 24%) 
       6.143,50 €  

        
1.474,44 €  

            
7.617,94 €  

ΟΜΑΓΑ 4: ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ (ΦΠΑ 13%) 
     42.513,50 €  

        
5.526,76 €  

           
48.040,26 €  

ΟΜΑΓΑ 5: ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ (ΦΠΑ 13%) 
     16.241,79 €  

        
2.111,43 €  

           
18.353,22 €  

ΟΜΑΓΑ 6: ΚΡΔΑΣΑ - ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ (ΦΠΑ 13%) 
     42.983,48 €  

        
5.587,85 €  

           
48.571,33 €  

ΟΜΑΓΑ 7: ΑΤΓΑ  (ΦΠΑ 13%) 
          417,60 €  

             
54,29 €  

               
471,89 €  

ΟΜΑΓΑ 8: ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ-ΔΚΣΟ ΦΧΜΗΟΤ  (ΦΠΑ 24%)  
       6.546,00 €  

        
1.571,04 €  

            
8.117,04 €  

ΟΜΑΓΑ 9: ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ (ΦΠΑ 13%) 
       8.410,00 €  

        
1.093,30 €  

            
9.503,30 €  

ΟΜΑΓΑ 10: ΔΗΓΖ ΟΠΧΡΧΛΔΗΟΤ-ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ-ΦΡΟΤΣΑ (ΦΠΑ 13%) 
     21.826,71 €  

        
2.837,47 €  

           
24.664,19 €  

ΟΜΑΓΑ 11: ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ (ΦΠΑ 13%) 
       2.117,58 €  

           
275,29 €  

            
2.392,87 €  

ΟΜΑΓΑ 12: ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΔΗΓΖ (ΦΠΑ 24%)  
       2.662,20 €  

           
638,93 €  

            
3.301,13 €  

ΟΜΑΓΑ 13: ΔΗΓΖ ΗΥΘΤΟΠΧΛΔΗΟΤ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ – (ΦΠΑ 13%) 
       7.386,30 €  

           
960,22 €  

            
8.346,52 €  

ΟΜΑΓΑ 14: ΚΑΦΔ, ΑΦΔΦΖΜΑΣΑ (ΦΠΑ 24%) 
     15.904,06 €  

        
3.816,97 €  

           
19.721,03 €  

ΟΜΑΓΑ 15: ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΟ ΝΔΡΟ (ΦΠΑ 13%) 
       6.403,20 €  

           
832,42 €  

            
7.235,62 €  

ΟΜΑΓΑ 16: ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΣΑ (ΦΠΑ 24%) 
     46.108,13 €  

       
11.065,95 €       57.174,08 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  297.554,32 €  53.734,42 €  351.288,75 €  
 

ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ  14/02/2017  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΣΡΟΦΗΜΧΝ, ΚΑΦΔ, ΑΦΔΦΖΜΑΣΧΝ, 
ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΟΤ ΝΔΡΟΤ, ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΧΝ 
ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΝΟ (1) ΔΣΟΤ 
ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ, 
ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. 
«ΛΔΧΝΗΓΑ ΜΑΝΧΛΗΓΖ», ΣΖ 
ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (Κ.Δ.ΓΖ.Κ) 
ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΒΑΗΚΧΝ 
ΑΓΑΘΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 
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Α/Α ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ CPV 
ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΥΧΡΙ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ ME 
ΦΠΑ 

  ΟΜΑΔΑ 1: ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ (ΦΠΑ 13%)      

1 ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ 410 ml ΠΛΖΡΔ  
ΣΔΜ 15511600-9 7.800    0,87 €  

                    
6.786,00 €  

2 ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ 410 ml LIGHT 
ΣΔΜ 15511600-9 50    0,87 €  

                         
43,50 €  

3 
ΓΑΛΑ 1 ΛΗΣΡΟ ΦΡΔΚΟ ΠΛΖΡΔ ΠΑΣΔΡΗΧΜΔΝΟ & ΟΜΟΓΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΟ 7 
ΖΜΔΡΧΝ  ΣΔΜ 15511100-4 120    1,10 €  

                       
132,00 €  

4 
ΓΑΛΑ  ΤΦΖΛΖ ΠΑΣΔΡΗΧΖ – ΤΦΖΛΖ ΘΔΡΜΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΝΟ 
(1) ΛΗΣΡΟΤ ΠΛΖΡΔ ΜΔΥΡΗ 45 ΖΜΔΡΧΝ  ΣΔΜ 15511100-4 1.100    1,31 €  

                    
1.441,00 €  

5 
ΓΑΛΑ ΤΦΖΛΖ ΠΑΣΔΡΗΧΖ – ΤΦΖΛΖ ΘΔΡΜΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΝΌ 
(1) ΛΗΣΡΟΤ LIGHT ΜΔΥΡΗ 45 ΖΜΔΡΧΝ ΣΔΜ 15511100-4 1.000    1,31 €  

                    
1.310,00 €  

6 ΚΡΔΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΠΛΖΡΖ Δ ΛΗΠΑΡΑ 330ml 
ΣΔΜ 15512000-0 50    2,10 €  

                       
105,00 €  

7 ΓΗΑΟΤΡΣΗ ΣΡΑΓΓΗΣΟ ΠΛΖΡΔ 10% ΛΗΠΑΡΑ ΤΚΔΤΑΗΑ ΔΝΟ (1) ΚΗΛΟΤ 
ΣΔΜ 15551300-8 650    2,30 €  

                    
1.495,00 €  

8 ΓΗΑΟΤΡΣΑΚΗΑ ΠΑΗΓΗΚΑ (2Υ150 gr) 
ΣΔΜ 15551300-8 580    1,90 €  

                    
1.102,00 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 ΥΧΡΙ ΦΠΑ 
                  

12.414,50 €  

ΦΠΑ 13 % 
                    

1.613,89 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 ΜΕ ΦΠΑ 
            

14.028,39 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ (ΦΠΑ 24%)      

1 
ΥΤΜΟ ΝΣΟΜΑΣΑ 500 ml. ΣΔΜ 15322100-2 2.100    0,53 €  

                    
1.113,00 €  

2 
ΣΟΜΑΣΟΠΔΛΣΔ 410 gr.  ΣΔΜ 15331427-6 715    1,46 €  

                    
1.043,90 €  

3 
ΝΣΟΜΑΣΑ ΦΗΛΟΚΟΜΜΔΝΖ ΤΚΔΤΑΜΔΝΖ 400 gr ΣΔΜ 15322100-2 1.800    0,61 €  

                    
1.098,00 €  

4 
ΛΗΑΣΖ ΝΣΟΜΑΣΑ Δ ΛΑΓΗ ΤΚΔΤΑΗΑ 200gr ΣΔΜ 15331100-8 40    2,44 €  

                         
97,60 €  

5 
ΚΔΣΑΠ ΠΗΚΑΝΣΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΠΔΡΗΠΟΤ 580 ml ΣΔΜ 15871230-5 20    1,95 €  

                         
39,00 €  

6 
ΥΤΜΟ 1 lt ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ 100% ΣΔΜ 15321100-5 550    1,07 €  

                       
588,50 €  

7 
ΥΤΜΟ  ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 330ml ΣΔΜ 15982100-6 900    0,80 €  

                       
720,00 €  

8 ΠΟΛΤΒΗΣΑΜΗΝΟΤΥΟ ΑΝΑΜΗΚΣΟ ΥΤΜΟ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 330ml ΣΔΜ 15321000-4 8.200    0,90 €  7.380,00 €  
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9 
ΥΤΜΟ ΛΔΜΟΝΗ 350 gr. ΣΔΜ 15321300-7 100    0,53 €  

                         
53,00 €  

10 
ΚΟΜΠΟΣΑ ΡΟΓΑΚΗΝΟ 1 ΚΗΛΟ ΣΔΜ 15332100-5 200    1,70 €  

                       
340,00 €  

11 
ΝΗΦΑΓΔ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΟΤ ΠΔΡΗΠΟΤ 375 gr. ΣΔΜ 15613311-1 1.100    2,57 €  

                    
2.827,00 €  

12 
ΕΑΥΑΡΖ ΛΔΤΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΔΝΟ (1) ΚΗΛΟΤ ΣΔΜ 15831200-4 4.470    0,89 €  

                    
3.978,30 €  

13 
ΕΑΥΑΡΖ ΚΑΣΑΝΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 500gr TEM 15831000-2 500    1,30 €  

                       
650,00 €  

14 
ΕΑΥΑΡΗΝΔ ΚΟΤΣΗ ΜΔ 100 ΣΗΚ 15gr ΣΔΜ 15830000-5 18    3,00 €  

                         
54,00 €  

15 
ΡΤΕΗ ΚΑΡΟΛΗΝΑ 500 gr. ΣΔΜ 03211300-6 2.770    0,88 €  

                    
2.437,60 €  

16 
ΡΤΕΗ ΜΠΟΝΔΣ  500 gr. ΚΗΣΡΗΝΟ ΣΔΜ 03211300-6 3.000    0,71 €  

                    
2.130,00 €  

17 
ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ SOFT 500gr ΣΔΜ 15431100-9 928    1,55 €  

                    
1.438,40 €  

18 
ΞΤΓΗ ΦΗΑΛΖ  400 ml  ΣΔΜ 15871110-8 235    0,27 €  

                         
63,45 €  

19 
ΞΤΓΗ ΜΠΑΛΑΜΗΚΟ ΦΗΑΛΖ 250 ml  ΣΔΜ 15871110-8 100    1,45 €  

                       
145,00 €  

20 
ΞΤΓΗ ΚΡΔΜΑ ΜΠΑΛΑΜΗΚΟ ΦΗΑΛΖ 250 ml ΣΔΜ 15871110-8 100    2,00 €  

                       
200,00 €  

21 
ΑΡΑΒΟΗΣΔΛΑΗΟ ΤΚΔΤΑΗΑ 5lt ΔΓΥΧΡΗΟ  ΣΔΜ 15411100-3 200    6,84 €  

                    
1.368,00 €  

22 ΦΗΛΔΣΟ ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ ΒΡΑΣΖ  ΔΓΥΧΡΗΟ ΚΟΜΜΔΝΟ Δ ΛΔΠΣΔ ΦΔΣΔ ΓΗΑ 
ΣΟΣ ΚΗΛ 15112120-3 200    7,20 €  

                    
1.440,00 €  

23 ΕΑΜΠΟΝ ΒΡΑΣΟ ΜΠΟΤΣΗ Ζ ΧΜΟΠΛΑΣΖ (ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΖΡΑ ΚΟΜΜ. 
ΚΡΔΑΣΟ) ΚΟΜΜΔΝΟ Δ ΦΔΣΔ ΓΗΑ ΣΟΣ  ΚΗΛ 15131400-9 270    7,08 €  

                    
1.911,60 €  

24 
ΜΠΔΨΚΟΝ ΤΚΔΤΑΗΑ ΠΔΡΗΠΟΤ 900 gr ΚΗΛ 15131220-3 30    8,16 €  

                       
244,80 €  

25 
ΜΑΓΗΟΝΔΕΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 450 ml ΣΔΜ 15871273-8 60    1,64 €  

                         
98,40 €  

26 
ΣΤΡΟΚΑΤΣΔΡΖ ΤΚΔΤΑΜΔΝΟ ΚΗΛ 15871274-5 15    5,70 €  

                         
85,50 €  

27 
ΣΕΑΣΕΗΚΗ ΤΚΔΤΑΜΔΝΟ ΚΗΛ 15871274-5 15    3,65 €  

                         
54,75 €  

28 
ΠΗΠΔΡΗ ΜΑΤΡΟ 100 gr. ΣΔΜ 15872100-2 800    1,37 €  

                    
1.096,00 €  

29 
ΑΛΑΣΗ ΦΗΛΟ ΑΚΟΤΛΑ 1 ΚΗΛΟ ΣΔΜ 15872400-5 245    0,80 €  

                       
196,00 €  

30 ΡΗΓΑΝΖ ΑΠΟΞΖΡΑΜΔΝΖ 100 gr. ΣΔΜ 15872000-1 125    1,00 €  125,00 €  
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31 
ΚΑΝΔΛΑ ΣΡΗΜΜΔΝΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 50 gr ΣΔΜ 15872000-1 20    0,53 €  

                         
10,60 €  

32 
ΚΑΝΔΛΛΑ(ΞΤΛΟ) ΤΚΔΤΑΗΑ 50 gr. ΣΔΜ 15872000-1 140    0,75 €  

                       
105,00 €  

33 
ΓΑΦΝΟΦΤΛΛΟ ΤΚΔΤΑΗΑ 15 gr. ΣΔΜ 15872000-1 70    1,65 €  

                       
115,50 €  

34 
ΓΑΡΤΦΑΛΛΟ ΦΑΚΔΛΑΚΗ 25 gr ΣΔΜ 15872000-1 60    0,86 €  

                         
51,60 €  

35 
ΜΠΑΥΑΡΗ  ΑΚΟΠΟ  ΠΤΡΗ 50 gr.  ΣΔΜ 15872000-1 90    0,80 €  

                         
72,00 €  

36 
ΓΑΡΤΦΑΛΛΟ  ΟΛΟΚΛΖΡΟ 50 gr.  ΣΔΜ 15872000-1 75    2,00 €  

                       
150,00 €  

37 
ΓΤΟΜΟ  ΞΔΡΟ 50 gr. ΣΔΜ 15872000-1 20    0,50 €  

                         
10,00 €  

38 
ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ  ΟΓΑ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ 350 gr ΣΔΜ 15870000-7 18    1,21 €  

                         
21,78 €  

39 
ΒΑΝΗΛΗΔ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 10 ΦΤΑΛΛΗΓΗΑ Υ 1,5gr ΣΔΜ 15872000-1 50    0,91 €  

                         
45,60 €  

40 
ΚΤΜΗΝΟ ΣΡΗΜΜΔΝΟ ΤΚΔΤΑΗΑ 50 gr  ΣΔΜ 15872000-1 20    0,41 €  

                           
8,20 €  

41 
ΠΑΠΡΗΚΑ ΣΡΗΜΜΔΝΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 34 gr ΣΔΜ 15872000-1 20    0,49 €  

                           
9,80 €  

42 ΟΤΑΜΗ ΦΤΗΚΟ ΤΚΔΤΑΗΑ 200gr 
ΣΔΜ 03111500-7 25    0,84 €  

                         
20,90 €  

43 ΟΤΑΜΗ ΜΑΤΡΟ ΤΚΔΤΑΗΑ 200gr 
ΣΔΜ 03111500-7 25    1,63 €  

                         
40,75 €  

44 
ΣΑΦΗΓΑ ΜΑΤΡΖ ΤΚΔΤΑΜΔΝΖ ΚΗΛ 03220000-9 160    3,80 €  

                       
608,00 €  

45 
ΑΜΤΓΓΑΛΑ ΧΜΑ ΑΠΟΦΛΟΗΧΜΔΝΑ ΚΗΛ 03220000-9 160  12,54 €  

                    
2.006,40 €  

46 
ΚΟΤΚΟΤΝΑΡΗ ΠΟΡΟ ΤΚΔΤΑΗΑ 50gr ΣΔΜ 03220000-9 500    1,50 €  

                       
750,00 €  

47 
ΚΡΑΝΜΠΔΡΗ ΑΠΟΞΖΡΑΜΔΝΟ ΤΚΔΤΑΗΑ 200gr ΣΔΜ 03220000-9 400    2,70 €  

                    
1.080,00 €  

48 
ΚΑΡΤΓΟΦΤΥΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 200gr ΣΔΜ 03220000-9 500    3,10 €  

                    
1.550,00 €  

49 ΞΖΡΟΗ ΚΑΡΠΟΗ ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΗΞ (Αιγίνης, ηραγάλι, Αμύγδαλο, Κοκηέηλ, Φιζηίκι, 
Κάζιοσς) ΣΔΜ 15932300-7 1.000  13,10 €  13.100,00 €  

