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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω
των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ή τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) στη
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση ημερήσια τιμή πώλησης του είδους την ημέρα
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της
υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ», Αρ. Μελ. 1/2017.
1. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις
κάτωθι διατάξεις:
o Άρθρο 65, 72 του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
o Άρθρο 158, 209 του Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
o Ν. 4155/2013 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.
o Π1/2390/16-10-2013 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
o Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
o Την υπ’ αριθ. 11/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Έγκριση Διενέργειας
Διαγωνισμού.
2. Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 980.247,89 € συμπερ. ΦΠΑ 13% &
24% και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του οικονομικού έτους 2017 – 2018 του
Δήμου και των Νομικών προσώπων του.
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
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αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της οποίας
θα γίνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και η παραλαβή
της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού καθώς και η υποβολή προσφοράς από
τον κάθε συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Επίσης τα τεύχη του διαγωνισμού θα
αναρτηθούν συμπληρωματικά και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης
www.neasmyrni.gr. Οι ημερομηνίες έχουν ως εξής:
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

17.03.2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

08.04.2017

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18.04.2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

24.04.2017

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό
σύστημα ΕΣΗΔΗΣ που διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, κατέχουν τα προσόντα και
υποβάλλουν όλα τα απαιτούμενα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους
διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από
εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης (ανά ομάδα ειδών) μη συμπερ. ΦΠΑ.
6. Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μια ή περισσότερες ή όλες τις
ομάδες. Η προσφορά όμως υποχρεωτικά θα αφορά το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας
και όχι επιλεκτικά από αυτές.
7. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για δώδεκα (12) μήνες από την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να
παρατείνουν την προσφορά τους.
8. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια οφείλει να προσκομίσει πριν ή κατά
την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης η οποία
πρέπει να καλύπτει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), της συνολικής αξίας της προμήθειας
(χωρίς ΦΠΑ) που του κατακυρώθηκε.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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ΑΔΑ: 6Ο3ΓΩΚ3-294
η

Συνεδρίαση 5 της 21-02-2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικό από την 5η Συνεδρίαση της 21-02-2017 της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. Απόφασης: 102/2017
Περίληψη: Έγκριση όρων διακήρυξης και Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 1/2017
μελέτης του Τμήματος Προμηθειών που αφορά το Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό,
άνω των ορίων, για την προμήθεια με γενικό Τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του
Δήμου και των νομικών προσώπων του».
Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 21-02-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄ συνήλθε η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14, 6ος
όροφος, αποτελούμενη από τους:
1. ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ
ΠΡΟΕΔΡEYONTA
2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3. ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4. ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5. ΖΑΒΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ’ αρ. πρωτ. 5238/17-2-2017 πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου
αυτής.
Ο Πρόεδρος-Δήμαρχος κ. Τζουλάκης Σταύρος, η Αντιπρόεδρος του Σώματος κ. Τσαμασίρου
Ρουμπίνη και το τακτικό μέλος κ. Κουτελάκης Γεώργιος απουσίαζαν λόγω κωλύματος, αν και
νόμιμα κλήθηκαν.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 75 του Ν. 3852/10 εν απουσία του Προέδρου & του
Αντιπροέδρου του Σώματος προεδρεύει το τακτικό μέλος Τσουράκης Κων/νος. Η Οικονομική
Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην συζήτηση επί του 29ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλώ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 11/2017 Α.Δ.Σ., να εισηγηθείτε στο Σώμα να πάρει
απόφαση για:
1. Την έγκριση των όρων διακήρυξης – Τεχνικών Προδιαγραφών του Διεθνή Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, της υπ’ αριθ. 1/2017 μελέτης του
Τμήματος Προμηθειών για την Προμήθεια με γενικό τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για
τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών προσώπων του».
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε τον κ. Προεδρεύοντα και έλαβε υπόψη της:
α) τις διατάξεις του άρ. 103 του Ν. 3463/06 & τις διατάξεις του 72 του Ν.3852/10
β) την υπαρ. 11/2017 ΑΔΣ περί έγκρισης διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού
γ) την υπαρ. 98/2017 ΑΟΕ περί έγκρισης της σχετικής πίστωσης
δ) την υπαρ. 1/2017 μελέτη του τμ. Προμηθειών
ε) τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και το συνημμένο σχέδιο όρων διακήρυξης του εν
λόγω διαγωνισμού μετά από διαλογική συζήτηση,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει ομόφωνα τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τους όρους διακήρυξης του
Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, της υπ’ αριθ. 1/2017 μελέτης του Τμήματος
Προμηθειών για την Προμήθεια με γενικό τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου
και των νομικών προσώπων του», προϋπολογισμού 841.157,66 € χωρίς ΦΠΑ 13% και 24% και
980.247,89 € με ΦΠΑ 13% και 24%.
Οι όροι διακήρυξης έχουν ως εξής:

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού θα σταλεί για δημοσίευση:
1.
ΣΤΙΣ ……./……/2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.
2.
Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης για
δημοσίευση στις ……./……./2017.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
Διαδικτυακή πύλη
…………………
…………………..
……………………
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
3.
Επίσης έχει καταχωρηθεί στην επίσημη ιστοθέση του Δήμου http://www.neasmyrni.gr/
στη διαδρομή: Αρχική σελίδα - ανακοινώσεις – προκηρύξεις – Τμήμα Προμηθειών.
4.
Στον ελληνικό τύπο για δημοσίευση, στις ………/……../2017
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον τύπο θα βαρύνουν τον τελικό ανάδοχο.
5.
6.
Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε
ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο διαφορετικό από την
διαδικασία του παρόντος ή μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες
και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που δεν υποβάλλονται εγκαίρως, δεν δημιουργούν καμία
υποχρέωση στην Υπηρεσία για την παροχή διευκρινίσεων και εξετάζονται μόνο εάν αυτή έχει τη
δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου.
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής
πληροφοριών, υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, οι
οποίοι διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι,
να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό, χωρίς ουδεμία υποχρέωση
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καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ’ αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες.
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Το κριτήριο για την κατακύρωση είναι:
Για τις ομάδες με τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια: το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) υπολογιζόμενο στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά
μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην
ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του) από τις Υπηρεσίες εμπορίου της
Περιφέρειας Αττικής.
Για τις ομάδες με τα υπόλοιπα είδη κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να καταθέσει προσφορά για μία, περισσότερες ή όλες τις ομάδες της
μελέτης, όπως αυτές παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Αντίστοιχα
θα ανακηρυχθεί και ο ανάδοχος για κάθε μια από αυτές. (άρθρο 59 του Ν. 4412/2016)
Δεν παρέχεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να υποβάλλουν προσφορά για μέρος των
ζητούμενων ειδών ανά ομάδα, παρά για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας/ομάδων.
Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας/ομάδων ή/και για μέρος της
προκηρυχθείσας ποσότητας ομάδας/ομάδων, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Επίσης, οικονομική προσφορά που θα ξεπερνά τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της
μελέτης, στο σύνολο αλλά ή/και σε κάθε είδος της εκάστοτε ομάδας/ομάδων, θα απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Β. Γενικοί Όροι Συμμέτοχής στο διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του
Δήμου και των Νομικών Προσώπων του».
Γ. Ειδικοί Όροι.
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2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«Α»
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3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, Τηλ.: 213 20 25 850,
Α.Φ.Μ. 099041081, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, Έδρα: Ελ.
Βενιζέλου 14 – 17121, Νέα Σμύρνη.
Είδος Διαγωνισμού
Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός
Ανά περίπτωση την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ή τη
μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%)
Κριτήριο Κατακύρωσης και Επιλογής στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση
ημερήσια τιμή πώλησης του είδους την ημέρα
Αναδόχου
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε
εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της
υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής
Αναθέτουσα Αρχή

Αρ. Μελέτης

1/2017

CPV:

15800000-6 (Διάφορα προϊόντα διατροφής)

Ημερομηνία
προσφορών
Ημερομηνία
προσφορών

έναρξης
λήξης

υποβολής …../…../2017 και ώρα ……..
υποβολής

…../…../2017 και ώρα ……..