50 
ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ ΒΑΕΟ ΠΔΡΗΠΟΤ 400 gr. ΓΗΑΦΟΡΔ ΓΔΤΔΗ ΣΔΜ 15332290-3 660    1,50 €  

                       
990,00 €  

51 
ΚΡΔΜΑ ΠΡΑΛΗΝΑ ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΟΤ ΠΔΡΗΠΟΤ 570 gr.  ΣΔΜ 15842200-4 440    2,66 €  

                    
1.170,40 €  

52 
ΦΡΟΤΗ  ΕΔΛΔ Δ ΚΟΝΖ ΓΗΠΛΟ  200 gr ΣΔΜ 15332240-8 100    1,10 €  

                       
110,00 €  
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53 
ΚΑΡΑΜΔΛΔ  ΕΔΛΔΓΑΚΗΑ ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΗΛ 15833000-6 40    4,50 €  

                       
180,00 €  

54 
ΟΚΟΛΑΣΑΚΗΑ (ΑΥΓΟΥΛ-ΜΑΡΓΑΡ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΗΛ 15842200-4 30    8,00 €  

                       
240,00 €  

55 
ΟΚΟΛΑΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΤΚΔΤΑΗΑ 100gr ΣΔΜ 

15842100-3 
500    1,06 €  

                       
530,00 €  

56 
ΟΚΟΦΡΔΣΔ ΣΔΜ 15842200-4 944    0,31 €  

                       
292,64 €  

57 
ΠΑΣΔΛΗ ΜΔ ΟΤΑΜΗ ΚΑΗ ΜΔΛΗ ΤΚΔΤΑΗΑ 60gr ΣΔΜ 15812000-3 500    0,65 €  

                       
323,00 €  

58 
ΠΑΣΔΛΗ ΜΔ ΦΤΣΗΚΗ ΑΗΓΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΛΗ ΤΚΔΤΑΗΑ 60gr ΣΔΜ 15812000-3 500    0,65 €  

                       
323,00 €  

59 
ΚΟΤΒΔΡΣΟΤΡΑ 125 gr ΣΔΜ 15842200-4 80    0,76 €  

                         
60,80 €  

60 
ΣΡΟΤΦΗΣΑ  ΥΡΧΜΑΣ/ΣΖ 90 gr ΣΔΜ 15842200-4 150    1,22 €  

                       
183,00 €  

61 
ΜΠΗΚΟΣΑ ΠΣΗ ΜΠΔΡ  225  gr ΣΔΜ 15821200-1 1.750    0,80 €  

                    
1.400,00 €  

62 
ΜΠΗΚΟΣΑ ΓΔΜΗΣΑ ΜΔ ΟΚΟΛΑΣΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 85 gr ΣΔΜ 15821200-1 1.500    0,60 €  

                       
900,00 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2 ΥΧΡΙ ΦΠΑ 
                  

59.475,77 €  

ΦΠΑ 24 % 
                  

14.274,18 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2 ΜΕ ΦΠΑ 
            

73.749,95 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 3: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ - ΝΑΚ (ΦΠΑ 24%)      

1 
ΠΑΣΑΣΑΚΗΑ ΜΔ ΑΛΑΣΗ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 120gr TEM 15311100-2 3.000    0,67 €  

                    
2.010,00 €  

2 
ΠΑΣΑΣΑΚΗΑ ΜΔ ΑΛΑΣΗ 400gr TEM 15311100-2 450    2,10 €  

                       
945,00 €  

3 
ΠΑΣΑΣΑΚΗΑ ΜΔ ΑΛΑΣΗ ΚΑΗ ΡΗΓΑΝΖ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 120gr TEM 15311100-2 3.000    0,67 €  

                    
2.010,00 €  

4 
ΠΑΣΑΣΑΚΗΑ ΜΔ ΑΛΑΣΗ ΚΑΗ ΡΗΓΑΝΖ 400gr TEM 15311100-2 300    2,10 €  

                       
630,00 €  

5 
ΠΑΣΑΣΑΚΗΑ ΜΔ ΓΔΤΖ BBQ 250gr TEM 15311100-2 50    1,45 €  

                         
72,50 €  

6 
ΦΤΣΗΚΟΜΠΑΛΔ ΥΧΡΗ ΓΛΟΤΣΔΝΖ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 105gr TEM 15893000-4 350    0,74 €  

                       
259,00 €  

7 ΠΟΠ ΚΟΡΝ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 70gr TEM 15893000-4 350    0,62 €  217,00 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 3 ΥΧΡΙ ΦΠΑ 6.143,50 €  

ΦΠΑ 24 %  1.474,44 €  
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ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 3 ΜΕ ΦΠΑ 
              

7.617,94 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 4: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ (ΦΠΑ 13%)      

1 
ΚΑΔΡΗ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ ΠΟΠ ΔΓΥΧΡΗΟ ΚΗΛ 15541000-2 550    8,41 €  

                    
4.625,50 €  

2 
ΣΤΡΗ ΖΜΗΚΛΖΡΟ ΦΡΑΣΕΟΛΑ ΚΟΜΜΔΝΟ Δ ΦΔΣΔ ΓΗΑ ΣΟΣ  ΚΗΛ 15541000-2 220    6,64 €  

                    
1.460,80 €  

3 
ΣΤΡΗ ΓΚΟΤΝΣΑ (ΣΡΗΜΜΔΝΟ) ΚΗΛ 15541000-2 440    6,64 €  

                    
2.921,60 €  

4 
ΦΔΣΑ ΠΟΠ ΚΗΛ 15542300-2 1.250    7,08 €  

                    
8.850,00 €  

5 
ΚΔΦΑΛΟΣΤΡΗ ΠΟΠ ΚΗΛ 15544000-3 260    7,08 €  

                    
1.840,80 €  

6 
ΣΤΡΗ ΡΔΓΓΑΣΟ (ΣΡΗΜΜΔΝΟ) ΚΗΛ 15544000-3 50    7,08 €  

                       
354,00 €  

7 
ΣΤΡΗ ΚΛΖΡΟ 45% ΛΗΠΑΡΑ (ΑΓΑΝΑΚΗ) ΚΟΜΜΔΝΟ Δ ΜΔΡΗΓΔ 2-3 
ΔΚΑΣΟΣΑ ΚΗΛ 15544000-3 500    8,15 €  

                    
4.075,00 €  

8 
ΓΡΑΒΗΔΡΑ ΠΟΠ ΠΗΚΑΝΣΗΚΖ ΚΗΛ 15544000-3 50  10,10 €  

                       
505,00 €  

9 
ΚΗΣΡΗΝΟ ΖΜΗΚΛΖΡΟ ΣΤΡΗ ΠΗΚΑΝΣΗΚΟ ΚΔΦΑΛΗ  ΚΗΛ 15541000-2 50    6,70 €  

                       
335,00 €  

10 
ΚΡΗΘΑΡΑΚΗ 500 gr. ΣΔΜ 15851100-9 3.300    0,71 €  

                    
2.343,00 €  

11 
ΦΑΟΛΗΑ ΞΔΡΑ 500 gr. ΜΔΑΗΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ ΣΔΜ 03221210-1 1.650    1,33 €  

                    
2.194,50 €  

12 
ΦΑΚΔ 500 gr.  ΣΔΜ 03212211-2 2.300    0,62 €  

                    
1.426,00 €  

13 
ΡΔΒΗΘΗΑ ΞΔΡΑ 500 gr ΣΔΜ 

03212212-9 
600    1,68 €  

                    
1.008,00 €  

14 
ΦΑΟΛΗΑ ΞΔΡΑ 500 gr. ΓΗΓΑΝΣΔ ΣΔΜ 03221210-1 500    2,20 €  

                    
1.100,00 €  

15 
ΜΔΛΗ 1000 gr ΣΔΜ 03142100-9 440    8,41 €  

                    
3.700,40 €  

16 
ΑΛΔΤΡΗ ΤΚΔΤΑΗΑ (1) ΔΝΟ ΚΗΛΟΤ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΥΡΖΔΗ ΣΔΜ 15612000-1 20    1,24 €  

                         
24,80 €  

17 
ΑΛΔΤΡΗ  ΠΟΤ ΦΟΤΚΧΝΔΗ ΜΟΝΟ ΣΟΤ ΤΚΔΤΑΗΑ 500 GR ΣΔΜ 15612190-9 150    0,80 €  

                       
120,00 €  

18 
ΑΝΘΟ ΑΡΑΒΟ. ΒΑΝΗΛΗΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 120 gr. (ΓΗΑ ΒΡΑΗΜΟ) ΣΔΜ 15612210-6 250    0,62 €  

                       
155,00 €  

19 ΚΡΔΜΑ ΒΡΔΦΗΚΖ ΦΑΡΗΝ -ΛΑΚΣΔ (ΣΗΓΜ) ΣΔΜ 15884000-8 30    2,85 €  85,50 €  

20 
ΗΜΗΓΓΑΛΗ  ΥΟΝΣΡΟ  ΤΚΔΤΑΗΑ 500  gr ΣΔΜ 15625000-5 140    1,24 €  

                       
173,60 €  
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21 
ΚΟΝΖ ΑΝΣΗΓΗ ΤΚΔΤΑΗΑ 200gr ΣΔΜ 

15812100-4 
100    2,21 €  

                       
221,00 €  

22 
ΜΠΔΗΚΗΝ  ΠΑΟΤΝΣΔΡ 20 gr ΣΔΜ 15851000-8 120    0,35 €  

                         
42,00 €  

23 
ΚΟΡΝΦΛΑΟΤΔΡ ΤΚΔΤΑΗΑ 200 gr.  ΣΔΜ 15851000-8 150    0,80 €  

                       
120,00 €  

24 
ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ Νο 6 ΤΚΔΤΗΑ 500 gr ΣΔΜ  15851100-9 1.500    0,71 €  

                    
1.065,00 €  

25 
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΗ ΚΟΦΣΟ ΤΚΔΤΑΗΑ 500 gr. ΣΔΜ 15851100-9 3.500    0,71 €  

                    
2.485,00 €  

26 
ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ  ΠΔΝΔ ΤΚΔΤΑΗΑ 500 gr ΣΔΜ 15851100-9 100    0,80 €  

                         
80,00 €  

27 
ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ  ΔΛΗΝΟ ΤΚΔΤΑΗΑ 500 gr ΣΔΜ 15851100-9 100    0,80 €  

                         
80,00 €  

28 
ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ ΒΗΓΔ ΤΚΔΤΑΗΑ 500 gr ΣΔΜ 15851100-9 100    0,80 €  

                         
80,00 €  

29 
ΛΑΕΑΝΗΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 500gr ΣΔΜ 15851100-9 500    1,22 €  

                       
609,00 €  

30 
ΔΛΗΔ ΚΑΛΑΜΧΝ ΥΟΝΓΡΔ ΚΗΛ 03222400-7 100    4,33 €  

                       
433,00 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 4 ΥΧΡΙ ΦΠΑ 
                  

42.513,50 €  

ΦΠΑ 13 % 
                    

5.526,76 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 4 ΜΕ ΦΠΑ 
            

48.040,26 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 5: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  (ΦΠΑ 13%)      

1 
ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟ 5 lt ΣΔΜ 15411110-6 513,00  20,83 €  

                  
10.685,79 €  

2 
ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ ΠΑΡΘΔΝΟ ΤΚΔΤΑΗΑ 1lt  ΣΔΜ 15411110-6 1.200,00    4,63 €  

                    
5.556,00 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 5 ΥΧΡΙ ΦΠΑ 
                  

16.241,79 €  

ΦΠΑ 13 % 
                    

2.111,43 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 5 ΜΕ ΦΠΑ 
            

18.353,22 €  

  

 
 
 
 

    

 
 

  ΟΜΑΔΑ 6: ΚΡΕΑΣΑ - ΠΟΤΛΕΡΙΚΑ (ΦΠΑ 13%)      
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1 
ΚΗΜΑ ΜΟΥΟΤ ΝΧΠΟ ΔΛΗΑ Ζ ΠΟΝΣΗΚΗ ΚΗΛ 15131620-7 2.250    6,95 €  

                  
15.640,43 €  

2 
ΚΗΜΑ ΥΟΗΡΗΝΟ ΚΗΛ 15113000-3 120    3,47 €  

                       
416,56 €  

3 
ΜΟΥΑΡΗ ΔΛΗΑ Ζ ΠΟΝΣΗΚΗ ΑΝΔΤ ΟΣΧΝ ΚΗΛ 15111200-1 2.200    6,95 €  

                  
15.292,86 €  

4 
ΥΟΗΡΗΝΟ ΛΑΗΜΟ ΚΗΛ 15113000-3 280    3,39 €  

                       
950,04 €  

5 
ΥΟΗΡΗΝΟ ΣΔΜΜΑΥΗΜΔΝΟ ΑΝΔΤ ΟΣΧΝ (ΣΖΓΑΝΗΑ) ΚΗΛ 15113000-3 200    4,35 €  

                       
870,00 €  

6 
ΛΟΤΚΑΝΗΚΑ ΣΤΠΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ  ΚΗΛ 15131130-5 400    5,13 €  

                    
2.053,20 €  

7 
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΝΧΠΟ ΦΗΛΔΣΟ ΔΓΥΧΡΗΟ  ΚΗΛ 15112130-6 1.540    3,48 €  

                    
5.359,20 €  

8 
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΝΧΠΟ ΔΓΥΧΡΗΟ  ΚΗΛ 15112130-6 1.150    2,09 €  

                    
2.401,20 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 6 ΥΧΡΙ ΦΠΑ 
                  

42.983,48 €  

ΦΠΑ 13 % 
                    

5.587,85 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 6 ΜΕ ΦΠΑ 
            

48.571,33 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 7: ΑΤΓΑ (ΦΠΑ 13%)      

1 
ΑΤΓΑ ΜΔΑΗΑ ΑΝΧ ΣΧΝ 55gr ΣΔΜ 03142500-3 3.000    0,14 €  

                       
417,60 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 7 ΥΧΡΙ ΦΠΑ 
                       

417,60 €  

ΦΠΑ 13 % 
                         

54,29 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 7 ΜΕ ΦΠΑ 
                 

471,89 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 8: ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ - ΕΚΣΟ ΦΧΜΙΟΤ (ΦΠΑ 24%)       

1 
ΦΧΜΗ ΣΟΣ ΗΣΟΤ 680 – 700 gr. ΣΔΜ 15811500-1 680    0,95 €  

                       
646,00 €  

2 
ΦΧΜΗ ΣΟΣ ΜΔΓΑΛΔ ΦΔΣΔ ΠΔΡΗΠΟΤ 13x13 ΤΚΔΤΑΗΑ 500gr  ΣΔΜ 15811500-1 600    0,95 €  

                       
570,00 €  

3 ΣΟΤΡΔΚΗΑ   ΚΗΛ 15810000-9 400    5,31 €  2.124,00 €  

4 ΠΑΞΗΜΑΓΗΑ-ΒΟΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔ ΓΛΤΚΑΝΗΟ ΚΗΛ 15821000-9 700    3,50 €  2.450,00 €  

5 
ΠΑΞΗΜΑΓΗΑ ΟΛΗΚΖ ΑΛΔΔΧ ΚΗΛ 15821000-9 50    3,60 €  

                       
180,00 €  
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6 
ΜΔΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΗΛ 15810000-9 100    5,76 €  

                       
576,00 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 8 ΥΧΡΙ ΦΠΑ 
                    

6.546,00 €  

ΦΠΑ 24 % 
                    

1.571,04 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 8 ΜΕ ΦΠΑ 
              

8.117,04 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 9: ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ (ΦΠΑ 13%)      

1 
ΑΡΣΟ ΤΜΜΔΗΚΣΟ ΦΡΔΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟ 500 gr. ΣΔΜ 15811100-7 14.500    0,58 €  

                    
8.410,00 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 9 ΥΧΡΙ ΦΠΑ 
                    

8.410,00 €  

ΦΠΑ 13 % 
                    

1.093,30 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 9 ΜΕ ΦΠΑ 
              

9.503,30 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 10: ΕΙΔΗ ΟΠΧΡΧΛΕΙΟΤ-ΚΗΠΕΤΣΙΚΑ-ΦΡΟΤΣΑ (ΦΠΑ 13%)      

1 
ΜΑΗΝΣΑΝΟ ΦΡΔΚΟ ΓΔΜΑ 100  gr ΣΔΜ 15300000-1 3.600    0,44 €  

                    
1.566,00 €  

2 
ΓΤΟΜΟ ΦΡΔΚΟ ΓΔΜΑ 100 gr ΣΔΜ. 15300000-1 1.530    0,35 €  

                       
532,44 €  

3 
ΑΝΖΘΟ ΦΡΔΚΟ ΓΔΜΑ 100  gr ΣΔΜ 15300000-1 1.605    0,44 €  

                       
698,18 €  

4 
ΔΛΗΝΟ ΚΗΛ 15300000-1 110    1,04 €  

                       
113,88 €  

5 
ΠΡΑΟ ΚΗΛ 15300000-1 25    1,04 €  

                         
25,88 €  

6 
ΔΛΔΡΤ ΚΗΛ 15300000-1 70    1,08 €  

                         
75,52 €  

7 
ΚΟΡΓΑ ΣΔΜ 15300000-1 500    0,34 €  

                       
169,65 €  

8 
ΚΑΡΟΣΑ  ΚΗΛ 15300000-1 840    0,56 €  

                       
467,71 €  

9 
ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ ΞΔΡΑ ΚΗΛ 15300000-1 2.700    0,48 €  

                    
1.291,95 €  

10 ΚΡΔΜΜΤΓΑΚΗΑ ΦΡΔΚΑ ΚΗΛ 15300000-1 80    0,95 €  75,86 €  

11 
ΠΗΠΔΡΗΔ ΠΡΑΗΝΔ ΚΗΛ 15300000-1 20    1,95 €  

                         
38,98 €  

12 ΠΗΠΔΡΗΔ ΠΡΑΗΝΔ ΦΛΧΡΗΝΖ ΚΗΛ 15300000-1 500    1,60 €                         

35



 

800,40 €  

13 
ΠΗΠΔΡΗΔ  ΚΟΚΚΗΝΔ ΚΗΛ 15300000-1 20    1,95 €  

                         
38,98 €  

14 
ΠΗΠΔΡΗΔ ΚΟΚΚΗΝΔ ΦΛΧΡΗΝΖ ΚΗΛ 15300000-1 500    1,60 €  

                       
800,40 €  

15 
ΝΣΟΜΑΣΔ  ΚΗΛ 15300000-1 1.580    0,77 €  

                    
1.223,39 €  

16 
ΝΣΟΜΑΣΗΝΗΑ ΚΗΛ 15300000-1 30    1,17 €  

                         
35,24 €  

17 
ΑΓΓΟΤΡΗΑ  ΣΔΜ 15300000-1 1.240    0,39 €  

                       
485,46 €  

18 
ΜΑΡΟΤΛΗΑ TEM 15300000-1 1.000    0,71 €  

                       
713,40 €  

19 
ΡΟΚΑ ΓΔΜΑ 100gr ΣΔΜ 15300000-1 700    0,35 €  

                       
243,60 €  

20 
ΠΑΝΑΚΗ ΚΗΛ 15300000-1 210    1,73 €  

                       
363,57 €  

21 
ΛΑΥΑΝΟ  ΚΗΛ 15300000-1 360    0,48 €  

                       
172,26 €  

22 
ΜΠΑΝΑΝΔ  ΚΗΛ 15300000-1 1.400    1,30 €  

                    
1.814,82 €  

23 
ΛΔΜΟΝΗΑ  ΚΗΛ 15300000-1 850    0,72 €  

                       
613,79 €  

24 ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ  ΜΔΡΛΗΝ ΚΗΛ 15300000-1 1.300    0,61 €  791,70 €  

25 
ΜΑΝΣΑΡΗΝΗΑ ΚΛΖΜΔΝΣΗΝΔ  ΚΗΛ 15300000-1 500    0,86 €  

                       
430,65 €  

26 
ΦΡΑΟΤΛΑ ΚΗΛ 15300000-1 200    1,99 €  

                       
398,46 €  

27 
ΜΖΛΑ ΣΑΡΚΗΝ ΚΗΛ 15300000-1 1.900    0,96 €  

                    
1.818,30 €  

28 
ΑΥΛΑΓΗΑ   ΚΡΤΣΑΛΗΑ ΚΗΛ 15300000-1 699    1,38 €  

                       
966,93 €  

29 
ΒΔΡΤΚΟΚΑ  ΚΗΛ 15300000-1 590    1,30 €  

                       
764,82 €  

30 
ΡΟΓΑΚΗΝΑ  ΚΗΛ 15300000-1 200    0,99 €  

                       
198,36 €  

31 
ΣΑΦΤΛΗΑ ΟΤΛΣΑΝΗΝΑ  ΚΗΛ 15300000-1 200    1,04 €  

                       
207,06 €  

32 
ΠΑΣΑΣΔ ΚΗΛ 15300000-1 4.700    0,54 €  

                    
2.535,18 €  

33 ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ ΣΑΚΧΝΗΚΔ ΚΗΛ 15300000-1 330    1,12 €    370,36 €  

34 
ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ ΦΛΑΚΑ ΚΗΛ 15300000-1 300    1,04 €  

           
310,59 €  
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35 
ΠΔΠΟΝΗ ΚΗΛ 15300000-1 200    0,69 €  

                       
137,46 €  

36 
ΚΟΛΟΚΤΘΑΚΗΑ ΚΗΛ 15300000-1 450    1,19 €  

                       
535,50 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 10 ΥΧΡΙ ΦΠΑ 
           

21.826,71 €  

ΦΠΑ 13 % 
            

2.837,47 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 10 ΜΕ ΦΠΑ 
     

24.664,19 €  

  
 

       ΟΜΑΔΑ 11: ΚΑΣΕΦΤΓΜΕΝΑ ΛΑΥΑΝΙΚΑ (ΦΠΑ 13%)      

1 
ΑΡΑΚΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ ΤΚΔΤΑΗΑ (1) ΔΝΟ ΚΗΛΟΤ  ΣΔΜ 15331170-9 550    1,49 €  

                       
818,24 €  

2 
ΠΑΝΑΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΜΔΝΟ ΤΚΔΤΑΗΑ (1) ΔΝΟ ΚΗΛΟΤ ΣΔΜ 15331170-9 150    1,59 €  

                       
238,82 €  

3 
ΦΑΟΛΑΚΗΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΤΚΔΤΑΗΑ ΔΝΟ (1) ΚΗΛΟΤ ΣΔΜ 15331170-9 550    1,51 €  

                       
832,59 €  

4 
ΑΝΑΜΗΚΣΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΚΑΣΑΦΤΓΜΔΝΑ ΤΚΔΤΑΗΑ ΔΝΟ (1) ΚΗΛΟΤ ΣΔΜ 15331170-9 200    1,14 €  

                       
227,94 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 11 ΥΧΡΙ ΦΠΑ 
                    

2.117,58 €  

ΦΠΑ 13 % 
                       

275,29 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 11 ΜΕ ΦΠΑ 
              

2.392,87 €  

   

       ΟΜΑΔΑ 12: ΚΑΣΕΦΤΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΦΠΑ 24%)      

1 
ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΖ ΒΑΖ ΠΗΣΑ ΜΔ ΑΛΣΑ ΝΣΟΜΑΣΑ 250 gr ΣΔΜ 15851000-8 1.300    1,15 €  

                    
1.495,00 €  

2 
ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ ΦΤΛΛΟ ΚΡΟΤΣΑ 450gr ΣΔΜ 15851000-8 350    2,28 €  

                       
798,00 €  

3 
ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΖ ΦΤΛΛΟ ΦΟΛΗΑΣΑ  700 gr.  ΣΔΜ 15851000-8 130    2,84 €  

                       
369,20 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 12 ΥΧΡΙ ΦΠΑ 
                    

2.662,20 €  

ΦΠΑ 24 % 
                       

638,93 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 12 ΜΕ ΦΠΑ  3.301,13 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 13: ΕΙΔΗ ΙΥΘΤΟΠΧΛΕΙΟΤ ΚΑΣΕΦΤΓΜΕΝΑ (ΦΠΑ 13%)      
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1 
 ΠΔΡΚΑ  ΦΗΛΔΣΟ Κ/Φ ΚΗΛ 15221000-3 1.000    7,39 €  

                    
7.386,30 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 13 ΥΧΡΙ ΦΠΑ 
                    

7.386,30 €  

ΦΠΑ 13 % 
                       

960,22 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 13 ΜΕ ΦΠΑ 
              

8.346,52 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 14: ΚΑΦΕ-ΑΦΕΦΗΜΑΣΑ (ΦΠΑ 24%)      

1 
ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΑΦΔ 

ΚΗΛ 
15161000-1 695    6,99 €  

                    
4.859,44 €  

2 
ΓΑΛΛΗΚΟ ΚΑΦΔ 

ΚΗΛ 
15161000-1 55  10,64 €  

                       
585,20 €  

3 
ΚΑΦΔ ΔΠΡΔΟ ΚΑΒΟΤΡΓΗΜΔΝΟΗ ΚΟΚΚΟΗ 

ΚΗΛ 15861100-2 
540  13,68 €  

                    
7.387,20 €  

4 
ΚΑΦΔ ΔΠΡΔΟ ΝΣΔΚΑΦΔΨΝΔ ΚΑΒΟΤΡΓΗΜΔΝΟΗ ΚΟΚΚΟΗ 

ΚΗΛ 15861100-2 
24  13,68 €  

                       
328,32 €  

5 
ΟΚΟΛΑΣΑ ΡΟΦΖΜΑ 

ΚΗΛ 
15842100-3 125    6,08 €  

                       
760,00 €  

6 
ΣΗΓΜΗΑΗΟ ΚΑΦΔ ΤΚΔΤΑΗΑ 2750 gr 

ΣΔΜ 
15161000-1 30  53,20 €  

                    
1.596,00 €  

7 
ΚΑΚΑΟ ΚΟΝΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 125 gr 

ΣΔΜ 
15841000-5 90    0,91 €  

                         
81,90 €  

8 
ΣΑΗ ΣΟΤ ΒΟΤΝΟΤ ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΔ ΓΔΚΑ (10) ΦΑΚΔΛΑΚΗΑ * 0.80 gr 

ΣΔΜ 
15864100-3 500    0,60 €  

                       
300,00 €  

9 
ΥΑΜΟΜΖΛΗ ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΔ ΓΔΚΑ (10) ΦΑΚΔΛΑΚΗΑ * 0.80 gr 

ΣΔΜ 
15865000-9 10    0,60 €  

                           
6,00 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 14 ΥΧΡΙ ΦΠΑ 
                  

15.904,06 €  

ΦΠΑ 24 % 3.816,97 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 14 ΜΕ ΦΠΑ 
            

19.721,03 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 15: ΕΜΦΙΑΛΧΜΕΝΟ ΝΕΡΟ (ΦΠΑ 13%)      

1 
ΝΔΡΟ ΔΜΦΤΑΛΧΜΔΝΟ 1.5lt 

ΣΔΜ 
15981000-8 2000    0,23 €  

                       
452,40 €  

2 
ΝΔΡΟ ΔΜΦΤΑΛΧΜΔΝΟ 0.5lt 

ΣΔΜ 
15981000-8 57000    0,10 €  

                    
5.950,80 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 15 ΥΧΡΙ ΦΠΑ 
                    

6.403,20 €  

ΦΠΑ 13 %                        
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832,42 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 15 ΜΕ ΦΠΑ 
              

7.235,62 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 16: ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ (ΦΠΑ 24%)      

1 
ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ ΣΤΠΟΤ COLA κοσηί 330ml 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
24 ΣΔΜ. 15982000-5 190  10,80 €  

                    
2.052,00 €  

2 
ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ ΣΤΠΟΤ COLA LIGHT  κοσηί 330ml 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
24 ΣΔΜ. 15982000-5 110  10,80 €  

                    
1.188,00 €  

3 
ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ ΣΤΠΟΤ LEMON-LIME κοσηι 330ml 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
24 ΣΔΜ. 15982000-5 30  10,80 €  

                       
324,00 €  

4 
ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ ΠΟΡΣΟΚΑΛΑΓΑ (ΜΔ Ή ΥΧΡΗ ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ) κοσηί 330ml 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
24 ΣΔΜ. 15982000-5 330    9,84 €  

                    
3.247,20 €  

5 
ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ ΛΔΜΟΝΗΣΑ κοσηί 330ml 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
24 ΣΔΜ. 15982000-5 165    9,84 €  

                    
1.623,60 €  

6 
ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ ΓΚΑΕΟΕΑ κοσηί 330ml 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
24 ΣΔΜ. 15982000-5 16    9,60 €  

                       
153,60 €  

7 
ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ ΒΤΗΝΑΓΑ μποσκάλι 232ml 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
24 ΣΔΜ. 15982000-5 115  14,64 €  

                    
1.683,60 €  

8 
ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ ΣΤΠΟΤ ENERGY DRINK κοσηι 330ml 

TEM 
15982000-5 560    1,14 €  

                       
638,40 €  

9 ΟΓΑ κοσηί 330ml ΣΔΜ 15982000-5 1120    0,39 €    436.80 € 

10 
ΑΛΚΟΧΛΟΤΥΟ ΠΟΣO ΒΑΗΜΔΝΟ ΣΟ ΣΕΗΝ μποσκαλι 275ml 

TEM 
15911000-7 130    1,70 €  

                       
221,00 €  

11 
ΑΛΚΟΧΛΟΤΥΟ ΠΟΣO ΒΑΗΜΔΝΟ ΣΖ ΒΟΣΚΑ μποσκαλι 275ml 

TEM 
15911000-7 60    1,48 €  

                         
88,80 €  

12 
ΠΑΓΧΜΔΝΟ ΣΑΨ ΛΔΜΟΝΗ κοσηί 330ml 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
24 ΣΔΜ. 15982000-5 95  13,44 €  

                    
1.276,80 €  

13 
ΠΑΓΧΜΔΝΟ ΣΑΨ ΡΟΓΑΚΗΝΟ κοσηί 330ml 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
24 ΣΔΜ. 15982000-5 100  13,44 €  

                    
1.344,00 €  

14 
ΜΠΤΡΑ ΣΤΠΟΤ PALE LAGER κοσηι 330ml 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
24 ΣΔΜ. 15961000-2 600  15,36 €  

                    
9.216,00 €  

15 
ΜΠΤΡΑ ΣΤΠΟΤ LAGER κοσηι 330ml 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
24 ΣΔΜ. 15961000-2 110  19,20 €  

                    
2.112,00 €  

16 ΜΠΤΡΑ ΜΑΤΡΖ ΣΤΠΟΤ LAGER μποσκάλι 330ml TEM 15961000-2 1100    1,05 €  1.155,00 €  

17 
ΜΠΤΡΑ ΥΧΡΗ ΑΛΚΟΟΛ μποσκάλι 330ml 

TEM 
15961000-2 130    0,67 €  

                         
87,10 €  

18 ΟΤΕΟ μποσκάλι 200ml TEM 15911000-7 900    2,60 €  2.340,00 €  

19 
ΟΤΕΟ ζσζκεσαζία 5lt ΣΔΜ 15911000-7 50  40,00 €  

                    
2.000,00 €  

20 
ΣΗΠΟΤΡΟ μποσκάλι 200ml TEM 15911000-7 900    2,60 €  

                    
2.340,00 €  
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21 
ΣΗΠΟΤΡΟ ζσζκεσαζία 5lt 

ΣΔΜ 
15911000-7 70  25,00 €  

                    
1.750,00 €  

22 ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΟ ΠΟΣΟ ΚΟΝΗΑΚ μποσκαλι 200ml 
TEM 15911000-7 3500    2,30 €  