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει
ηλεκτρονικά, από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο
Ημερομηνία
ηλεκτρονικής
σύστημα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή Διενέργειας
αποσφράγισης διαγωνισμού
του Διαγωνισμού), την ……../……../2017 και ώρα
…………., όπως αναλυτικά περιγράφεται στο
Παράρτημα «Β» (γενικοί όροι).
Νέα Σμύρνη, Ελ. Βενιζέλου 16, Τμήμα Προμηθειών,
Τόπος διενέργειας:
4ος Όροφος
Αντικείμενο διαγωνισμού

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη

# 980.247, 89 € # (εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες
διακόσια σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα εννέα
λεπτά) συμπερ. ΦΠΑ 13% και 24%

9

17PROC005931931Κ.Α.
2017-03-16
Εξόδων:
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ:
Κ.Α.Ε.: 15.6699.0022 - 15.6481.0002 - 20.6063.0007 30.6063.0007 - 35.6063.0007 - 45.6063.0006

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
Κ.Α.Ε.: 15.6481.0001 - 15.6481.0002 - 15.6481.0003 15.6481.0004 - 15.6481.0005 - 15.6481.0006 15.6481.0007 - 15.6481.0010 - 15.6063.0001
ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ.:
Κ.Α.Ε.: 15.6481.0001 - 15.6481.0002 - 15.6481.0003 15.6481.0004 - 15.6481.0005 - 15.6481.0006 15.6481.0007

Διάρκεια ισχύος προσφορών

Δώδεκα (12) μήνες, από την επομένη της διενέργειας
του διαγωνισμού.

Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης

Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης.
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4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ.: …………../…..……-201…. ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ»
6. Άρθρο 1: Δικαιούμενοι συμμετοχής

Σύμφωνα με το άρθρο 25/Ν.4412/2016 δικαιούμενοι συμμετοχής - Προϋποθέσεις που σχετίζονται
με τη ΣΔΣ και άλλες διεθνείς συμφωνίες (άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).
Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (ΣΔΣ- η Συμφωνία περί
δημοσίων συμβάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν.2513/1997 (ΦΕΚ Α'1 39) και
άλλες διεθνείς συμφωνίες.
1. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α. Κράτος - μέλος της Ένωσης
β. Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (E.O.X.)
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. 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. Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις
οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
3. Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εμφανίζονται ως
υποψήφιοι. Για την υποβολή προσφοράς, οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να απαιτούν να
έχουν οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα
κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της
ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την
ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr, ακολουθώντας τη διαδικασία
εγγραφής που περιγράφεται σε αυτή.

Άρθρο 2: Κατάρτιση και Υποβολή προσφορών
1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να
υποβάλουν ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της ιστοσελίδας
www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από
την παρούσα διακήρυξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζει η παρούσα διακήρυξη,
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στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016, στις
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 της ΚΥΑ Π1/2390/21 -10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)» καθώς και στα προβλεπόμενα από την εθνική νομοθεσία.
2. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής:
Ένας (1) υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» - «Τεχνική Προσφορά» & Ένας
(1) υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
3. Στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» - «Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί
ποινή απόρριψης, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο
4 της παρούσης.
4. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται
οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων
όπως «δωρεά») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
5. Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό
αρχείο pdf.
6. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του υποφακέλου «δικαιολογητικά Συμμετοχής» «Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς, υποβάλλονται, επί ποινή απορρίψεως, από τον
προσφέροντα, ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από
αυτόν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους.
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Όλα τα έγγραφα που συντάσσονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον ίδιο, θα φέρουν
υποχρεωτικά ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου
υπογραφής. Επισημαίνεται ότι ως «λοιπά στοιχεία» του υποφακέλου «Δικαιολογητικά
συμμετοχής» - «Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και
απαιτούνται να προσκομισθούν στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός της ανωτέρω
αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται: πχ πιστοποιητικά
ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
7. Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία pdf αυτών,
εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1
του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14) και για την αποδοχή τους ή μη, εξετάζονται με βάση τις εν
λόγω διατάξεις.
8. Οι υπεύθυνες δηλώσεις (όπου απαιτείται), να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της
ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών
ημερών, προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
9. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής
δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» - «Τεχνική προσφορά», η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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10. Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να
περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς.
α. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων
(προβλεπόμενοι φόροι, ασφάλιστρα, μεταφορικά έξοδα, και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του
ΦΠΑ.
β. Τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται στους Ειδικούς Όρους (Παράρτημα
«Γ»).
γ. Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
11. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή απορρίψεως, στον υποφάκελο
«Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος
και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει
εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
12. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης υποβολής
δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
13. Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της
προσφοράς, η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον
υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» - «Τεχνική Προσφορά».
Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της
προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» - «Τεχνική Προσφορά», η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού
συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική
Προσφορά».
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14. Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια για
τη διενέργεια του διαγωνισμού, αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες, επί ποινή απορρίψεως,
σε σφραγισμένο φάκελο εντός του οποίου περιλαμβάνονται τα ειδικώς ζητούμενα από τη
διακήρυξη δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, με εξωτερική ένδειξη «Επιμέρους έντυπα
δικαιολογητικά συμμετοχής - Επιμέρους έντυπα Τεχνικής προσφοράς», εντός της καθοριζόμενης
προθεσμίας και παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία, με απόδειξη παραλαβής. Ως τέτοια στοιχεία
ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
15. Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των
απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς,
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Υποβαλλόμενα με την
προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα
φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή μη, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1
του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14).
Επισημαίνεται ότι, σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία, διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια
για το διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια
αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που
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εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86, εφόσον τέτοια
πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η
εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως.
16. Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με χρήση της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ημερομηνίας και ώρας,
δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
17. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη
μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα)
δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.
18. Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, που
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται
εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς.
19. Οι προσφορές (όσα από τα δικαιολογητικά απαιτείται η σε έντυπη μορφή υποβολή τους) δεν
πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης
των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά
την κρίση της Αρμόδιας Επιτροπής. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι
δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
20. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο και με
τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με
τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
21. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό
των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας, αποτελούν στο σύνολό τους
απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές, συνεπάγεται την απόρριψη
της προσφοράς.
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22. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
22. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν
λαμβάνονται υπόψη.
23. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες
εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για την
επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους
υποφακέλους της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν
διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες
αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των
προσφορών.
Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου
που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου και σε αντίθετη
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περίπτωση η επιτροπή διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα αποχαρακτηρισμού πληροφοριών ως
εμπιστευτικές.
24. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων, που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της
Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι
προσφέροντες οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται.
25. Τα έντυπα δικαιολογητικά που απαιτούνται ή ενδέχεται να ζητηθούν από την επιτροπή,
κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Νέας Σμύρνης, Ελευθερίου Βενιζέλου 14, ΤΚ 17121, 4ος
όροφος μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
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Άρθρο 3: Χρόνος Ισχύος προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4412/2016
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους προμηθευτές επί 12 μήνες από την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να
παρατείνουν την προσφορά τους. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των
προσφορών τους και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν
και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 72 Ν 4412/2016, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν
την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους
δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
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 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.
Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την
κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος ανάδοχος
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα στην έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για
κατακύρωση.