                    
8.050,00 €  

23 
ΟΗΝΟ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΛΔΤΚΟ ΞΖΡΟ ζσζκεσαζία 10l 

ΣΔΜ 
15931200-5 50  13,98 €  

                       
699,00 €  

24 
ΟΗΝΟ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΞΖΡΟ ζσζκεσαζία 10l 

ΣΔΜ 
15931200-5 50  15,97 €  

                       
798,50 €  

25 
ΟΗΝΟ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΡΟΕΔ ΞΖΡΟ ζσζκεσαζία 10l 

ΣΔΜ 
15931200-5 25  13,87 €  

                       
346,75 €  

26 
ΠΟΣΟ ΣΕΗΝ μποσκαλι 700ml 

ΣΔΜ 
15911000-7 15  12,84 €  

                       
192,60 €  

27 
ΠΟΣO ΒΟΣΚΑ μποσκαλι 700ml 

ΣΔΜ 
15911000-7 18  11,16 €  

                       
200,88 €  

28 
ΠΟΣΟ ΟΤΗΚΗ μποσκάλι 700ml 

ΣΔΜ 
15911000-7 35  15,50 €  

                       
542,50 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 16 ΥΧΡΙ ΦΠΑ 
                  

46.108,13 € 

ΦΠΑ 24 % 
                  

11.065,95 € 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 16 ΜΕ ΦΠΑ 
                 

57.174,08 € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣIA                                                          

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  
ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & 
ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΤΓΕΙΑ «Λ. ΜΑΝΧΛΙΔΗ» 
ΔΗΜΟΤ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ 
Σαχ. Γ/νζη: ΚΛΑΕΟΜΔΝΧΝ 46 
Σ.Κ.: 16121 
Σηλ: 2107229662 
E-mail: desand3@otenet.gr 
Πληροθορίες: Καμπίηζης Ανδρέας 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 

 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΓΙΑ ΣΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΛΕΧΝΙΔΑ ΜΑΝΧΛΙΔΗ» 

 
 

ΟΜΑΔΑ 
ΤΝΟΛΟ  

ΥΧΡΙ ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ  
ΜΕ ΦΠΑ 

ΟΜΑΓΑ 1: ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ (ΦΠΑ 13%) 
           7.262,50 €  

           
944,13 €           8.206,63 €  

ΟΜΑΓΑ 2: ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ (ΦΠΑ 24%) 
         13.900,99 €  

        
3.336,24 €  

           
17.237,23 €  

ΟΜΑΓΑ 4: ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ (ΦΠΑ 13%) 
         24.669,90 €  

        
3.207,09 €  

           
27.876,99 €  

ΟΜΑΓΑ 5: ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ (ΦΠΑ 13%) 
           7.498,80 €  

           
974,84 €           8.473,64 €  

ΟΜΑΓΑ 6: ΚΡΔΑΣΑ - ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ (ΦΠΑ 13%) 
         30.523,52 €  

        
3.968,06 €  

           
34.491,58 €  

ΟΜΑΓΑ 7: ΑΤΓΑ  (ΦΠΑ 13%) 
              208,80 €  

             
27,14 €              235,94 €  

ΟΜΑΓΑ 8: ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ-ΔΚΣΟ ΦΧΜΗΟΤ  (ΦΠΑ 24%)  
           2.829,20 €  

           
679,01 €           3.508,21 €  

ΟΜΑΓΑ 9: ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ (ΦΠΑ 13%) 
           7.250,00 €  

           
942,50 €          8.192,50 €  

ΟΜΑΓΑ 10: ΔΗΓΖ ΟΠΧΡΧΛΔΗΟΤ-ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ-ΦΡΟΤΣΑ (ΦΠΑ 13%) 
         13.405,96 €  

        
1.742,77 €  

           
15.148,74 €  

ΟΜΑΓΑ 11: ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ (ΦΠΑ 13%) 
           2.117,58 €  

           
275,29 €           2.392,87 €  

ΟΜΑΓΑ 12: ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΔΗΓΖ (ΦΠΑ 24%)  
              340,80 €  

             
81,79 €              422,59 €  

ΟΜΑΓΑ 13: ΔΗΓΖ ΗΥΘΤΟΠΧΛΔΗΟΤ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ – (ΦΠΑ 13%) 
           7.386,30 €  

           
960,22 €           8.346,52 €  

ΟΜΑΓΑ 14: ΚΑΦΔ, ΑΦΔΦΖΜΑΣΑ (ΦΠΑ 24%) 
              387,44 €  

             
92,99 €              480,43 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   117.781,79 €  17.232,07 €   135.013,87 €  
 

ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ   14/02/2017  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΣΡΟΦΗΜΧΝ, ΚΑΦΔ, ΑΦΔΦΖΜΑΣΧΝ, 
ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΟΤ ΝΔΡΟΤ, ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΧΝ 
ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΝΟ (1) ΔΣΟΤ 
ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ, 
ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. 
«ΛΔΧΝΗΓΑ ΜΑΝΧΛΗΓΖ», ΣΖ 
ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (Κ.Δ.ΓΖ.Κ) 
ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΒΑΗΚΧΝ 
ΑΓΑΘΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 
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  ΤΝΟΛΟ 
ΥΧΡΙ ΦΠΑ   

  ΟΜΑΔΑ 1: ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ (ΦΠΑ 13%)      

1 ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ 410 ml ΠΛΖΡΔ  ΣΔΜ 15511600-9 5400    0,87 €        4.698,00 €  

2 
ΓΑΛΑ 1 ΛΗΣΡΟ ΦΡΔΚΟ ΠΛΖΡΔ ΠΑΣΔΡΗΧΜΔΝΟ 
& ΟΜΟΓΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΟ 7 ΖΜΔΡΧΝ  ΣΔΜ 15511100-4 120    1,10 €           132,00 €  

3 
ΓΑΛΑ  ΤΦΖΛΖ ΠΑΣΔΡΗΧΖ – ΤΦΖΛΖ 
ΘΔΡΜΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΝΟ (1) ΛΗΣΡΟΤ 
ΠΛΖΡΔ ΜΔΥΡΗ 45 ΖΜΔΡΧΝ  ΣΔΜ 15511100-4 50    1,31 €             65,50 €  

4 
ΓΗΑΟΤΡΣΗ ΣΡΑΓΓΗΣΟ ΠΛΖΡΔ 10% ΛΗΠΑΡΑ 
ΤΚΔΤΑΗΑ ΔΝΟ (1) ΚΗΛΟΤ ΣΔΜ 15551300-8 550    2,30 €        1.265,00 €  

5 ΓΗΑΟΤΡΣΑΚΗΑ ΠΑΗΓΗΚΑ (2Υ150 gr) ΣΔΜ 15551300-8 580    1,90 €        1.102,00 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 ΥΧΡΙ ΦΠΑ       7.262,50 €  

ΦΠΑ 13 %          944,13 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 ΜΕ ΦΠΑ 8.206,63 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ (ΦΠΑ 24%) 

1 ΥΤΜΟ ΝΣΟΜΑΣΑ 500 ml. ΣΔΜ 15322100-2 1100    0,53 €           583,00 €  

2 ΣΟΜΑΣΟΠΔΛΣΔ 410 gr.  ΣΔΜ 15331427-6 65    1,46 €             94,90 €  

3 ΥΤΜΟ 1 lt ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ 100% ΣΔΜ 15321100-5 550    1,07 €           588,50 €  

4 ΥΤΜΟ  ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 330ml ΣΔΜ 15982100-6 900    0,80 €           720,00 €  

5 ΥΤΜΟ ΛΔΜΟΝΗ 350 gr. ΣΔΜ 15321300-7 100    0,53 €             53,00 €  

6 ΚΟΜΠΟΣΑ ΡΟΓΑΚΗΝΟ 1 ΚΗΛΟ ΣΔΜ 15332100-5 200    1,70 €           340,00 €  

7 ΝΗΦΑΓΔ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΟΤ ΠΔΡΗΠΟΤ 375 gr. ΣΔΜ 15613311-1 1100    2,57 €        2.827,00 €  

8 ΕΑΥΑΡΖ ΛΔΤΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΔΝΟ (1) ΚΗΛΟΤ ΣΔΜ 15831200-4 770    0,89 €           685,30 €  

9 ΡΤΕΗ ΚΑΡΟΛΗΝΑ 500 gr. ΣΔΜ 03211300-6 770    0,88 €           677,60 €  

10 ΡΤΕΗ ΜΠΟΝΔΣ  500 gr. ΚΗΣΡΗΝΟ ΣΔΜ 03211300-6 2000    0,71 €        1.420,00 €  

11 ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ SOFT 500gr ΣΔΜ 15431100-9 880    1,55 €        1.364,00 €  

12 ΞΤΓΗ ΦΗΑΛΖ  400 ml  ΣΔΜ 15871110-8 200    0,27 €             54,00 €  

13 
ΕΑΜΠΟΝ ΒΡΑΣΟ ΜΠΟΤΣΗ Ζ ΧΜΟΠΛΑΣΖ (ΑΠΟ 
ΟΛΟΚΛΖΡΑ ΚΟΜΜ. ΚΡΔΑΣΟ) ΚΟΜΜΔΝΟ Δ 
ΦΔΣΔ ΓΗΑ ΣΟΣ  ΚΗΛ 15131400-9 20    7,08 €          141,60 €  

14 ΠΗΠΔΡΗ ΜΑΤΡΟ 100 gr. ΣΔΜ 15872100-2 200    1,37 €           274,00 €  

15 ΑΛΑΣΗ ΦΗΛΟ ΑΚΟΤΛΑ 1 ΚΗΛΟ ΣΔΜ 15872400-5 130    0,80 €           104,00 €  

16 ΡΗΓΑΝΖ ΑΠΟΞΖΡΑΜΔΝΖ 100 gr. ΣΔΜ 15872000-1 80    1,00 €             80,00 €  

17 ΚΑΝΔΛΛΑ(ΞΤΛΟ) ΤΚΔΤΑΗΑ 50 gr. ΣΔΜ 15872000-1 40    0,75 €             30,00 €  

18 ΓΑΦΝΟΦΤΛΛΟ ΤΚΔΤΑΗΑ 15 gr. ΣΔΜ 15872000-1 20    1,65 €             33,00 €  

19 ΓΑΡΤΦΑΛΛΟ ΦΑΚΔΛΑΚΗ 25 gr ΣΔΜ 15872000-1 10    0,86 €               8,60 €  

20 ΜΠΑΥΑΡΗ  ΑΚΟΠΟ  ΠΤΡΗ 50 gr.  ΣΔΜ 15872000-1 40    0,80 €             32,00 €  

21 ΓΑΡΤΦΑΛΛΟ  ΟΛΟΚΛΖΡΟ 50 gr.  ΣΔΜ 15872000-1 25    2,00 €             50,00 €  

22 ΓΤΟΜΟ  ΞΔΡΟ 50 gr. ΣΔΜ 15872000-1 20    0,50 €             10,00 €  

23 ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ  ΟΓΑ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ 350 gr ΣΔΜ 15870000-7 5    1,21 €               6,05 €  

24 
ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ ΒΑΕΟ ΠΔΡΗΠΟΤ 400 gr. ΓΗΑΦΟΡΔ 
ΓΔΤΔΗ ΣΔΜ 15332290-3 660    1,50 €           990,00 €  

25 
ΚΡΔΜΑ ΠΡΑΛΗΝΑ ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΟΤ ΠΔΡΗΠΟΤ 570 
gr.  ΣΔΜ 15842200-4 440    2,66 €        1.170,40 €  

26 ΦΡΟΤΗ  ΕΔΛΔ Δ ΚΟΝΖ ΓΗΠΛΟ  200 gr ΣΔΜ 15332240-8 100    1,10 €           110,00 €  
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27 ΚΑΡΑΜΔΛΔ  ΕΔΛΔΓΑΚΗΑ ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΗΛ 15833000-6 40    4,50 €           180,00 €  

28 ΟΚΟΛΑΣΑΚΗΑ (ΑΥΓΟΥΛ-ΜΑΡΓΑΡ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΗΛ 15842200-4 30    8,00 €           240,00 €  

29 ΟΚΟΦΡΔΣΔ ΣΔΜ 15842200-4 444    0,31 €           137,64 €  

30 ΚΟΤΒΔΡΣΟΤΡΑ 125 gr ΣΔΜ 15842200-4 60    0,76 €             45,60 €  

31 ΣΡΟΤΦΗΣΑ  ΥΡΧΜΑΣ/ΣΖ 90 gr ΣΔΜ 15842200-4 140    1,22 €           170,80 €  

32 ΜΠΗΚΟΣΑ ΠΣΗ ΜΠΔΡ  225  gr ΣΔΜ 15821200-1 850    0,80 €           680,00 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2 ΥΧΡΙ ΦΠΑ     13.900,99 €  

ΦΠΑ 24 %       3.336,24 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2 ΜΕ ΦΠΑ 17.237,23 €  

  

        

        ΟΜΑΔΑ 4: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ (ΦΠΑ 13%) 

1 ΚΑΔΡΗ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ ΠΟΠ ΔΓΥΧΡΗΟ ΚΗΛ 15541000-2 550    8,41 €        4.625,50 €  

2 
ΣΤΡΗ ΖΜΗΚΛΖΡΟ ΦΡΑΣΕΟΛΑ ΚΟΜΜΔΝΟ Δ 
ΦΔΣΔ ΓΗΑ ΣΟΣ  ΚΗΛ 15541000-2 20    6,64 €           132,80 €  

3 ΣΤΡΗ ΓΚΟΤΝΣΑ (ΣΡΗΜΜΔΝΟ) ΚΗΛ 15541000-2 100    6,64 €           664,00 €  

4 ΦΔΣΑ ΠΟΠ ΚΗΛ 15542300-2 700    7,08 €        4.956,00 €  

5 ΚΔΦΑΛΟΣΤΡΗ ΠΟΠ ΚΗΛ 15544000-3 260    7,08 €        1.840,80 €  

6 ΣΤΡΗ ΡΔΓΓΑΣΟ (ΣΡΗΜΜΔΝΟ) ΚΗΛ 15544000-3 50    7,08 €           354,00 €  

7 ΚΡΗΘΑΡΑΚΗ 500 gr. ΣΔΜ 15851100-9 3300    0,71 €        2.343,00 €  

8 ΦΑΟΛΗΑ ΞΔΡΑ 500 gr. ΜΔΑΗΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ ΣΔΜ 03221210-1 650    1,33 €           864,50 €  

9 ΦΑΚΔ 500 gr.  ΣΔΜ 03212211-2 1800    0,62 €        1.116,00 €  

10 ΡΔΒΗΘΗΑ ΞΔΡΑ 500 gr ΣΔΜ 03212212-9 600    1,68 €        1.008,00 €  

11 ΜΔΛΗ 1000 gr ΣΔΜ 03142100-9 440    8,41 €        3.700,40 €  

12 
ΑΛΔΤΡΗ ΤΚΔΤΑΗΑ (1) ΔΝΟ ΚΗΛΟΤ ΓΗΑ ΟΛΔ 
ΣΗ ΥΡΖΔΗ ΣΔΜ 15612000-1 20    1,24 €             24,80 €  

13 
ΑΛΔΤΡΗ  ΠΟΤ ΦΟΤΚΧΝΔΗ ΜΟΝΟ ΣΟΤ 
ΤΚΔΤΑΗΑ 500 GR ΣΔΜ 15612190-9 50    0,80 €             40,00 €  

14 
ΑΝΘΟ ΑΡΑΒΟ. ΒΑΝΗΛΗΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 120 gr. (ΓΗΑ 
ΒΡΑΗΜΟ) ΣΔΜ 15612210-6 150    0,62 €             93,00 €  

15 ΚΡΔΜΑ ΒΡΔΦΗΚΖ ΦΑΡΗΝ -ΛΑΚΣΔ (ΣΗΓΜ) ΣΔΜ 15884000-8 30    2,85 €             85,50 €  

16 ΗΜΗΓΓΑΛΗ  ΥΟΝΣΡΟ  ΤΚΔΤΑΗΑ 500  gr ΣΔΜ 15625000-5 40    1,24 €             49,60 €  

17 ΜΠΔΗΚΗΝ  ΠΑΟΤΝΣΔΡ 20 gr ΣΔΜ 15851000-8 20    0,35 €               7,00 €  

18 ΚΟΡΝΦΛΑΟΤΔΡ ΤΚΔΤΑΗΑ 200 gr.  ΣΔΜ 15851000-8 50    0,80 €             40,00 €  

19 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΗ ΚΟΦΣΟ ΤΚΔΤΑΗΑ 500 gr. ΣΔΜ 15851100-9 3500    0,71 €        2.485,00 €  

20 ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ  ΠΔΝΔ ΤΚΔΤΑΗΑ 500 gr ΣΔΜ 15851100-9 100    0,80 €             80,00 €  

21 ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ  ΔΛΗΝΟ ΤΚΔΤΑΗΑ 500 gr ΣΔΜ 15851100-9 100    0,80 €             80,00 €  

22 ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ ΒΗΓΔ ΤΚΔΤΑΗΑ 500 gr ΣΔΜ 15851100-9 100    0,80 €             80,00 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 4 ΥΧΡΙ ΦΠΑ     24.669,90 €  

ΦΠΑ 13 %       3.207,09 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 4 ΜΕ ΦΠΑ 27.876,99 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 5: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  (ΦΠΑ 13%) 

1 ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟ 5 lt ΣΔΜ 15411110-6 360  20,83 €        7.498,80 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 5 ΥΧΡΙ ΦΠΑ       7.498,80 €  

ΦΠΑ 13 %          974,84 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 5 ΜΕ ΦΠΑ   8.473,64 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 6: ΚΡΕΑΣΑ - ΠΟΤΛΕΡΙΚΑ (ΦΠΑ 13%) 

1 ΚΗΜΑ ΜΟΥΟΤ ΝΧΠΟ ΔΛΗΑ Ζ ΠΟΝΣΗΚΗ ΚΗΛ 15131620-7 1650    6,95 €      11.469,65 €  

2 ΜΟΥΑΡΗ ΔΛΗΑ Ζ ΠΟΝΣΗΚΗ ΑΝΔΤ ΟΣΧΝ ΚΗΛ 15111200-1 1900    6,95 €      13.207,47 €  
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3 ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΝΧΠΟ ΦΗΛΔΣΟ ΔΓΥΧΡΗΟ  ΚΗΛ 15112130-6 1500    3,48 €        5.220,00 €  

4 ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΝΧΠΟ ΔΓΥΧΡΗΟ  ΚΗΛ 15112130-6 300    2,09 €           626,40 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 6 ΥΧΡΙ ΦΠΑ     30.523,52 €  

ΦΠΑ 13 %       3.968,06 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 6 ΜΕ ΦΠΑ 34.491,57 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 7: ΑΤΓΑ (ΦΠΑ 13%) 

1 ΑΤΓΑ ΜΔΑΗΑ ΑΝΧ ΣΧΝ 55gr ΣΔΜ 03142500-3 1500    0,14 €           208,80 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 7 ΥΧΡΙ ΦΠΑ          208,80 €  

ΦΠΑ 13 %            27,14 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 7 ΜΕ ΦΠΑ      235,94 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 8: ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ - ΕΚΣΟ ΦΧΜΙΟΤ (ΦΠΑ 24%)  

1 ΦΧΜΗ ΣΟΣ ΗΣΟΤ 680 – 700 gr. ΣΔΜ 15811500-1 136    0,95 €           129,20 €  

2 ΣΟΤΡΔΚΗΑ   ΚΗΛ 15810000-9 400    5,31 €        2.124,00 €  

3 ΜΔΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΗΛ 15810000-9 100    5,76 €           576,00 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 8 ΥΧΡΙ ΦΠΑ       2.829,20 €  

ΦΠΑ 24 %          679,01 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 8 ΜΕ ΦΠΑ   3.508,21 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 9: ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ (ΦΠΑ 13%) 

1 
ΑΡΣΟ ΤΜΜΔΗΚΣΟ ΦΡΔΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟ 
500 gr. ΣΔΜ 15811100-7 12500    0,58 €     7.250,00 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 9 ΥΧΡΙ ΦΠΑ       7.250,00 €  

ΦΠΑ 13 %          942,50 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 9 ΜΕ ΦΠΑ   8.192,50 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 10: ΕΙΔΗ ΟΠΧΡΧΛΕΙΟΤ-ΚΗΠΕΤΣΙΚΑ-ΦΡΟΤΣΑ (ΦΠΑ 13%) 

1 ΜΑΗΝΣΑΝΟ ΦΡΔΚΟ ΓΔΜΑ 100  gr ΣΔΜ 15300000-1 2475    0,44 €        1.076,63 €  

2 ΓΤΟΜΟ ΦΡΔΚΟ ΓΔΜΑ 100 gr ΣΔΜ. 15300000-1 180    0,35 €             62,64 €  

3 ΑΝΖΘΟ ΦΡΔΚΟ ΓΔΜΑ 100  gr ΣΔΜ 15300000-1 480    0,44 €           208,80 €  

4 ΔΛΗΝΟ ΚΗΛ 15300000-1 60    1,04 €             62,12 €  

5 ΠΡΑΟ ΚΗΛ 15300000-1 15    1,04 €             15,53 €  

6 ΔΛΔΡΤ ΚΗΛ 15300000-1 20    1,08 €             21,58 €  

7 ΚΟΡΓΑ ΣΔΜ 15300000-1 300    0,34 €           101,79 €  

8 ΚΑΡΟΣΑ  ΚΗΛ 15300000-1 640    0,56 €           356,35 €  

9 ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ ΞΔΡΑ ΚΗΛ 15300000-1 1100    0,48 €           526,35 €  

10 ΚΡΔΜΜΤΓΑΚΗΑ ΦΡΔΚΑ ΚΗΛ 15300000-1 30    0,95 €             28,45 €  

11 ΠΗΠΔΡΗΔ ΠΡΑΗΝΔ ΚΗΛ 15300000-1 20    1,95 €             38,98 €  

12 ΠΗΠΔΡΗΔ  ΚΟΚΚΗΝΔ ΚΗΛ 15300000-1 20    1,95 €             38,98 €  

13 ΝΣΟΜΑΣΔ  ΚΗΛ 15300000-1 1180    0,77 €           913,67 €  

14 ΑΓΓΟΤΡΗΑ  ΣΔΜ 15300000-1 940    0,39 €           368,01 €  

15 ΜΑΡΟΤΛΗΑ TEM 15300000-1 300    0,71 €           214,02 €  

16 ΠΑΝΑΚΗ ΚΗΛ 15300000-1 110    1,73 €           190,44 €  

17 ΛΑΥΑΝΟ  ΚΗΛ 15300000-1 330    0,48 €           157,91 €  

18 ΜΠΑΝΑΝΔ  ΚΗΛ 15300000-1 1400    1,30 €        1.814,82 €  

19 ΛΔΜΟΝΗΑ  ΚΗΛ 15300000-1 450    0,72 €           324,95 €  

20 ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ  ΜΔΡΛΗΝ ΚΗΛ 15300000-1 800    0,61 €           487,20 €  

21 ΜΑΝΣΑΡΗΝΗΑ ΚΛΖΜΔΝΣΗΝΔ  ΚΗΛ 15300000-1 500    0,86 €           430,65 €  

22 ΦΡΑΟΤΛΑ ΚΗΛ 15300000-1 200    1,99 €           398,46 €  
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23 ΜΖΛΑ ΣΑΡΚΗΝ ΚΗΛ 15300000-1 1700    0,96 €        1.626,90 €  

24 ΑΥΛΑΓΗΑ   ΚΡΤΣΑΛΗΑ ΚΗΛ 15300000-1 699    1,38 €           966,93 €  

25 ΒΔΡΤΚΟΚΑ  ΚΗΛ 15300000-1 590    1,30 €           764,82 €  

26 ΡΟΓΑΚΗΝΑ  ΚΗΛ 15300000-1 200    0,99 €           198,36 €  

27 ΠΑΣΑΣΔ ΚΗΛ 15300000-1 3300    0,54 €        1.780,02 €  

28 ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ ΣΑΚΧΝΗΚΔ ΚΗΛ 15300000-1 30    1,12 €             33,67 €  

29 ΠΔΠΟΝΗ ΚΗΛ 15300000-1 200    0,69 €           137,46 €  

30 ΚΟΛΟΚΤΘΑΚΗΑ ΚΗΛ 15300000-1 50    1,19 €             59,50 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 10 ΥΧΡΙ ΦΠΑ     13.405,96 €  

ΦΠΑ 13 %       1.742,77 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 10 ΜΕ ΦΠΑ 15.148,74 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 11: ΚΑΣΕΦΤΓΜΕΝΑ ΛΑΥΑΝΙΚΑ (ΦΠΑ 13%) 

1 
ΑΡΑΚΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ ΤΚΔΤΑΗΑ (1) ΔΝΟ 
ΚΗΛΟΤ  ΣΔΜ 15331170-9 550    1,49 €           818,24 €  

2 
ΠΑΝΑΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΜΔΝΟ ΤΚΔΤΑΗΑ (1) ΔΝΟ 
ΚΗΛΟΤ ΣΔΜ 15331170-9 150    1,59 €           238,82 €  

3 
ΦΑΟΛΑΚΗΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΤΚΔΤΑΗΑ ΔΝΟ 
(1) ΚΗΛΟΤ ΣΔΜ 15331170-9 550    1,51 €           832,59 €  

4 
ΑΝΑΜΗΚΣΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΚΑΣΑΦΤΓΜΔΝΑ 
ΤΚΔΤΑΗΑ ΔΝΟ (1) ΚΗΛΟΤ ΣΔΜ 15331170-9 200    1,14 €           227,94 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 11 ΥΧΡΙ ΦΠΑ       2.117,58 €  

ΦΠΑ 13 %          275,29 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 11 ΜΕ ΦΠΑ   2.392,87 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 12: ΚΑΣΕΦΤΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΦΠΑ 24%) 

1 ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΖ ΦΤΛΛΟ ΦΟΛΗΑΣΑ  700 gr.  ΣΔΜ 15851000-8 120    2,84 €           340,80 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 12 ΥΧΡΙ ΦΠΑ          340,80 €  

ΦΠΑ 24 %            81,79 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 12 ΜΕ ΦΠΑ      422,59 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 13: ΕΙΔΗ ΙΥΘΤΟΠΧΛΕΙΟΤ ΚΑΣΕΦΤΓΜΕΝΑ (ΦΠΑ 13%) 

1  ΠΔΡΚΑ  ΦΗΛΔΣΟ Κ/Φ ΚΗΛ 15221000-3 1000    7,39 €        7.386,30 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 13 ΥΧΡΙ ΦΠΑ       7.386,30 €  

ΦΠΑ 13 %          960,22 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 13 ΜΕ ΦΠΑ   8.346,52 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 14: ΚΑΦΕ-ΑΦΕΦΗΜΑΣΑ (ΦΠΑ 24%) 

1 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΑΦΔ ΚΗΛ 15861000-1 45    6,99 €           314,64 €  

2 ΚΑΚΑΟ ΚΟΝΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 125 gr ΣΔΜ 15841000-5 80    0,91 €             72,80 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 14 ΥΧΡΙ ΦΠΑ          387,44 €  

ΦΠΑ 24 %            92,99 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 14 ΜΕ ΦΠΑ      480,43 €  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣIA                                                          

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  
ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & 
ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΤΓΕΙΑ «Λ. ΜΑΝΧΛΙΔΗ» 
ΔΗΜΟΤ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ 
Σατ. Γ/νζη: ΚΛΑΕΟΜΔΝΧΝ 46 
Σ.Κ.: 16121 
Σηλ: 2107229662 
E-mail: desand3@otenet.gr 
Πληροθορίες: Καμπίηζης Ανδρέας 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΧΦΕΛΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ (Κ.Ε.ΔΗ.Κ) 

ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ. 
 

 

ΟΜΑΔΑ 
ΤΝΟΛΟ  

ΥΧΡΙ ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ  
ΜΕ ΦΠΑ 

ΟΜΑΓΑ 1: ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ (ΦΠΑ 13%) 
           

3.346,50 €  
           

435,05 €  
            

3.781,55 €  

ΟΜΑΓΑ 2: ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ (ΦΠΑ 24%) 
         

41.330,78 €  
        

9.919,39 €  
           

51.250,17 €  

ΟΜΑΓΑ 3: ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ-ΝΑΚ (ΦΠΑ 24%) 
           

6.143,50 €  
        

1.474,44 €  
            

7.617,94 €  

ΟΜΑΓΑ 4: ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ (ΦΠΑ 13%) 
         

14.885,00 €  
        

1.935,05 €  
           

16.820,05 €  

ΟΜΑΓΑ 5: ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ (ΦΠΑ 13%) 
           

1.041,50 €  
           

135,40 €  
            

1.176,90 €  

ΟΜΑΓΑ 6: ΚΡΔΑΣΑ - ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ (ΦΠΑ 13%) 
           

8.704,18 €  
        

1.131,54 €  
            

9.835,72 €  

ΟΜΑΓΑ 7: ΑΤΓΑ  (ΦΠΑ 13%) 
              

208,80 €  
             

27,14 €  
               

235,94 €  

ΟΜΑΓΑ 8: ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ-ΔΚΣΟ ΦΧΜΗΟΤ  (ΦΠΑ 24%)  
           

3.716,80 €  
           

892,03 €  

           
4.608,83 €  

ΟΜΑΓΑ 9: ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ (ΦΠΑ 13%) 
           

1.160,00 €  
           

150,80 €  
            

1.310,80 €  

ΟΜΑΓΑ 10: ΔΗΓΖ ΟΠΧΡΧΛΔΗΟΤ-ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ-ΦΡΟΤΣΑ (ΦΠΑ 13%) 
           

8.013,59 €  
        

1.041,77 €  
            

9.055,36 €  

ΟΜΑΓΑ 12: ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΔΗΓΖ (ΦΠΑ 24%)  
           

1.951,00 €  
           

468,24 €  
            

2.419,24 €  

ΟΜΑΓΑ 14: ΚΑΦΔ, ΑΦΔΦΖΜΑΣΑ (ΦΠΑ 24%) 
         

15.516,62 €  
        

3.723,99 €  
           

19.240,61 €  

ΟΜΑΓΑ 15: ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΟ ΝΔΡΟ (ΦΠΑ 13%) 
           

6.403,20 €  
           

832,42 €  
            

7.235,62 €  

ΟΜΑΓΑ 16: ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΣΑ (ΦΠΑ 24%) 
         

46.108,13 €  
       

11.065,95 €  
           

57.174,08 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  158.529,60 €  33.233,21 €  

    
191.762,81 €  

ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ   14/02/2017  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΣΡΟΦΗΜΧΝ, ΚΑΦΔ, ΑΦΔΦΖΜΑΣΧΝ, 
ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΟΤ ΝΔΡΟΤ, ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΧΝ 
ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΝΟ (1) ΔΣΟΤ 
ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ, 
ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. 
«ΛΔΧΝΗΓΑ ΜΑΝΧΛΗΓΖ», ΣΖ 
ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (Κ.Δ.ΓΖ.Κ) 
ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΒΑΗΚΧΝ 
ΑΓΑΘΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 
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  ΟΜΑΔΑ 1: ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ (ΦΠΑ 13%) 

1 ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ 410 ml ΠΛΖΡΔ  ΣΔΜ 15511600-9 400    0,87 €            348,00 €  

2 ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ 410 ml LIGHT ΣΔΜ 15511600-9 50    0,87 €              43,50 €  