Άρθρο 4: Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Σε ότι αφορά στο σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά με την
επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014.
Οι οικονομικοί φορείς που θα λάβουν μέρος στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν
ηλεκτρονικά στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου pdf, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, το
Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑΠ1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ», όπως αναλυτικά περιγράφονται για κάθε περίπτωση
παρακάτω:
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Δικαιολογητικά
1ης Φάσης:
17PROC005931931
2017-03-16
α. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης: αποτελεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την οικονομική
κατάσταση, τις ικανότητες και την καταλληλότητα επιχειρήσεων για διαδικασίες σύναψης
σύμβασης. Διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη
εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων όρων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σε ολόκληρη
την ΕΕ. Χάρις στο ΕΕΕΣ, οι υποβάλλοντες προσφορά δεν χρειάζεται πλέον να υποβάλλουν πλήρη
αποδεικτικά στοιχεία και έντυπα που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα στις διαδικασίες σύναψης
σύμβασης στην ΕΕ, κάτι που απλουστεύει την πρόσβαση σε ευκαιρίες διασυνοριακής υποβολής
προσφοράς.
Από τον Οκτώβριο του 2018 το ΕΕΕΣ θα παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.
Ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el
Το ΕΕΕΣ ουσιαστικά αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνεται από τον
κάθε υποψήφιο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής που τίθενται από τη διακήρυξη,
όπως παρακάτω:
Α) Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016.
Β) Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75,
76 και 77.
Ειδικότερα:
1. Βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα 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/ΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2009, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία (διαφθορά), όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί 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 απόφασηςπλαίσιο 2003/568/ΕΥ 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/ΕΥ 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/ΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
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1.
Ο οικονομικός φορέας είναι φορολογικά ενήμερος.
Ο οικονομικός φορέας είναι ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
2.
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
3.
Ο οικονομικός φορέας δεν έχει παραβιάσει υποχρεώσεις στον τομέα του περιβαλλοντικού
δικαίου.
4.
Ο οικονομικός φορέας δεν έχει παραβιάσει υποχρεώσεις στον τομέα του κοινωνικού
δικαίου.
5.
Ο οικονομικός φοράς δεν έχει παραβιάσει υποχρεώσεις στον τομέα του εργατικού
δικαίου.
Ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση / εξυγίανσης.
6.
7.
Ο οικονομικός φορέας δεν τελεί σε παύση δραστηριοτήτων (αφερεγγυότητα).
8.
Ο οικονομικός φορέας δεν τελεί σε διαδικασία ανάλογη της πτώχευσης.
9.
Ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση.
10.
Ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
11.
Ο οικονομικός φορέας δεν είναι ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος.
12.
Ο οικονομικός φορέας δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων, απόκρυψης πληροφοριών,
ανικανότητας παροχής των απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα.
13.
Ο οικονομικός φορέας διαθέτει συστήματα διασφάλισης ποιότητας.
Περί οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς επίσης και τεχνικής και
14.
επαγγελματικής ικανότητας.
15.
Περί μη αποκλεισμού για τον οποιονδήποτε λόγο από διαγωνισμούς του δημοσίου για
ορισμένο χρονικό διάστημα, κλπ.
Το ΕΕΕΣ επιπλέον των ανωτέρω:
α) Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους έτερους φορείς στους οποίους τυχόν στηριχθεί ο
υποβάλλων προσφορά.
β) Προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των
σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι
σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.
γ) Περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται, όπως πχ την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης
δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση
συναίνεσης, όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει γνώση των σχετικών δικαιολογητικών με
απευθείας πρόσβαση σε βάση δεδομένων.
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται για τις συμβάσεις άνω των ορίων, βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, και
παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.
Χρήσιμες οδηγίες, πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης και χειρισμού του ΕΕΕΣ υφίστανται και
στον σύνδεσμο http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242/attachments/1/translations,
που απαντώνται διάφορες συχνές ερωτήσεις (Faqs).
Η διαδικασία υποβολής από τον υποψήφιο έχει ως εξής:
α) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να «κατεβάσει» το αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το
αποθηκεύσει
στον
Η/Υ
του
και
να
μεταβεί
στην
ιστοσελίδα
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el. Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να
επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ
του διαγωνισμού που τηλεαποθήκευσε («κατέβασε») από το ΕΣΗΔΗΣ.
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β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που
έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο
σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.
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γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η
εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft
Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη
ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε
πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac
OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.
δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά
στην ιστοσελίδα).
ε) Υποβάλλει και το αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της
προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ για κάθε ομάδα. Σε περίπτωση που ο
προσφέρων δεν συμμετέχει στο σύνολο των ομάδων του διαγωνισμού αλλά σε μέρος αυτού η
εγγύηση θα πρέπει να καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας των ομάδων που
προβλέπονται από τη διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από
την εγγύηση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή
αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε
έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
3. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο οικονομικός φορέας να δηλώνει ότι δύναται να ανταπεξέλθει
στις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης, αναφορικά με τον τρόπο, τον τόπο και το χρονικό
διάστημα προμήθειας, όπως καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους.
4. Υπεύθυνη Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του (12 μήνες).
5. Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος (όπως αυτά ορίζονται στην αντίστοιχο κεφάλαιο
της διακήρυξης- αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης).
6. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί
με την προσφορά το παραστατικό εκπροσώπησης. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς ως
κοινοπραξία, τα παραπάνω έγγραφα υποβάλλονται για κάθε μέλος της κοινοπραξίας
7. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα που τυχόν ζητούνται στο Άρθρο 4 των «Ειδικών
Όρων».
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Τεχνική προσφορά των ενδιαφερομένων συντάσσεται συμπληρώνοντας υποχρεωτικά την
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος αποδέχεται τους τεχνικούς όρους και
επισυνάπτει τα ζητούμενα αποδεικτικά στοιχεία. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Σε
περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου, υπερισχύει το τελευταίο.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική προσφορά). Επίσης υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά
που αφορούν την τεχνική αξιολόγηση.
Επιπροσθέτως των ανωτέρων, θα πρέπει οι διαγωνιζόμενοι, επί ποινή αποκλεισμού, να
καταθέσουν έντυπο τεχνική προσφοράς, το οποίο θα περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή, των υπό
προμήθεια ειδών που προσφέρει, με αναγραφή των στοιχείων, πχ συσκευασίας, γραμμαρίων κλπ.
Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.
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Άρθρο 5: Ηλεκτρονική
Αποσφράγιση Προσφορών
17PROC005931931
2017-03-16
1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη
από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο
διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών.
2. Κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, γίνεται αποσφράγιση μόνο του
ηλεκτρονικού υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί
υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, μέσω των αρμοδίων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς
των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» «Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση
των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι συμμετέχοντες των οποίων οι οικονομικές
προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών
που αποσφραγίσθηκαν, προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

Άρθρο 6: Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης - Αξιολόγησης Προσφορών
Ανάδειξης Μειοδότη - Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού
1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της
Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα:
α. Στην ημερομηνία που έχει ορισθεί στη διακήρυξη, αποσφραγίζεται ηλεκτρονικά από την
επιτροπή ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» - «Τεχνική Προσφορά» και οι
συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτού. Για την
αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, που
παράγεται αυτόματα από το σύστημα.
β. Επιπλέον, η αρμόδια επιτροπή παραλαμβάνει τους σφραγισμένους φακέλους με τα τυχόν
επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν
κατατεθεί στο Δήμο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η
επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους
Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς» και στη συνέχεια τα μονογράφει και τα
σφραγίζει. Οι υποφάκελοι με την ένδειξη «Επί μέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς» δεν
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε
ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή.
γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν
υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών, το
οποίο υπογράφεται από τα μέλη της σε όλες τις σελίδες του.
δ. Στη συνέχεια, η επιτροπή προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών – τεχνικής
προσφοράς που κατατέθηκαν στις προσφορές των συμμετεχόντων για την πληρότητα και τη
νομιμότητά τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
ε. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του
συστήματος , μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά - μέσω της παρεχόμενης από το
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σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς, για παροχή
διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες
στο διαγωνισμό χρήστες - οικονομικοί φορείς, υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της
προσφοράς, να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν
ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις - συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται.
στ. Κατόπιν, οι αρμόδιες επιτροπές εισηγούνται/γνωμοδοτούν με ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή
αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των
συμμετεχόντων, για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του
διαγωνισμού.
η. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα, έκδοση απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για το
υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα, στο χώρο του
διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του
Συστήματος, αποστέλλεται στους συμμετέχοντες για ενημέρωση.
θ. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά)
κατά το ανωτέρω στάδιο και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή
την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται η
ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στους
συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, πραγματοποιείται μέσω
ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία
και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
ι. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες
αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι
συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από
το σύστημα.
ια. Στη συνέχεια η επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους υποφακέλους με την
ένδειξη «Επί μέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς» για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί
στο προηγούμενο στάδιο. Τα περιεχόμενα αυτών μονογράφονται και σφραγίζονται από την
επιτροπή, κατά φύλλο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης, η επιτροπή του
διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει οικονομικές προσφορές, σε
πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της σε όλες τις σελίδες του.
ιβ. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την επιτροπή, των οικονομικών προσφορών, κατά την οποία οι
οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές
κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί με
ξεχωριστό πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της
ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως
στην Οικονομική Επιτροπή, για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης.
ιγ. Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το
υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του
διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του
Συστήματος, αποστέλλεται στους συμμετέχοντες, για ενημέρωση.
ιδ. Μετά την ως άνω ενημέρωση των συμμετεχόντων, επί της εκδοθείσας απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής για το ανωτέρω στάδιο και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου
υποβολής προσφυγών ή την εξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών
προσφυγών ή ενστάσεων, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(προσωρινός ανάδοχος), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν (η υπόψη ειδοποίηση του αποστέλλεται ηλεκτρονικά), οφείλει να
υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση
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«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση σύμφωνα
με το Άρθρο 80 του Ν.4412/2016. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου
υπογραφής. Όλα τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται κατά περίπτωση από τον
προσφέροντα, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε
έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του Δήμου.
ιε. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά και την
προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των
συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η
αποσφράγιση γίνεται από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Στους συμμετέχοντες
που έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονομικά προσφορές, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί
το διαγωνισμό, πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος,
ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα μειοδότη.
ιστ. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης
που αποσφραγίσθηκε.
ιζ. Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόμενα αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, η Επιτροπή
του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση για την πληρότητα και νομιμότητα των
δικαιολογητικών αυτών και συντάσσει σχετικό πρακτικό. γνωμοδοτεί/προτείνει για τη λήψη
οριστικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή, επί των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
ιη. Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισμού, υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή για την έκδοση
τελικής απόφασης.
Κατά την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγηση, καθώς και για τη λήψη απόφασης επί
των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν τα ακόλουθα :
α) Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική περιγραφή και τις απαιτήσεις της
Υπηρεσίας όπως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά
από προηγούμενη γνωμοδότηση της επιτροπής.
β. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της επιτροπής.
γ. Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για κάθε ομάδα ξεχωριστά σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο πίνακα της κάθε ομάδας. Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 100 και 102 του Ν.4412/2016 καθώς επίσης και με όσα
ορίζονται στους Ειδικούς Όρους της διακήρυξης (Παράρτημα «Β»). Η κατακύρωση γίνεται τελικά
στον υποψήφιο με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, εκ
των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές
περιγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
δ. Έντυπα στοιχεία των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς, δεν αποσφραγίζονται,
αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της
προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή
έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.
ε) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του
Συστήματος, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους σε κάθε
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στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή πραγματοποιείται μετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, της σχετικής
αποφάσεως καθώς και του πρακτικού της επιτροπής για το εκάστοτε στάδιό του διαγωνισμού, στο
Σύστημα. Κατά την ημερομηνία της υπόψη ειδοποίησης/ανακοίνωσης είναι αποδεκτό ότι, οι
συμμετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του
διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ημερομηνία αποτελεί κα το χρονικό σημείο από το οποίο
υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση τυχόν ενστάσεων - προσφύγων.
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στ) Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού, θα γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος σε όλους τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές
προσφορές.
ζ) Όταν ο συμμετέχων ο οποίος προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Άρθρο 80 του Ν.4412/2016 (Άρθρο 7 του παρόντος), η
κατακύρωση γίνεται στο συμμετέχοντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη
προσφερόμενη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στο
συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους
συμμετέχοντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω
διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από
αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Άρθρο 7: Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
1.Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 6 του παρόντος, ο μειοδότης στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
(Ν.4412/2016, Άρθρο 103) θα καταθέσει τα παρακάτω:
Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ελλείψει αυτού ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας) έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ήτοι συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), το Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους-μέλους ή χώρας.
Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας κύριας και επικουρικής εκδιδόμενο από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας.
Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί σε πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές
του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου ή δεν 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.
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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 στα
παραπάνω τρία πιστοποιητικά, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν εκδίδεται 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 χώρα καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος
ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου
ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ειδοποίησης
προσκόμισης του. ς επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα νοούνται τα περιλαμβανόμενα στο
Παράρτημα Χΐ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016 και, σε περίπτωση που έχουν επέλθει
τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, τα μητρώα που τα αντικατέστησαν.
Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας,
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των αγαθών,
επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα.
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης
χωρίς ΦΠΑ. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016).
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, 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 (άρθρο 72 Ν.4412/2016).
Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστωθεί
η φερεγγυότητά του, η επαγγελματική αξιοπιστία του, η χρηματοπιστωτική και οικονομική
κατάστασή του καθώς και οι τεχνικές δυνατότητές του.
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία θα δηλώνεται:
• Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
• Εάν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για
ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για
το χρονικό αυτό διάστημα.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών ή κατά το διάστημα
λειτουργίας της αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών εφόσον προβλέπεται η έκδοση τους για την
λειτουργία αντίστοιχης επιχείρησης.
3. Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις ενός έτους τουλάχιστον ή
βεβαίωση που να αποδεικνύει αντίστοιχη πείρα, με μνεία για κάθε παράδοση:
• του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα
• της ημερομηνίας παράδοσης
• της ποσότητας παράδοσης
4. Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου
εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις
τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του
οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες
για τον εν λόγω κύκλο εργασιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, Μέρος I: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.
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2. 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 οριζόμενα στο Άρθρο 19 του Ν.4412/2016.
3. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός 5 εργάσιμων ημερών, από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για 15 επιπλέον ημέρες.
4. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 79 του Ν.4412/2016 (ήτοι Άρθρο 4 του παρόντος), είναι ψευδή
ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του Άρθρου 104
του Ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλλε την αμέσως πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρο 103 του Ν.4412/2016).
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, εφόσον είχε προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου
104 του Ν.4412/16, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης
όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής , σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 103 του Ν.4412/16 και
του Άρθρου 75 αυτού (εφόσον ζητούνται από τη διακήρυξη), η διαδικασία ματαιώνεται.
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο
της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.
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Άρθρο 8 : Εγγυήσεις - Υπογραφή Σύμβασης
1. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει
το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (ανά ομάδα ειδών) μη συμπερ. ΦΠΑ.
2. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα τουλάχιστον μήνα (30
ημέρες), μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
3. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης. Στους λοιπούς προσφέροντες επιστρέφεται:
α. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης
β. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση
απόφασης επί αυτών.
4. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων:
α. Αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής.
β. Παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες.
γ. Δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
5. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια οφείλει να προσκομίσει πριν ή κατά την