3 
ΓΑΛΑ  ΤΦΖΛΖ ΠΑΣΔΡΗΧΖ – ΤΦΖΛΖ 
ΘΔΡΜΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΝΟ (1) ΛΗΣΡΟΤ 
ΠΛΖΡΔ ΜΔΥΡΗ 45 ΖΜΔΡΧΝ  ΣΔΜ 15511100-4 1000    1,31 €         1.310,00 €  

4 
ΓΑΛΑ ΤΦΖΛΖ ΠΑΣΔΡΗΧΖ – ΤΦΖΛΖ 
ΘΔΡΜΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΝΌ (1) ΛΗΣΡΟΤ 
LIGHT ΜΔΥΡΗ 45 ΖΜΔΡΧΝ ΣΔΜ 15511100-4 1000    1,31 €         1.310,00 €  

5 ΚΡΔΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΠΛΖΡΖ Δ ΛΗΠΑΡΑ 330ml ΣΔΜ 15512000-0 50    2,10 €            105,00 €  

6 
ΓΗΑΟΤΡΣΗ ΣΡΑΓΓΗΣΟ ΠΛΖΡΔ 10% ΛΗΠΑΡΑ 
ΤΚΔΤΑΗΑ ΔΝΟ (1) ΚΗΛΟΤ ΣΔΜ 15551300-8 100    2,30 €            230,00 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 ΥΧΡΙ ΦΠΑ        3.346,50 €  

ΦΠΑ 13 %           435,05 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 ΜΕ ΦΠΑ    3.781,55 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ (ΦΠΑ 24%) 

1 ΣΟΜΑΣΟΠΔΛΣΔ 410 gr.  ΣΔΜ 15331427-6 650    1,46 €            949,00 €  

2 
ΝΣΟΜΑΣΑ ΦΗΛΟΚΟΜΜΔΝΖ ΤΚΔΤΑΜΔΝΖ 400 
gr ΣΔΜ 15322100-2 1800    0,61 €         1.098,00 €  

3 ΛΗΑΣΖ ΝΣΟΜΑΣΑ Δ ΛΑΓΗ ΤΚΔΤΑΗΑ 200gr ΣΔΜ 15331100-8 40    2,44 €              97,60 €  

4 
ΚΔΣΑΠ ΠΗΚΑΝΣΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΠΔΡΗΠΟΤ 580 
ml ΣΔΜ 15871230-5 20    1,95 €              39,00 €  

5 
ΠΟΛΤΒΗΣΑΜΗΝΟΤΥΟ ΑΝΑΜΗΚΣΟ ΥΤΜΟ 
ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 330ml ΣΔΜ 15321000-4 8200    0,90 €         7.380,00 €  

6 ΕΑΥΑΡΖ ΛΔΤΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΔΝΟ (1) ΚΗΛΟΤ ΣΔΜ 15831200-4 2700    0,89 €         2.403,00 €  

7 ΕΑΥΑΡΖ ΚΑΣΑΝΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 500gr TEM 15831000-2 500    1,30 €            650,00 €  

8 ΕΑΥΑΡΗΝΔ ΚΟΤΣΗ ΜΔ 100 ΣΗΚ 15gr ΣΔΜ 15830000-5 18    3,00 €              54,00 €  

9 ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ SOFT 500gr ΣΔΜ 15431100-9 48    1,55 €              74,40 €  

10 ΞΤΓΗ ΦΗΑΛΖ  400 ml  ΣΔΜ 15871110-8 35    0,27 €                9,45 €  

11 ΞΤΓΗ ΜΠΑΛΑΜΗΚΟ ΦΗΑΛΖ 250 ml  ΣΔΜ 15871110-8 100    1,45 €            145,00 €  

12 ΞΤΓΗ ΚΡΔΜΑ ΜΠΑΛΑΜΗΚΟ ΦΗΑΛΖ 250 ml ΣΔΜ 15871110-8 100    2,00 €            200,00 €  

13 ΑΡΑΒΟΗΣΔΛΑΗΟ ΤΚΔΤΑΗΑ 5lt ΔΓΥΧΡΗΟ  ΣΔΜ 15411100-3 200    6,84 €         1.368,00 €  

14 ΦΗΛΔΣΟ ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ ΒΡΑΣΖ  ΔΓΥΧΡΗΟ 
ΚΟΜΜΔΝΟ Δ ΛΔΠΣΔ ΦΔΣΔ ΓΗΑ ΣΟΣ ΚΗΛ 15112120-3 200    7,20 €         1.440,00 €  

15 
ΕΑΜΠΟΝ ΒΡΑΣΟ ΜΠΟΤΣΗ Ζ ΧΜΟΠΛΑΣΖ (ΑΠΟ 
ΟΛΟΚΛΖΡΑ ΚΟΜΜ. ΚΡΔΑΣΟ) ΚΟΜΜΔΝΟ Δ 
ΦΔΣΔ ΓΗΑ ΣΟΣ  ΚΗΛ 15131400-9 200    7,08 €         1.416,00 €  

16 ΜΠΔΨΚΟΝ ΤΚΔΤΑΗΑ ΠΔΡΗΠΟΤ 900 gr ΚΗΛ 15131220-3 30    8,16 €            244,80 €  

17 ΜΑΓΗΟΝΔΕΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 450 ml ΣΔΜ 15871273-8 60    1,64 €              98,40 €  

18 ΣΤΡΟΚΑΤΣΔΡΖ ΤΚΔΤΑΜΔΝΟ ΚΗΛ 15871274-5 15    5,70 €              85,50 €  

19 ΣΕΑΣΕΗΚΗ ΤΚΔΤΑΜΔΝΟ ΚΗΛ 15871274-5 15    3,65 €              54,75 €  

20 ΠΗΠΔΡΗ ΜΑΤΡΟ 100 gr. ΣΔΜ 15872100-2 600    1,37 €            822,00 €  

21 ΑΛΑΣΗ ΦΗΛΟ ΑΚΟΤΛΑ 1 ΚΗΛΟ ΣΔΜ 15872400-5 115    0,80 €              92,00 €  

22 ΡΗΓΑΝΖ ΑΠΟΞΖΡΑΜΔΝΖ 100 gr. ΣΔΜ 15872000-1 45    1,00 €              45,00 €  

23 ΚΑΝΔΛΑ ΣΡΗΜΜΔΝΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 50 gr ΣΔΜ 15872000-1 20    0,53 €              10,60 €  

24 ΚΑΝΔΛΛΑ(ΞΤΛΟ) ΤΚΔΤΑΗΑ 50 gr. ΣΔΜ 15872000-1 100    0,75 €              75,00 €  
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25 ΓΑΦΝΟΦΤΛΛΟ ΤΚΔΤΑΗΑ 15 gr. ΣΔΜ 15872000-1 50    1,65 €              82,50 €  

26 ΓΑΡΤΦΑΛΛΟ ΦΑΚΔΛΑΚΗ 25 gr ΣΔΜ 15872000-1 50    0,86 €              43,00 €  

27 ΜΠΑΥΑΡΗ  ΑΚΟΠΟ  ΠΤΡΗ 50 gr.  ΣΔΜ 15872000-1 50    0,80 €              40,00 €  

28 ΓΑΡΤΦΑΛΛΟ  ΟΛΟΚΛΖΡΟ 50 gr.  ΣΔΜ 15872000-1 50    2,00 €            100,00 €  

29 ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ  ΟΓΑ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ 350 gr ΣΔΜ 15870000-7 13    1,21 €              15,73 €  

30 
ΒΑΝΗΛΗΔ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 10 
ΦΤΑΛΛΗΓΗΑ Υ 1,5gr ΣΔΜ 15872000-1 50    0,91 €              45,60 €  

31 ΚΤΜΗΝΟ ΣΡΗΜΜΔΝΟ ΤΚΔΤΑΗΑ 50 gr  ΣΔΜ 15872000-1 20    0,41 €                8,20 €  

32 ΠΑΠΡΗΚΑ ΣΡΗΜΜΔΝΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 34 gr ΣΔΜ 15872000-1 20    0,49 €                9,80 €  

33 ΟΤΑΜΗ ΦΤΗΚΟ ΤΚΔΤΑΗΑ 200gr ΣΔΜ 03111500-7 25    0,84 €              20,90 €  

34 ΟΤΑΜΗ ΜΑΤΡΟ ΤΚΔΤΑΗΑ 200gr ΣΔΜ 03111500-7 25    1,63 €              40,75 €  

35 ΣΑΦΗΓΑ ΜΑΤΡΖ ΤΚΔΤΑΜΔΝΖ ΚΗΛ 03220000-9 160    3,80 €            608,00 €  

36 ΑΜΤΓΓΑΛΑ ΧΜΑ ΑΠΟΦΛΟΗΧΜΔΝΑ ΚΗΛ 03220000-9 160  12,54 €         2.006,40 €  

37 ΚΟΤΚΟΤΝΑΡΗ ΠΟΡΟ ΤΚΔΤΑΗΑ 50gr ΣΔΜ 03220000-9 500    1,50 €            750,00 €  

38 ΚΡΑΝΜΠΔΡΗ ΑΠΟΞΖΡΑΜΔΝΟ ΤΚΔΤΑΗΑ 200gr ΣΔΜ 03220000-9 400    2,70 €         1.080,00 €  

39 ΚΑΡΤΓΟΦΤΥΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 200gr ΣΔΜ 03220000-9 500    3,10 €         1.550,00 €  

40 ΞΖΡΟΗ ΚΑΡΠΟΗ ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΗΞ (Αιγίνης, 
ηραγάλι, Αμύγδαλο, Κοκηέηλ, Φιζηίκι, Κάζιοσς) TEM 15932300-7 1000  13,10 €       13.100,00 €  

41 ΟΚΟΛΑΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΤΚΔΤΑΗΑ 100gr ΣΔΜ 15842100-3 500    1,06 €            530,00 €  

42 ΟΚΟΦΡΔΣΔ ΣΔΜ 15842200-4 500    0,31 €            155,00 €  

43 
ΠΑΣΔΛΗ ΜΔ ΟΤΑΜΗ ΚΑΗ ΜΔΛΗ ΤΚΔΤΑΗΑ 
60gr ΣΔΜ 15812000-3 500    0,65 €            323,00 €  

44 
ΠΑΣΔΛΗ ΜΔ ΦΤΣΗΚΗ ΑΗΓΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΛΗ 
ΤΚΔΤΑΗΑ 60gr ΣΔΜ 15812000-3 500    0,65 €            323,00 €  

45 ΚΟΤΒΔΡΣΟΤΡΑ 125 gr ΣΔΜ 15842200-4 20    0,76 €              15,20 €  

46 ΣΡΟΤΦΗΣΑ  ΥΡΧΜΑΣ/ΣΖ 90 gr ΣΔΜ 15842200-4 10    1,22 €              12,20 €  

47 ΜΠΗΚΟΣΑ ΠΣΗ ΜΠΔΡ  225  gr ΣΔΜ 15821200-1 900    0,80 €            720,00 €  

48 
ΜΠΗΚΟΣΑ ΓΔΜΗΣΑ ΜΔ ΟΚΟΛΑΣΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 
85 gr ΣΔΜ 15821200-1 1500    0,60 €            900,00 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2 ΥΧΡΙ ΦΠΑ      41.330,78 €  

ΦΠΑ 24 %        9.919,39 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2 ΜΕ ΦΠΑ  51.250,17 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 3: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ - ΝΑΚ (ΦΠΑ 24%) 

1 
ΠΑΣΑΣΑΚΗΑ ΜΔ ΑΛΑΣΗ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 
120gr TEM 15311100-2 3000    0,67 €         2.010,00 €  

2 ΠΑΣΑΣΑΚΗΑ ΜΔ ΑΛΑΣΗ 400gr TEM 15311100-2 450    2,10 €            945,00 €  

3 
ΠΑΣΑΣΑΚΗΑ ΜΔ ΑΛΑΣΗ ΚΑΗ ΡΗΓΑΝΖ ΑΣΟΜΗΚΖ 
ΤΚΔΤΑΗΑ 120gr TEM 15311100-2 3000    0,67 €         2.010,00 €  

4 ΠΑΣΑΣΑΚΗΑ ΜΔ ΑΛΑΣΗ ΚΑΗ ΡΗΓΑΝΖ 400gr TEM 15311100-2 300    2,10 €            630,00 €  

5 ΠΑΣΑΣΑΚΗΑ ΜΔ ΓΔΤΖ BBQ 250gr TEM 15311100-2 50    1,45 €              72,50 €  

6 
ΦΤΣΗΚΟΜΠΑΛΔ ΥΧΡΗ ΓΛΟΤΣΔΝΖ ΑΣΟΜΗΚΖ 
ΤΚΔΤΑΗΑ 105gr TEM 15893000-4 350    0,74 €            259,00 €  

7 ΠΟΠ ΚΟΡΝ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 70gr TEM 15893000-4 350    0,62 €            217,00 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 3 ΥΧΡΙ ΦΠΑ        6.143,50 €  

ΦΠΑ 24 %        1.474,44 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 3 ΜΕ ΦΠΑ    7.617,94 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 4: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ (ΦΠΑ 13%) 

1 
ΣΤΡΗ ΖΜΗΚΛΖΡΟ ΦΡΑΣΕΟΛΑ ΚΟΜΜΔΝΟ Δ 
ΦΔΣΔ ΓΗΑ ΣΟΣ  ΚΗΛ 15541000-2 200    6,64 €         1.328,00 €  

2 ΣΤΡΗ ΓΚΟΤΝΣΑ (ΣΡΗΜΜΔΝΟ) ΚΗΛ 15541000-2 300    6,64 €         1.992,00 €  

3 ΦΔΣΑ ΠΟΠ ΚΗΛ 15542300-2 500    7,08 €         3.540,00 €  

4 ΣΤΡΗ ΚΛΖΡΟ 45% ΛΗΠΑΡΑ (ΑΓΑΝΑΚΗ) ΚΗΛ 15544000-3 500    8,15 €         4.075,00 €  
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ΚΟΜΜΔΝΟ Δ ΜΔΡΗΓΔ 2-3 ΔΚΑΣΟΣΑ 

5 ΓΡΑΒΗΔΡΑ ΠΟΠ ΠΗΚΑΝΣΗΚΖ ΚΗΛ 15544000-3 50  10,10 €            505,00 €  

6 ΚΗΣΡΗΝΟ ΖΜΗΚΛΖΡΟ ΣΤΡΗ ΠΗΚΑΝΣΗΚΟ ΚΔΦΑΛΗ  ΚΗΛ 15541000-2 50    6,70 €            335,00 €  

7 ΦΑΟΛΗΑ ΞΔΡΑ 500 gr. ΜΔΑΗΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ ΣΔΜ 03221210-1 500    1,33 €            665,00 €  

8 ΦΑΚΔ 500 gr.  ΣΔΜ 03212211-2 500    0,62 €            310,00 €  

9 ΦΑΟΛΗΑ ΞΔΡΑ 500 gr. ΓΗΓΑΝΣΔ ΣΔΜ 03221210-1 500    2,20 €         1.100,00 €  

10 
ΑΛΔΤΡΗ  ΠΟΤ ΦΟΤΚΧΝΔΗ ΜΟΝΟ ΣΟΤ 
ΤΚΔΤΑΗΑ 500 GR ΣΔΜ 15612190-9 100    0,80 €              80,00 €  

11 
ΑΝΘΟ ΑΡΑΒΟ. ΒΑΝΗΛΗΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 120 gr. 
(ΓΗΑ ΒΡΑΗΜΟ) ΣΔΜ 15612210-6 100    0,62 €              62,00 €  