24

υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης η οποία πρέπει να
καλύπτει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), της συνολικής αξίας της προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ) που του
κατακυρώθηκε.
6. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης, να
είναι τουλάχιστον για ένα έτος και δύο μήνες και θα επιστρέφεται μετά την εκπλήρωση της
συμβατικής υποχρέωσης του προμηθευτή.
7. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
8. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
9. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού (σύμβασης),
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
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10. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει
να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση,
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Άρθρο 9: Κήρυξη Προμηθευτή ως Έκπτωτου - Κυρώσεις – Εξαιρέσεις
1. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παραδώσει όλη την ποσότητα ή μέρος των προϊόντων
μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από την παρούσα σύμβαση δεν πληροί τις προδιαγραφές
των ειδών διατροφής βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, δύναται με απόφαση του
αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να κηρύξει
«ΕΚΠΤΩΤΟ» τον προμηθευτή, και να του επιβάλλει τις κατωτέρω κυρώσεις αθροιστικά ή
διαζευκτικά:
α. Επίπληξη
β. Κατάπτωση του ποσού της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
γ. Κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου, και αποκλεισμό του από μελλοντικούς διαγωνισμούς στο
Δήμο Νέας Σμύρνης.
2. Η προμήθεια των υλικών γίνεται από τον αμέσως επόμενο μειοδότη, εφόσον οι ανάγκες της
υπηρεσίας το επιβάλλουν, καταλογίζοντας σε βάρος του έκπτωτου κάθε διαφορά τιμής , στην
περίπτωση που η αγορά γίνει με μεγαλύτερη τιμή από τη συμβατική και εισπράττοντας την είτε
από το ποσό που δικαιούται να εισπράξει ο προμηθευτής από το Δήμο, είτε από την εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης.
3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση
όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με
ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προμηθευτή.
5. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και
να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
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6. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του
παρόχου υπηρεσιών και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του
υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.
7. 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 209 του
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.
8. 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.
9. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή,
σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
10. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης, κατά
την υλοποίηση αυτής, επιβάλλονται στον προμηθευτή, κατόπιν σχετικής εισήγησης και απόφασης
της Αναθέτουσας Αρχής, οι κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
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Άρθρο 10: Ισότιμες και Ισοδύναμες Προσφορές
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση ισοτιμίας, η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου
και παρουσία αυτών, των οικονομικών φορέων.

Άρθρο 11: Έννομη Προστασία κατά τη Σύναψη δημοσίων Συμβάσεων Άρθρο 345
Ν.4412/16, Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 373).
Επισημαίνεται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις διαφορές που
προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, καθώς και τροποποίησης αυτών, με
εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο
ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους.

Άρθρο 12 : 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.

Άρθρο 13: Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης - άρθρο 133/Ν. 4412/2016.
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγέλλουν μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α. Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 (Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους) του
Ν.4412/16.
β. Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε
να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης 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
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με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της
ΣΛΕΕ.
2. Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καταγγέλλουν
υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η
περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (Α' 115).
3. Είναι δυνατή η μονομερής λύση της σύμβασης σε περίπτωση που δεν υφίσταται πλέον η
απαίτηση λόγω αλλαγής υφιστάμενης κατάστασης μη δυνάμενης να προβλεφθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή και με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής ειδοποιήθηκε τουλάχιστον εντός
πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία παύσης.
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Άρθρο 14: Εχεμύθεια άρθρο 21 του Ν. 4412/2016.
1. Ο μειοδότης προμηθευτής, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες
οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της
εκτελέσεως του έργου που θα αναλάβει.
2. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του αναδόχου. Ο
προμηθευτής δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό
άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί
κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον προμηθευτή κατά την
εκτέλεση της εκτελεστικής σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο
θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση
των συμβατικών του υποχρεώσεων.
3. Σε περίπτωση παράβασης των ορίων του παρόντος άρθρου, η Αρχή (μη κεντρική ή αναθέτουσα)
δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζημίας της.
4. 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.
5. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της
6.Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται,
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π28/2015 (Α 34).

Άρθρο 15: Άλλοι γενικοί όροι
1. Η παρούσα δημοσίευση, και οι συμβάσεις που θα καταρτισθούν με βάση αυτή θα διέπονται
αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας
δημοσίευσης και των συμβάσεων, ο προμηθευτής υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των
ελληνικών Δικαστηρίων.
2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση, λαμβάνονται υπ’ όψιν ο Ν.4235/14
(«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής
νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»), ο
Ν.4412/16 [«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»], η Διακήρυξη / Δημοσίευση, η Κατακύρωση, η σύμβαση,
εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα κατά την
αριθμητική σειρά εμφάνισής των άρθρων - Παραρτημάτων από τα οποία αποτελούνται.
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3. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις των περί
προμηθειών νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται
ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.
4. Αποκλείεται ο προμηθευτής να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, ολικά ή
μερικά σε οποιονδήποτε τρίτο.
5. Οι συμβάσεις υπερισχύουν κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζονται (διακηρύξεις, όροι
συμφωνιών, προσφορές κλπ) εκτός προφανώς όταν υπάρχουν σφάλματα ή παραδρομές.
6. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση, για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από
οποιαδήποτε Αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών, κλπ και δεν ευθύνεται
ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην ποιότητα, στην τιμή και στο χρόνο παράδοσης των
τροφίμων.
8. Κατά τα λοιπά και σε περίπτωση πρόδηλων τυπικών σφαλμάτων της παρούσας, ισχύουν οι
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί δημόσιων προμηθειών.
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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.
1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τον
Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στις περιπτώσεις Α.Ε., και αντιστοίχως υπογράφονται
ψηφιακά από αυτούς.
2. Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της
εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, καθορίζονται ως εξής:
α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ):
(1) ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας.
(2) ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρείας.
(3) Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια Αρχή.
(4) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής Αρχής, από την οποία να
προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης
αυτού.
(5) Πρακτικό απόφασης ΔΣ περί εγκρίσεως συμμετοχής στο Διαγωνισμό και εξουσιοδότηση σε
συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά.
β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ):
(1) Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας
και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού
της εταιρείας.
(2) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια Αρχή.
γ. Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
(1) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά
που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους 3.α. ή 3.β., τα οποία προβλέπονται από το
δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση
και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ
καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους
ημεδαπούς, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.
(2) Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό
αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) του νόμιμου
εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι:
(α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό.
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(β) Ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο, που πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη
μετάφραση στα Ελληνικά.
δ. Συνεταιρισμοί:
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω. Διευκρινίζεται ότι οι
απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75)
αφορούν τον Πρόεδρο του Δ.Σ και υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν.
ε. Ενώσεις / κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για το κάθε μέλος, που συμμετέχει στην
ένωση ή την κοινοπραξία.
(2) Δήλωση σύστασης ένωσης ή κοινοπραξίας, υπογεγραμμένης υποχρεωτικά από όλα τα μέλη
αυτής ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη, στην οποία θα
φαίνεται το αντικείμενο εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, ο εκπρόσωπος της
ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. Στην
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε
μέλους της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1η: Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, θα πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση, μεταφρασμένη στα ελληνικά. Στα κράτη
όπου δεν προβλέπεται η Ένορκη Βεβαίωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση,
μεταφρασμένη στα ελληνικά, του προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο προμηθευτής δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη Βεβαίωση θα
υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός
εντός του «Φακέλου δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
2η: Προσφορά Ενώσεων / Κοινοπραξιών:
Ι. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του εν λόγω διαγωνισμού, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
ΙΙ. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της
ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της
ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους
όρους.
ΙΙΙ. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα
μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους
όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις
μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της
Κεντρικής Αρχής Προμηθειών, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
3η: Οι ΑΕ που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία αυτοτελώς ή σε Ένωση προσώπων ή
Κοινοπραξία ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οντότητα, απαιτείται να προσκομίσουν μαζί με την
προσφορά τους Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) όπως εκάστοτε
ισχύει σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.4250/14, στην οποία θα δηλώνουν τα ακόλουθα:
Ι. Συντρέχουν οι προϋποθέσεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών του μέχρι φυσικού
προσώπου ή ότι αυτό δεν επιβάλλεται κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους ή
ότι πρόκειται για εισηγμένες στο Χρηματιστήριο κρατών – μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες για
τις οποίες ισχύει η υποχρέωση αυτή, καθώς ότι στην σχετική διαδικασία δεν συμμετέχει εξωχώρια
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εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στη διάταξη του εδ. α του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005.
ΙΙ. Θα προσκομίσουν, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτούς, τα σχετικά
δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των νομικών προσώπων που προβλέπονται από τις διατάξεις
του Π.. 82/96 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.
3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05.
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
9. Άρθρο 1: Αντικείμενο Προμήθειας
1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, αφορά στην ανάδειξη μειοδοτών προμηθευτών για την
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του. Οι
συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία, περισσότερες, ή για όλες τις ομάδες
του διαγωνισμού.

Άρθρο 2 : Διεξαγωγή Διαγωνισμού – Προσφορές
1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης.
Τα προβλεπόμενα έντυπα δικαιολογητικά που προβλέπονται στους όρους της διακήρυξης ότι
πρέπει να προσκομιστούν και να υποβληθούν σε έντυπη μορφή στο Δήμο Νέας Σμύρνης
αποστέλλονται με τον τρόπο που έχει περιγραφεί ανωτέρω.

Άρθρο 3: Επανάληψη Διαγωνισμού
Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, ματαιώσει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, κατά το Άρθρο 106
του Ν.4412/2016, τότε η ίδια διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει παράλληλα με τη ματαίωση της
διαδικασίας και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης αυτής, με τροποποίηση ή μη των όρων της.

Άρθρο 4: Προαπαιτούμενα - Προσόντα Υποψήφιου Αναδόχου
1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι στο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
οφείλουν να υποβάλλουν επιπρόσθετα των αναφερομένων στους Γενικούς Όρους, τα παρακάτω:
α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά,
χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία να δηλώνεται:
(1) Η διεύθυνση των εγκαταστάσεων της/των επιχείρησης/-εων από όπου θα γίνεται η διακίνηση
των προϊόντων.
(2) Η/Οι επιχειρηματική/-ές μονάδα-ες στην/στις οποία/-ες θα παρασκευάζονται τα
προσφερόμενα προϊόντα. Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα παρασκευάζει ο ίδιος το
τελικό προϊόν σε δική του επιχειρηματική μονάδα, να δηλώνεται ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της
επιχείρησης παρασκευής του τελικού προϊόντος έχει αποδεχθεί έναντί του την εκτέλεση της
συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτόν.
(3) Η χώρα ή χώρες καταγωγής των προσφερόμενων ειδών.
(4) Διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, κλπ.) που κρίνονται αναγκαία για
την επιτυχή υλοποίηση του έργου.
(5) Αποδέχονται τα καθοριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού
αθροιστικά.
(6) Τα διατιθέμενα προϊόντα είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, την ισχύουσα
εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ:
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1). Όλα τα είδη τροφίμων πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές, αγορανομικές,
κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις περί παραγωγής, συσκευασίας και μεταφοράς τροφίμων
(π.χ. Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, εγκύκλιοι ΕΦΕΤ).
2). Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα του
προμηθευτή, σε κατάλληλες συνθήκες, όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία.
3). Ο προμηθευτής να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων για τους χώρους
παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών. Σε
περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός θα πρέπει να δηλώνεται ο αντίστοιχος
παραγωγός, ο όποιος θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.
4). Ο προσφέρων πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να επισυνάψει στην
συγκεκριμένη ενότητα της τεχνικής προσφοράς τους και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά σειράς
ISO: Οι προμηθευτές ή/και παραγωγοί των προϊόντων να κατέχουν πιστοποίηση (σε ισχύ για
όλη τη διάρκεια της σύμβασης) βάσει τα πρότυπα διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 ή ISO
22000:2005 ή ΕΛΟΤ 1416.
5). Οι φυσικές ιδιότητες του κάθε είδους πρέπει να είναι όπως ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και
Ποτών
6). Οι μικροβιολογικές ιδιότητες του κάθε είδους πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις
ισχύουσας νομοθεσίας.
7). Οι χημικές παράμετροι του κάθε είδους πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Θα πρέπει να ανιχνεύονται: γεωργικά φάρμακα, παρασιτοκτόνα, ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων, μη
επιτρεπόμενες αντιβακτηριακών ουσιών, κοκκιδιαστατικά.
Επί ποινή αποκλεισμού, τα ανωτέρω, θα δηλώνονται από τους συμμετέχοντες σε Υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά.
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Άρθρο 5: Σύμβαση - Αναπροσαρμογή Τιμής
Η διάρκεια της σύμβασης, η οποία θα υπογραφεί με το μειοδότη που θα ανακηρυχθεί, θα είναι
διάρκειας ενός έτους, με δικαίωμα τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 6: Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού
Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 105 και 106 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 7: Αυξομείωση Ποσοτήτων
Επιφυλάσσεται στο Δήμο το δικαίωμα, να αυξομειώνει τις προκηρυχθείσες ποσότητες των υπό
προμήθεια ειδών, αναλόγως των αναγκών του, χωρίς να έχει καμία επίδραση στην τιμή των
προϊόντων και στους υπόλοιπους όρους της προμήθειας.

Άρθρο 8: Οικονομικές Προσφορές - Κριτήριο κατακύρωσης
1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, μπορούν να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές για μία,
περισσότερες, ή για όλες τις ομάδες του διαγωνισμού.
2. Αναπροσαρμογή τιμών δεν θα γίνει δεκτή κατά τη χρονική διάρκειας ισχύος της σύμβασης.
3. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς: οι οικονομικοί φορείς οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να
συμπληρώσουν
4. Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση,
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το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό
αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία.
Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να επισυνάψει
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf στον (υπο) φάκελο της οικονομικής προσφοράς το ΕΝΤΥΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που προσαρτάται στην παρούσα διακήρυξη
Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους
εκπροσώπους τους. Οι προσφορές ενώσεων προμηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα
τα μέλη της ένωσης είτε από διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο εκπρόσωπο. Προσφορές
που δεν έχουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου απορρίπτονται.
5. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας είναι ανά περίπτωση: η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ή τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις
εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση ημερήσια τιμή πώλησης του είδους την
ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών
της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, όπως αναλύεται ανά ομάδα ειδών.
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Άρθρο 9: Οικονομικές Επιβαρύνσεις - Κρατήσεις – Έξοδα
1. Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με:
α. με μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι την παράδοση των προϊόντων
στις αποθήκες του Δήμου.
β. Πάσης φύσεως λοιπές επιβαρύνσεις-κρατήσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα Ελληνική
νομοθεσία.
2. Η υπηρεσία επιφυλάσσεται για τη διενέργεια επιπλέον κρατήσεων που προβλέπονται από την
κείμενη νομοθεσία ή ενδέχεται να θεσπιστούν.
3. Η υπηρεσία ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει, για μέτρα που τυχόν θα ληφθούν από
οποιαδήποτε αρχή, για αυξήσεις των κάθε φύσης δαπανών (φόρων τελών κ.λπ.) και δεν ευθύνεται
ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των
ειδών.