12 ΗΜΗΓΓΑΛΗ  ΥΟΝΣΡΟ  ΤΚΔΤΑΗΑ 500  gr ΣΔΜ 15625000-5 100    1,24 €            124,00 €  

13 ΚΟΝΖ ΑΝΣΗΓΗ ΤΚΔΤΑΗΑ 200gr ΣΔΜ 15812100-4 100    2,21 €            221,00 €  

14 ΜΠΔΗΚΗΝ  ΠΑΟΤΝΣΔΡ 20 gr ΣΔΜ 15851000-8 100    0,35 €              35,00 €  

15 ΚΟΡΝΦΛΑΟΤΔΡ ΤΚΔΤΑΗΑ 200 gr.  ΣΔΜ 15851000-8 100    0,80 €              80,00 €  

16 ΔΛΗΔ ΚΑΛΑΜΧΝ ΥΟΝΓΡΔ ΚΗΛ 03222400-7 100    4,33 €            433,00 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 4 ΥΧΡΙ ΦΠΑ      14.885,00 €  

ΦΠΑ 13 %        1.935,05 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 4 ΜΕ ΦΠΑ  16.820,05 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 5: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  (ΦΠΑ 13%) 

1 ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟ 5 lt ΣΔΜ 15411110-6 50  20,83 €         1.041,50 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 5 ΥΧΡΙ ΦΠΑ        1.041,50 €  

ΦΠΑ 13 %           135,40 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 5 ΜΕ ΦΠΑ    1.176,90 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 6: ΚΡΕΑΣΑ - ΠΟΤΛΕΡΙΚΑ (ΦΠΑ 13%) 

1 ΚΗΜΑ ΜΟΥΟΤ ΝΧΠΟ ΔΛΗΑ Ζ ΠΟΝΣΗΚΗ ΚΗΛ 15131620-7 600    6,95 €         4.170,78 €  

2 ΚΗΜΑ ΥΟΗΡΗΝΟ ΚΗΛ 15113000-3 120    3,47 €            416,56 €  

3 ΥΟΗΡΗΝΟ ΛΑΗΜΟ ΚΗΛ 15113000-3 280    3,39 €            950,04 €  

4 
ΥΟΗΡΗΝΟ ΣΔΜΜΑΥΗΜΔΝΟ ΑΝΔΤ ΟΣΧΝ 
(ΣΖΓΑΝΗΑ) ΚΗΛ 15113000-3 200    4,35 €            870,00 €  

5 ΛΟΤΚΑΝΗΚΑ ΣΤΠΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ  ΚΗΛ 15131130-5 400    5,13 €         2.053,20 €  

6 ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΝΧΠΟ ΦΗΛΔΣΟ ΔΓΥΧΡΗΟ  ΚΗΛ 15112130-6 40    3,48 €            139,20 €  

7 ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΝΧΠΟ ΔΓΥΧΡΗΟ  ΚΗΛ 15112130-6 50    2,09 €            104,40 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 6 ΥΧΡΙ ΦΠΑ        8.704,18 €  

ΦΠΑ 13 %        1.131,54 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 6 ΜΕ ΦΠΑ    9.835,72 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 7: ΑΤΓΑ (ΦΠΑ 13%) 

1 ΑΤΓΑ ΜΔΑΗΑ ΑΝΧ ΣΧΝ 55gr ΣΔΜ 03142500-3 1500    0,14 €            208,80 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 7 ΥΧΡΙ ΦΠΑ           208,80 €  

ΦΠΑ 13 %             27,14 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 7 ΜΕ ΦΠΑ       235,94 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 8: ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ - ΕΚΣΟ ΦΧΜΙΟΤ (ΦΠΑ 24%)  

1 ΦΧΜΗ ΣΟΣ ΗΣΟΤ 680 – 700 gr. ΣΔΜ 15811500-1 544    0,95 €            516,80 €  

2 
ΦΧΜΗ ΣΟΣ ΜΔΓΑΛΔ ΦΔΣΔ ΠΔΡΗΠΟΤ 13x13 
ΤΚΔΤΑΗΑ 500gr  ΣΔΜ 15811500-1 600    0,95 €            570,00 €  

3 ΠΑΞΗΜΑΓΗΑ-ΒΟΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔ ΓΛΤΚΑΝΗΟ ΚΗΛ 15821000-9 700    3,50 €         2.450,00 €  

4 ΠΑΞΗΜΑΓΗΑ ΟΛΗΚΖ ΑΛΔΔΧ ΚΗΛ 15821000-9 50    3,60 €            180,00 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 8 ΥΧΡΙ ΦΠΑ        3.716,80 €  
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ΦΠΑ 24 %           892,03 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 8 ΜΕ ΦΠΑ    4.608,83 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 9: ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ (ΦΠΑ 13%) 

1 
ΑΡΣΟ ΤΜΜΔΗΚΣΟ ΦΡΔΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟ 
500 gr. ΣΔΜ 15811100-7 2000    0,58 €         1.160,00 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 9 ΥΧΡΙ ΦΠΑ        1.160,00 €  

ΦΠΑ 13 %           150,80 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 9 ΜΕ ΦΠΑ    1.310,80 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 10: ΕΙΔΗ ΟΠΧΡΧΛΕΙΟΤ-ΚΗΠΕΤΣΙΚΑ-ΦΡΟΤΣΑ (ΦΠΑ 13%) 

1 ΜΑΗΝΣΑΝΟ ΦΡΔΚΟ ΓΔΜΑ 100  gr ΣΔΜ 15300000-1 1125    0,44 €            489,38 €  

2 ΓΤΟΜΟ ΦΡΔΚΟ ΓΔΜΑ 100 gr ΣΔΜ. 15300000-1 1350    0,35 €            469,80 €  

3 ΑΝΖΘΟ ΦΡΔΚΟ ΓΔΜΑ 100  gr ΣΔΜ 15300000-1 1125    0,44 €            489,38 €  

4 ΔΛΗΝΟ ΚΗΛ 15300000-1 50    1,04 €              51,77 €  

5 ΠΡΑΟ ΚΗΛ 15300000-1 10    1,04 €              10,35 €  

6 ΔΛΔΡΤ ΚΗΛ 15300000-1 50    1,08 €              53,94 €  

7 ΚΟΡΓΑ ΣΔΜ 15300000-1 200    0,34 €              67,86 €  

8 ΚΑΡΟΣΑ  ΚΗΛ 15300000-1 200    0,56 €            111,36 €  

9 ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ ΞΔΡΑ ΚΗΛ 15300000-1 1200    0,48 €            574,20 €  

10 ΚΡΔΜΜΤΓΑΚΗΑ ΦΡΔΚΑ ΚΗΛ 15300000-1 50    0,95 €              47,42 €  

11 ΠΗΠΔΡΗΔ ΠΡΑΗΝΔ ΦΛΧΡΗΝΖ ΚΗΛ 15300000-1 500    1,60 €            800,40 €  

12 ΠΗΠΔΡΗΔ ΚΟΚΚΗΝΔ ΦΛΧΡΗΝΖ ΚΗΛ 15300000-1 500    1,60 €            800,40 €  

13 ΝΣΟΜΑΣΔ  ΚΗΛ 15300000-1 400    0,77 €            309,72 €  

14 ΝΣΟΜΑΣΗΝΗΑ ΚΗΛ 15300000-1 30    1,17 €              35,24 €  

15 ΑΓΓΟΤΡΗΑ  ΣΔΜ 15300000-1 300    0,39 €            117,45 €  

16 ΜΑΡΟΤΛΗΑ TEM 15300000-1 700    0,71 €            499,38 €  

17 ΡΟΚΑ ΓΔΜΑ 100gr ΣΔΜ 15300000-1 700    0,35 €            243,60 €  

18 ΠΑΝΑΚΗ ΚΗΛ 15300000-1 100    1,73 €            173,13 €  

19 ΛΑΥΑΝΟ  ΚΗΛ 15300000-1 30    0,48 €              14,36 €  

20 ΛΔΜΟΝΗΑ  ΚΗΛ 15300000-1 400    0,72 €            288,84 €  

21 ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ  ΜΔΡΛΗΝ ΚΗΛ 15300000-1 500    0,61 €            304,50 €  

22 ΜΖΛΑ ΣΑΡΚΗΝ ΚΗΛ 15300000-1 200    0,96 €            191,40 €  

23 ΣΑΦΤΛΗΑ ΟΤΛΣΑΝΗΝΑ  ΚΗΛ 15300000-1 200    1,04 €            207,06 €  

24 ΠΑΣΑΣΔ ΚΗΛ 15300000-1 1000    0,54 €            539,40 €  

25 ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ ΣΑΚΧΝΗΚΔ ΚΗΛ 15300000-1 300    1,12 €            336,69 €  

26 ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ ΦΛΑΚΑ ΚΗΛ 15300000-1 300    1,04 €            310,59 €  

27 ΚΟΛΟΚΤΘΑΚΗΑ ΚΗΛ 15300000-1 400    1,19 €            476,00 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 10 ΥΧΡΙ ΦΠΑ        8.013,59 €  

ΦΠΑ 13 %        1.041,77 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 10 ΜΕ ΦΠΑ    9.055,36 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 12: ΚΑΣΕΦΤΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΦΠΑ 24%) 

1 
ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΖ ΒΑΖ ΠΗΣΑ ΜΔ ΑΛΣΑ 
ΝΣΟΜΑΣΑ 250 gr ΣΔΜ 15851000-8 1300    1,15 €         1.495,00 €  

2 ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ ΦΤΛΛΟ ΚΡΟΤΣΑ 450gr ΣΔΜ 15851000-8 200    2,28 €            456,00 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 12 ΥΧΡΙ ΦΠΑ        1.951,00 €  

ΦΠΑ 24 %           468,24 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 12 ΜΕ ΦΠΑ    2.419,24 €  
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  ΟΜΑΔΑ 14: ΚΑΦΕ-ΑΦΕΦΗΜΑΣΑ (ΦΠΑ 24%) 

1 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΑΦΔ ΚΗΛ 15861000-1 650    6,99 €         4.544,80 €  

2 ΓΑΛΛΗΚΟ ΚΑΦΔ ΚΗΛ 15861000-1 55  10,64 €            585,20 €  

3 ΚΑΦΔ ΔΠΡΔΟ ΚΑΒΟΤΡΓΗΜΔΝΟΗ ΚΟΚΚΟΗ ΚΗΛ 15861100-2 540  13,68 €         7.387,20 €  

4 
ΚΑΦΔ ΔΠΡΔΟ ΝΣΔΚΑΦΔΨΝΔ 
ΚΑΒΟΤΡΓΗΜΔΝΟΗ ΚΟΚΚΟΗ 

ΚΗΛ 15861100-2 
24  13,68 €            328,32 €  

5 ΟΚΟΛΑΣΑ ΡΟΦΖΜΑ ΚΗΛ 15842100-3 125    6,08 €            760,00 €  

6 ΣΗΓΜΗΑΗΟ ΚΑΦΔ ΤΚΔΤΑΗΑ 2750 gr ΣΔΜ 15861000-1 30  53,20 €         1.596,00 €  

7 ΚΑΚΑΟ ΚΟΝΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 125 gr ΣΔΜ 15841000-5 10    0,91 €                9,10 €  

8 
ΣΑΗ ΣΟΤ ΒΟΤΝΟΤ ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΔ ΓΔΚΑ (10) 
ΦΑΚΔΛΑΚΗΑ * 0.80 gr 

ΣΔΜ 
15864100-3 500    0,60 €            300,00 €  

9 
ΥΑΜΟΜΖΛΗ ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΔ ΓΔΚΑ (10) 
ΦΑΚΔΛΑΚΗΑ * 0.80 gr 

ΣΔΜ 
15865000-9 10    0,60 €                6,00 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 14 ΥΧΡΙ ΦΠΑ      15.516,62 €  

ΦΠΑ 24 %        3.723,99 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 14 ΜΕ ΦΠΑ  19.240,61 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 15: ΕΜΦΙΑΛΧΜΕΝΟ ΝΕΡΟ (ΦΠΑ 13%) 

1 ΝΔΡΟ ΔΜΦΤΑΛΧΜΔΝΟ 1.5lt ΣΔΜ 15981000-8 2000    0,23 €            452,40 €  

2 
ΝΔΡΟ ΔΜΦΤΑΛΧΜΔΝΟ 0.5lt 

ΣΔΜ 
15981000-8 

5700
0    0,10 €         5.950,80 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 15 ΥΧΡΙ ΦΠΑ        6.403,20 €  

ΦΠΑ 13 %           832,42 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 15 ΜΕ ΦΠΑ    7.235,62 €  

  

        ΟΜΑΔΑ 16: ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ (ΦΠΑ 24%) 

1 ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ ΣΤΠΟΤ COLA κοσηί 330ml 
ΤΚΔΤΑΗΑ 

24 ΣΔΜ. 15982000-5 190  10,80 €         2.052,00 €  

2 
ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ ΣΤΠΟΤ COLA LIGHT  κοσηί 
330ml 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
24 ΣΔΜ. 15982000-5 110  10,80 €         1.188,00 €  

3 
ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ ΣΤΠΟΤ LEMON-LIME κοσηι 
330ml 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
24 ΣΔΜ. 15982000-5 30  10,80 €            324,00 €  

4 
ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ ΠΟΡΣΟΚΑΛΑΓΑ (ΜΔ Ή 
ΥΧΡΗ ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ) κοσηί 330ml 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
24 ΣΔΜ. 15982000-5 330    9,84 €         3.247,20 €  

5 ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ ΛΔΜΟΝΗΣΑ κοσηί 330ml 
ΤΚΔΤΑΗΑ 

24 ΣΔΜ. 15982000-5 165    9,84 €         1.623,60 €  

6 ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ ΓΚΑΕΟΕΑ κοσηί 330ml 
ΤΚΔΤΑΗΑ 

24 ΣΔΜ. 15982000-5 16    9,60 €            153,60 €  

7 ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ ΒΤΗΝΑΓΑ μποσκάλι 232ml 
ΤΚΔΤΑΗΑ 

24 ΣΔΜ. 15982000-5 115  14,64 €         1.683,60 €  

8 
ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ ΣΤΠΟΤ ENERGY DRINK κοσηι 
330ml 

TEM 
15982000-5 560    1,14 €            638,40 €  

9 ΟΓΑ κοσηί 330ml ΣΔΜ 15982000-5 1120    0,39 €            436,80 €  

10 
ΑΛΚΟΧΛΟΤΥΟ ΠΟΣO ΒΑΗΜΔΝΟ ΣΟ 
ΣΕΗΝ μποσκαλι 275ml 

TEM 
15911000-7 130    1,70 €            221,00 €  

11 
ΑΛΚΟΧΛΟΤΥΟ ΠΟΣO ΒΑΗΜΔΝΟ ΣΖ 
ΒΟΣΚΑ μποσκαλι 275ml 

TEM 
15911000-7 60    1,48 €              88,80 €  

12 ΠΑΓΧΜΔΝΟ ΣΑΨ ΛΔΜΟΝΗ κοσηί 330ml 
ΤΚΔΤΑΗΑ 

24 ΣΔΜ. 15982000-5 95  13,44 €         1.276,80 €  

13 ΠΑΓΧΜΔΝΟ ΣΑΨ ΡΟΓΑΚΗΝΟ κοσηί 330ml 
ΤΚΔΤΑΗΑ 

24 ΣΔΜ. 15982000-5 100  13,44 €         1.344,00 €  

14 ΜΠΤΡΑ ΣΤΠΟΤ PALE LAGER κοσηι 330ml 
ΤΚΔΤΑΗΑ 

24 ΣΔΜ. 15961000-2 600  15,36 €         9.216,00 €  

15 ΜΠΤΡΑ ΣΤΠΟΤ LAGER κοσηι 330ml 
ΤΚΔΤΑΗΑ 

24 ΣΔΜ. 15961000-2 110  19,20 €         2.112,00 €  

16 
ΜΠΤΡΑ ΜΑΤΡΖ ΣΤΠΟΤ LAGER μποσκάλι 
330ml 

TEM 
15961000-2 1100    1,05 €         1.155,00 €  

17 ΜΠΤΡΑ ΥΧΡΗ ΑΛΚΟΟΛ μποσκάλι 330ml TEM 15961000-2 130    0,67 €              87,10 €  