Άρθρο 10: Πληρωμή – Δικαιολογητικά
Η πληρωμή θα γίνεται όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 11: Παράδοση – Παραλαβή
Δεδομένου ότι η προμήθεια των ειδών είναι άμεση και απαραίτητη για:
- την μερική ανακούφιση ενδεών δημοτών και κατοίκων Νέας Σμύρνης με την παροχή δωρεάν
τροφίμων, κατόπιν συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Δήμου Νέας Σμύρνης,
- την καθημερινή σίτιση ενδεών δημοτών και κατοίκων Νέας Σμύρνης κατόπιν συγκεκριμένων
κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων του Κοινωνικού Συσσιτίου του Δήμου Νέας Σμύρνης,
- την χορήγηση γάλακτος στους εργαζόμενους του Δήμου
- την καθημερινή σίτιση των απασχολούμενων παιδιών και την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων
μελών του Ν.Π.Δ.Δ του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νέας
Σμύρνης,
- την καθημερινή σίτιση των απασχολούμενων παιδιών του Κέντρου Δραστηριότητας Κοινωνικής
Προστασίας Παιδιών και Νέων-Εθνική Στέγη του Δήμου Νέας Σμύρνης,
στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής:
Δεν εκτελέσει την παραγγελία και δεν παραδώσει το είδος στον προβλεπόμενο χρόνο.
•
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•
Το παραδώσει σε μικρότερη ποσότητα από τα παραγγελθέντα και δεν συμπληρώσει τις
ποσότητες αμέσως.
•
Αρνηθεί να αντικαταστήσει όλο ή μέρος των ποσοτήτων επειδή οι υπεύθυνοι των
τμημάτων ή η Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών αρνήθηκε να παραλάβει το είδος για λόγους
ακαταλληλότητας του προϊόντος προς βρώση.
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, το Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και το
Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων - Εθνική Στέγη
διατηρούν το δικαίωμα
- για τον Δήμο Νέας Σμύρνης ο Δήμαρχος έπειτα από εισήγηση του στο Δημοτικό Συμβούλιο και
απόφαση αυτού,
- για το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Νέας Σμύρνης ο
Πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου έπειτα από εισήγηση του στο Διοικητικό Συμβούλιο και
απόφαση αυτού,
- για το Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων-Εθνική Στέγη Ν.Π.Δ.Δ.
του Δήμου Νέας Σμύρνης ο Πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου έπειτα από εισήγηση του
στο Διοικητικό Συμβούλιο και απόφαση αυτού,
να επιβάλλουν κυρώσεις, δηλαδή σύσταση ή πρόστιμο ή ακόμη και να κηρύξει τον προμηθευτή
έκπτωτο.
Ο προμηθευτής ευθύνεται προσωπικώς, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του
Δήμου Νέας Σμύρνης και των Νομικών του Προσώπων για τα κατά την διάρκεια εκτελέσεως της
συμβάσεως ατυχήματα ή βλάβες που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του (του
προμηθευτή) ή σε τρίτους από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και υποχρεούται να καταβάλει κάθε
θετική και αποθετική ζημιά που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση της προμήθειας.
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης και τα Νομικά του Πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα κάποια από τα είδη να
μην ζητηθούν καθόλου καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, η κάθε παραγγελία θα περιλαμβάνει
όποια από τα είδη είναι κάθε φορά αναγκαία και όχι αναλογική ποσότητα όλων των προϊόντων,
δεν δεσμεύονται σε καμία περίπτωση για ολοκλήρωση της προμήθειας. Ακόμη ο Δήμος Νέας
Σμύρνης και τα Νομικά του Πρόσωπα οποιαδήποτε στιγμή κρίνουν απαραίτητο και για
οποιοδήποτε λόγο, μπορούν να προβούν σε δειγματοληπτικό έλεγχο με έξοδα του προμηθευτή. Αν
το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άλλη αρμόδια υπηρεσία αποφανθεί ότι το προϊόν είναι
ακατάλληλο προς βρώση και επικίνδυνο για την δημόσια υγεία και πρέπει να αποκλεισθεί από την
κατανάλωση, ο Δήμος Νέας Σμύρνης και τα Νομικά του Πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα να
επιβάλουν κυρώσεις, δηλαδή σύσταση ή πρόστιμο ή ακόμη και να κηρύξουν τον προμηθευτή
έκπτωτο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 160.
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης και τα Νομικά του Πρόσωπα για λόγους απρόβλεπτους ή εκτάκτων
αναγκών (π.χ. καιρικές συνθήκες, ανεπάρκεια στην αγορά, κλπ) μπορούν να αντικαταστήσουν τα
είδη με άλλα παρεμφερή προκειμένου να καλύψουν την υποχρέωση διατροφής και σίτισης των
ενδεών δημοτών, απασχολούμενων παιδιών του και την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων μελών
του.
Αναλυτικά:
•
Η μεταφορά των ειδών γίνεται στον χώρο των σημείων παράδοσης με καθαρά και
απολυμασμένα μέσα του προμηθευτή. Ειδικά για τα προϊόντα που χρειάζονται ψύξη, αυτά πρέπει
να μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένα ψυγεία. Παραδίδονται εντός των σημείων παράδοσης
σε χώρο που υποδεικνύεται από τους υπεύθυνους των σημείων παράδοσης.
•
Οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που θέτει η
νομοθεσία και ο ΕΦΕΤ.
Όλα τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα ή να παραδίδονται σε υλικό
•
συσκευασίας κατάλληλο για τρόφιμα.
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•
Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν τις εκθέσεις των επιθεωρητών των αρχών
ελέγχου αν τους ζητηθεί.
•
Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόμενα
στο δελτίο αποστολής και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων.
Η Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών έχει ως αντικείμενο:
1.
Έλεγχο της καθαριότητας και γενικώς της καταλληλότητας των μεταφορικών μέσων
που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής.
2.
Έλεγχο για τα τρόφιμα που χρειάζονται ψυγείο εάν μεταφέρονται στη σωστή
θερμοκρασία.
3.
Έλεγχο των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών (οσμή, γεύση, όψη, κλπ) κάθε
παραγγελμένου είδους τροφίμων.
4.
Έλεγχο ποιότητας για το αν τηρούνται οι προδιαγραφές που έχουν ορισθεί για το
κάθε είδος χωριστά.
Αν διαπιστώσει οποιαδήποτε παράβαση σε σχέση με τα παραπάνω (1 – 4) η Επιτροπή Παραλαβής
Προμηθειών έχει το δικαίωμα απόρριψης των ειδών οπότε ο προμηθευτής οφείλει να
αντικαταστήσει τα είδη αμέσως. Σε άλλη περίπτωση ο Δήμος Νέας Σμύρνης και Νομικά του
Πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να τα αγοράσουν από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του
προμηθευτή.
Οι προμηθευτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα ελέγχονται τακτικά από την Επιτροπή Παραλαβής
Προμηθειών για το αν θα τηρούνται τα όσα αναφέρονται στις προδιαγραφές καθώς επίσης θα
επιθεωρούνται τακτικά και τα φορτηγά μεταφοράς των τροφίμων (έλεγχος καθαριότητας,
θερμοκρασίας και εξοπλισμού). Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δίνει στην Επιτροπή
Παραλαβής Προμηθειών οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με κάθε χορηγούμενο είδος.
Σε καμία περίπτωση ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί εκτέλεση της παραγγελίας. Εφόσον
συγκεκριμένο είδος δεν υπάρχει στην αγορά, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως την
Υπηρεσία (τουλάχιστον μια εργάσιμη ημέρα πριν την προγραμματισμένη εκτέλεση της
παραγγελίας) προκειμένου να μην φέρει ευθύνη.
Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει κάποιο είδος, τότε ο Δήμος Νέας Σμύρνης και τα
Νομικά του Πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να το αγοράζουν (αυτό ή αντίστοιχά του) από το
ελεύθερο εμπόριο με έξοδα που βαρύνουν τον προμηθευτή.
Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με αυτά που υπάρχουν
στην αγορά και της απολύτου αρεσκείας της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών.
Ο προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί προς όφελός του ασάφεια ως προς την
ποιότητα.
Κάθε προμηθευτής πρέπει να παραδώσει στις εγκαταστάσεις του Δήμου Νέας Σμύρνης και των
Νομικών Προσώπων του μέσα σε ορισμένη προθεσμία και χώρο τα οποία θα του αναφέρονται
μαζί με τη παραγγελία, τα παραγγελμένα είδη όπως αυτά θα δίδονται στην παραγγελία. Οι
παραγγελίες θα δίδονται από τους υπεύθυνους του κάθε τμήματος ή από αρμόδιους υπαλλήλους
των τμημάτων, απ’ ευθείας στον προμηθευτή τηλεφωνικά ή μέσω αποστολής τηλεμοιοτυπίας (fax)
για το γάλα των εργαζομένων ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τις
απαιτούμενες ποσότητες φρέσκου γάλακτος σε συγκεκριμένους χώρους του Δήμου κατόπιν
συνεννοήσεως με τον αρμόδιο κάθε υπηρεσίας και θα τοποθετήσει δικά του ψυγεία για τη
συντήρησή του στους χώρους που θα υποδεικνύονται από τους υπεύθυνους των τμημάτων ή
από τους αρμόδιους υπαλλήλους.
Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα
απορρίπτεται.
Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών μέχρι τις εγκαταστάσεις του Δήμου Νέας Σμύρνης και των Νομικών
του Προσώπων θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Τα είδη θα παραδίδονται στην Επιτροπή
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Παραλαβής Προμηθειών του κάθε παραρτήματος, η οποία θα τα παραλαμβάνει μετά από ζύγισμα
παρουσία του προμηθευτή και έλεγχο της ποιότητας. Κατά την παράδοση και παραλαβή ο
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής όπου θα
αναγράφεται η ακριβής ποσότητα του κάθε είδους καθώς και η προέλευση. Σε περίπτωση που
κάποια από τα είδη απορριφθούν από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών ως μη εξαιρετικής
ποιότητας, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει παραιτουμένου ρητώς από
το δικαίωμα διαιτησίας. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν τα αντικαταστήσει σε τακτή
προθεσμία, ο Δήμος Νέας Σμύρνης και τα Νομικά του Πρόσωπα προβαίνουν στην προμήθεια από
ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή.
Ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση κανενός είδους εκτός εάν φέρει βεβαίωση
της οικείας Αστυνομικής Αρχής περί ανυπαρξίας του είδους στην αγορά.
Ως σημεία παράδοσης των τροφίμων ορίζονται τα παρακάτω:
Α) Δήμος Νέας Σμύρνης
Α1.Κοινωνικό Παντοπωλείο: Αρτάκης 34, Νέα Σμύρνη
Α2.Κοινωνικό Συσσίτιο: Λεωφόρος Συγγρού 211, Νέα Σμύρνη
Α3.Γάλα Εργαζομένων: Σε συγκεκριμένους χώρους του Δήμου κατόπιν υπόδειξης
Β) Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Ν.Π.Δ.Δ.
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: Τσακίρογλου 16, Νέα Σμύρνη
Β΄ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: Αγνώστων Μαρτύρων 88, Νέα Σμύρνη
Γ΄ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: Αρτάκης 34, Νέα Σμύρνη
Δ΄ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: Κερασούντος & Βουλγαροκτόνου, Νέα Σμύρνη
Ε΄ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: Τραπεζούντος & Τυρολόης, Νέα Σμύρνη
ΣΤ΄ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: Αρτάκης 34, Νέα Σμύρνη
Ζ΄ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: Λεωφόρος Συγγρού 211, Νέα Σμύρνη
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Αρτάκης 34, Νέα Σμύρνη
Β΄ ΤΜΗΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Σταδίου 32 – 34, Νέα Σμύρνη
Γ΄ ΤΜΗΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Πλαστήρα 57, Νέα Σμύρνη
Δ΄ ΤΜΗΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Ραιδεστού 11 – 13, Νέα Σμύρνη
Γ) Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων-Εθνική Στέγη Ν.Π.Δ.Δ. :
Βάρνης 1, Νέα Σμύρνη
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Άρθρο 12 : Υποχρεώσεις Προμηθευτή
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται για τα παρακάτω:
α. Να εξασφαλίζει έγκαιρα, τις απαραίτητες ποσότητες για την κάλυψη των αναγκών Δήμου, στα
είδη που θα του ζητούνται. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των αναγκών, θα επιβάλλονται οι
ποινικές ρήτρες.
β. Να δέχεται τον έλεγχο των οργάνων της Υπηρεσίας και των εντεταλμένων κρατικών οργάνων,
για διαπίστωση της ποιότητας, της ποσότητας και της προελεύσεως των ειδών.
γ. Τα είδη συσκευασίας βαρύνουν τον προμηθευτή.
2. Ο προμηθευτής θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος (ποινικά και αστικά) έναντι του προσωπικού
του για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
3. Επίσης ο προμηθευτής ευθύνεται απεριόριστα για κάθε περίπτωση που θα προκληθεί ατύχημα,
από αμέλεια του προσωπικού του σε οιονδήποτε.
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Άρθρο 13: Ποιοτικός
– Ποσοτικός έλεγχος
17PROC005931931
2017-03-16
1. Ο Δήμος θα εκτελεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των προϊόντων που παραλαμβάνονται.
2. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προϊόντων πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή
με την παρουσία προμηθευτή ή του νομίμου εκπροσώπου του που προσυπογράφει μαζί με την
επιτροπή στο τιμολόγιο.
3. Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να γίνει με μακροσκοπική εξέταση του προϊόντος (οπτική).
4. Ο ποσοτικός έλεγχος γίνεται με καταμέτρηση - ζύγιση των παραλαμβανομένων ποσοτήτων, με
βάση το δελτίο παραγγελίας και το δελτίο αποστολής του προμηθευτή