18 ΟΤΕΟ μποσκάλι 200ml TEM 15911000-7 900    2,60 €         2.340,00 €  

19 ΟΤΕΟ ζσζκεσαζία 5lt ΣΔΜ 15911000-7 50  40,00 €         2.000,00 €  
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Ο ΤΝΣΑΞΑ 
 
 

20 ΣΗΠΟΤΡΟ μποσκάλι 200ml TEM 15911000-7 900    2,60 €         2.340,00 €  

21 ΣΗΠΟΤΡΟ ζσζκεσαζία 5lt ΣΔΜ 15911000-7 70  25,00 €         1.750,00 €  

22 
ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΟ ΠΟΣΟ ΚΟΝΗΑΚ μποσκαλι 
200ml TEM 15911000-7 3500    2,30 €         8.050,00 €  

23 
ΟΗΝΟ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΛΔΤΚΟ ΞΖΡΟ 
ζσζκεσαζία 10l 

ΣΔΜ 
15931200-5 50  13,98 €            699,00 €  

24 
ΟΗΝΟ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΞΖΡΟ 
ζσζκεσαζία 10l 

ΣΔΜ 
15931200-5 50  15,97 €            798,50 €  

25 
ΟΗΝΟ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΡΟΕΔ ΞΖΡΟ 
ζσζκεσαζία 10l 

ΣΔΜ 
15931200-5 25  13,87 €            346,75 €  

26 ΠΟΣΟ ΣΕΗΝ μποσκαλι 700ml ΣΔΜ 15911000-7 15  12,84 €            192,60 €  

27 ΠΟΣO ΒΟΣΚΑ μποσκαλι 700ml ΣΔΜ 15911000-7 18  11,16 €            200,88 €  

28 ΠΟΣΟ ΟΤΗΚΗ μποσκάλι 700ml ΣΔΜ 15911000-7 35  15,50 €            542,50 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 16 ΥΧΡΙ ΦΠΑ      46.108,13 €  

ΦΠΑ 24 %      11.065,95 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 16 ΜΕ ΦΠΑ  57.174,08 €  
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣIA                                                          

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  
ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & 
ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΤΓΔΙΑ «Λ. ΜΑΝΧΛΙΓΗ» 
ΓΗΜΟΤ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ 
Σαχ. Γ/νζη: ΚΛΑΕΟΜΔΝΧΝ 46 
Σ.Κ.: 16121 
Σηλ: 2107229662 
E-mail: desand3@otenet.gr  
Πληροθορίες: Καμπίηζης Ανδρέας 

                                                                 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ ΠΑΡΟΥΗ ΒΑΙΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ  

ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ 
MIS 5001603 

 
 

ΟΜΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ  

ΥΧΡΙ ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ  
ΜΔ ΦΠΑ 

ΟΜΑΓΑ 1: ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ (ΦΠΑ 13%) 
       1.805,50 €  

           
234,72 €  

            
2.040,22 €  

ΟΜΑΓΑ 2: ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ (ΦΠΑ 24%) 
       4.244,00 €  

        
1.018,56 €  

            
5.262,56 €  

ΟΜΑΓΑ 4: ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ (ΦΠΑ 13%) 
       2.958,60 €  

           
384,62 €  

            
3.343,22 €  

ΟΜΑΓΑ 5: ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ (ΦΠΑ 13%) 
       7.701,49 €  

        
1.001,19 € 

            
8.702,68 €  

ΟΜΑΓΑ 6: ΚΡΔΑΣΑ - ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ (ΦΠΑ 13%) 
       3.755,79 €  

           
488,25 €  

            
4.244,04 €  

ΟΜΑΓΑ 10: ΔΗΓΖ ΟΠΧΡΧΛΔΗΟΤ-ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ-ΦΡΟΤΣΑ (ΦΠΑ 13%) 
          407,16 €  

             
52,93 €  

               
460,09 €  

ΟΜΑΓΑ 12: ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΔΗΓΖ (ΦΠΑ 24%)  
          370,40 €  

             
88,90 €  

               
459,30 €  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  21.242,94 €   3.269,17 €  
     

24.512,11 €  
 

ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ   14/02/2017  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: 
ΣΡΟΦΗΜΧΝ, ΚΑΦΔ, ΑΦΔΦΖΜΑΣΧΝ, 
ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΟΤ ΝΔΡΟΤ, ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΧΝ 
ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΝΟ (1) ΔΣΟΤ 
ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ, 
ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. 
«ΛΔΧΝΗΓΑ ΜΑΝΧΛΗΓΖ», ΣΖ 
ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (Κ.Δ.ΓΖ.Κ) 
ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΒΑΗΚΧΝ 
ΑΓΑΘΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 
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  ΟΜΑΓΑ 1: ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ (ΦΠΑ 13%)      

1 ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ 410 ml ΠΛΖΡΔ  ΣΔΜ 15511600-9 2000    0,87 €   1.740,00 €  

2 
ΓΑΛΑ  ΤΦΖΛΖ ΠΑΣΔΡΗΧΖ – ΤΦΖΛΖ 
ΘΔΡΜΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΝΟ (1) ΛΗΣΡΟΤ 
ΠΛΖΡΔ ΜΔΥΡΗ 45 ΖΜΔΡΧΝ  ΣΔΜ 15511100-4 50    1,31 €     65,50 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 1 ΥΧΡΙ ΦΠΑ 
     1.805,50 

€  

ΦΠΑ 13 % 
        234,72 

€  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 1 ΜΔ ΦΠΑ 2.040,22 €  

  

        ΟΜΑΓΑ 2: ΔΙΓΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ (ΦΠΑ 24%) 

1 ΥΤΜΟ ΝΣΟΜΑΣΑ 500 ml. ΣΔΜ 15322100-2 1000    0,53 €        530,00 €  

2 ΕΑΥΑΡΖ ΛΔΤΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΔΝΟ (1) ΚΗΛΟΤ ΣΔΜ 15831200-4 1000    0,89 €        890,00 €  

3 ΡΤΕΗ ΚΑΡΟΛΗΝΑ 500 gr. ΣΔΜ 03211300-6 2000    0,88 €     1.760,00 €  

4 ΡΤΕΗ ΜΠΟΝΔΣ  500 gr. ΚΗΣΡΗΝΟ ΣΔΜ 03211300-6 1000    0,71 €        710,00 €  

5 
ΕΑΜΠΟΝ ΒΡΑΣΟ ΜΠΟΤΣΗ Ζ ΧΜΟΠΛΑΣΖ (ΑΠΟ 
ΟΛΟΚΛΖΡΑ ΚΟΜΜ. ΚΡΔΑΣΟ) ΚΟΜΜΔΝΟ Δ 
ΦΔΣΔ ΓΗΑ ΣΟΣ  ΚΗΛ 15131400-9 50    7,08 €      354,00 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 2 ΥΧΡΙ ΦΠΑ    4.244,00 €  

ΦΠΑ 24 %    1.018,56 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 2 ΜΔ ΦΠΑ 5.262,56 €  

  

        ΟΜΑΓΑ 4: ΔΙΓΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ (ΦΠΑ 13%) 

1 ΣΤΡΗ ΓΚΟΤΝΣΑ (ΣΡΗΜΜΔΝΟ) ΚΗΛ 15541000-2 40    6,64 €        265,60 €  

2 ΦΔΣΑ ΠΟΠ ΚΗΛ 15542300-2 50    7,08 €        354,00 €  

3 ΦΑΟΛΗΑ ΞΔΡΑ 500 gr. ΜΔΑΗΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ ΣΔΜ 03221210-1 500    1,33 €        665,00 €  

4 ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ Νο 6 ΤΚΔΤΗΑ 500 gr ΣΔΜ  15851100-9 1500    0,71 €     1.065,00 €  

5 ΛΑΕΑΝΗΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 500gr ΣΔΜ 15851100-9 500    1,22 €       609,00 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 4 ΥΧΡΙ ΦΠΑ   2.958,60 €  

ΦΠΑ 13 %       384,62 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 4 ΜΔ ΦΠΑ 3.343,22 €  

  

        ΟΜΑΓΑ 5: ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ  (ΦΠΑ 13%) 

1 ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟ 5 lt ΣΔΜ 15411110-6 103  20,83 €     2.145,49 €  

2 ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ ΠΑΡΘΔΝΟ ΤΚΔΤΑΗΑ 1lt  ΣΔΜ 15411110-6 1200    4,63 €     5.556,00 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 5 ΥΧΡΙ ΦΠΑ    7.701,49 €  

ΦΠΑ 13 %    1.001,19 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 5 ΜΔ ΦΠΑ 8.702,68 €  

  

        ΟΜΑΓΑ 6: ΚΡΔΑΣΑ - ΠΟΤΛΔΡΙΚΑ (ΦΠΑ 13%) 

1 ΜΟΥΑΡΗ ΔΛΗΑ Ζ ΠΟΝΣΗΚΗ ΑΝΔΤ ΟΣΧΝ ΚΗΛ 15111200-1 300    6,95 €     2.085,39 €  

2 ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΝΧΠΟ ΔΓΥΧΡΗΟ  ΚΗΛ 15112130-6 800    2,09 €     1.670,40 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 6 ΥΧΡΙ ΦΠΑ    3.755,79 €  

54



 

ΦΠΑ 13 %       488,25 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 6 ΜΔ ΦΠΑ 4.244,04 €  

  

        

        ΟΜΑΓΑ 10: ΔΙΓΗ ΟΠΧΡΧΛΔΙΟΤ-ΚΗΠΔΤΣΙΚΑ-ΦΡΟΤΣΑ (ΦΠΑ 13%) 

1 ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ ΞΔΡΑ ΚΗΛ 15300000-1 400    0,48 €        191,40 €  

2 ΠΑΣΑΣΔ ΚΗΛ 15300000-1 400    0,54 €        215,76 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 10 ΥΧΡΙ ΦΠΑ       407,16 €  

ΦΠΑ 13 %        52,93 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 10 ΜΔ ΦΠΑ    460,09 €  

  

        

        ΟΜΑΓΑ 12: ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΔΙΓΗ (ΦΠΑ 24%) 

1 ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ ΦΤΛΛΟ ΚΡΟΤΣΑ 450gr ΣΔΜ 15851000-8 150    2,28 €        342,00 €  

2 ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΖ ΦΤΛΛΟ ΦΟΛΗΑΣΑ  700 gr.  ΣΔΜ 15851000-8 10    2,84 €         28,40 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 12 ΥΧΡΙ ΦΠΑ       370,40 €  

ΦΠΑ 24 %        88,90 €  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 12 ΜΔ ΦΠΑ    459,30 €  

 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
-
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
-
URL της ΕΕ
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Χώρα:
Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΦΕ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ,
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ», ΤΗΣ
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ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Κ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.
Σύντομη περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
ΜΕΛΕΤΗ 199/14.2.2017

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι
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Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
❍ Ναι
❍ Όχι     
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V,
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος
VI.
α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
-
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι
❍ Όχι

-3-



Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-
Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1

Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των
προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για
τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:
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Όνομα
-
Επώνυμο
-
Ημερομηνία γέννησης
-
Τόπος γέννησης
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το
μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως συμπληρωμένα και
υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
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Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό
ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα,
ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για
δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που ο
οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική

-6-



απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ
L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
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περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Απάτη
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Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
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Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
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-
Εκδότης
-
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
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Κωδικός
-
Εκδότης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι

-14-



❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
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❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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-
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
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εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
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Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
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εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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-
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
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δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης;

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι
Ικανοποιεί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Α: Καταλληλότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
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❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος
εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/
ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Για τις συμβάσεις προμηθειών: επιδόσεις παράδοσης του συγκεκριμένου
τύπου
Μόνο για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις του συγκεκριμένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν
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έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία
έτη.

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει
τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΠ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
Προσδιορίστε
-
Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από ιδρύματα ελέγχου της
ποιότητας
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε
πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν:
-

-25-



Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής

Λήξη

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια
επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή
τους κανόνες, ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον
ακόλουθο τρόπο:
Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές
αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός
φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών
στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα:
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
❍ Ναι
❍ Όχι

-26-



URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ...
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του
παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς
τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
-
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Τόπος
-
Υπογραφή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Καισαριανή 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    Αριθ. Πρωτ. 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
  ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΦΕ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ 
ΝΕΡΟΥ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ & ΝΙΠΙ∆ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (1) ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΟΣΟΥ  …………….. ΕΥΡΩ  (µε ΦΠΑ). 
 
   Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καισαριανής, σήµερα την …. του µήνα …………… του 
έτους 2017 µεταξύ α)του Σταµέλου Ηλία ∆ηµάρχου Καισαριανής, και β)του/των  
………………….. µε έδρα ……………………………….. και ΑΦΜ 
……………….συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα. 
 
 Α.  Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του ∆ήµου 
Καισαριανής βάσει του άρθρου 114 του ∆ΚΚ και έχοντας υπόψη 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την 

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4. Την αναγκαιότητα της ανωτέρω προµήθειας  

5. Το αρ.πρωτ. 199 πρωτογενές αίτηµα Α∆ΑΜ: ………………….. 

6. Την από  14/2/2017  µελέτη της ∆/σης Περιβάλλοντος. 
7. Την αριθ. …../2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την διενέργεια 

ανοικτού ηλεκτρονικού δ/σµου. 
8. Την αριθ. ……/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τον 

καθορισµό των όρων του διαγωνισµού. 
9. Την µε αριθ. Πρωτ. …………….. διακήρυξη  δηµοπρασίας. 
10. Τον  υπ' αριθµ…………. Ηλεκτρονικό δ/σµο στο ΕΣΗ∆ΗΣ. 
11. Την αριθ. …………….. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση 

των πρακτικών 1η φάση αξιολόγηση δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών 

12. Την αριθ. ……………. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση 
των πρακτικών 2η φάση αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών 

13. Την αριθ. ……………… απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για επικύρωση 
πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής δ/σµού και κατακύρωσης. 

14. Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα 

µε τις αριθ. …………………………….αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης, µε 

αριθµό καταχώρισης 1 στα λογιστικά βιβλία του δήµου. 

15. Την από ………………. προσφορά του. 
 
 



                     ΑΝΑΘΕΤΕΙ 
 
Στον δεύτερο συµβαλλόµενο την προµήθεια των κατωτέρω αγαθών που µας δίνει 
τιµή σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης προ ΦΠΑ  
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
        
Α. Η παράδοση και η παραλαβή των τροφίµων  θα γίνεται σύµφωνα µε τους όρους 
της διακήρυξης  µετά την υπογραφή της σύµβασης  
 
Β. Η εξόφληση των τιµολογίων αγορών  θα γίνεται εντός (10) ηµερών από την 
εκάστοτε ηµεροµηνία υποβολής των τιµολογίων στην υπηρεσία. Εφόσον καθυστερεί 
η εξόφληση των τιµολογίων πέραν των άνω προθεσµιών ο ∆ήµος Καισαριανής θα 
χρεώνεται µε τους νόµιµους τόκους υπερηµερίας µέχρις εξοφλήσεως. Ο 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα έχει δικαίωµα αναστολής των παραδόσεων µε πίστωση µέχρις 
εξοφλήσεως των κατά των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων της, δικαιούµενη 
να προβεί και σε καταγγελία της σύµβασης. 
 
Γ. Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω τα 
οποία και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, κατέθεσε δε την αριθ. ……………… 
Εγγυητική επιστολή της ………………………… ποσού ……………. €  και θα 
επιστραφεί  στην εταιρεία µετά την λήξη της σύµβασης και της ολοκλήρωσης της 
παράδοσης των καυσίµων. 
 
∆.Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της µελέτης και  της διακήρυξης, καθώς και της 
προσφοράς της εταιρείας ………………….., που αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι 
της σύµβασης. 
 
   Η παρούσα σύµβαση συνετάγη σε έξι (6) αντίτυπα και υπογράφονται ως κάτωθι. 
 
 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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