Άρθρο 14: Εχεμύθεια
Ο προμηθευτής επιβάλλεται να είναι απόλυτα εχέμυθος, όσον αφορά τα στοιχεία και τις
απόρρητες πληροφορίες που τυχόν περιέρχονται σε γνώση του και που θέτουν σε κίνδυνο την
ασφάλεια του προσωπικού - υλικού - εγκαταστάσεων του Δήμου Νέας Σμύρνης.

Άρθρο 15: Τιμές Πώλησης
1. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τις τιμές πωλήσεως των υπό προμήθεια
προϊόντων καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
2. Οι τιμές νοούνται σε Ευρώ χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης ή αυξομείωσής τους.
3. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τα μέτρα και αυξήσεις των πάσης
φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ, που θα ληφθούν και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται
οποιαδήποτε επίδραση στην τιμή, την ποιότητα και στο χρόνο παραδόσεως των προϊόντων

Άρθρο 16: Τελικές διατάξεις
1. Απαγορεύεται η ολική ή μερική εκχώρηση από τον προμηθευτή δικαιωμάτων και υποχρεώσεών
του, που απορρέουν από την μέλλουσα να υπογραφεί σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο.
2. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης δε δεσμεύεται προς τον προμηθευτή για την ποσότητα των προϊόντων
που θα παραγγείλει. Οι παραγγελίες θα γίνονται με βάση τις ανάγκες του Δήμου για το χρονικό
διάστημα που αυτός κρίνει και αποφασίζει. Επίσης δε δεσμεύεται για την απορρόφηση των
ποσοτήτων που πιθανώς ισχυρισθεί ο προμηθευτής ότι πραγματοποίησε και αποθήκευσε για
μελλοντικές ανάγκες του Δήμου Νέας Σμύρνης.
3.Η προς υπογραφή σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Για τη δικαστική επίλυση τυχόν
διαφορών που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, αρμόδια είναι τα ελληνικά
δικαστήρια με την εφαρμογή του ελληνικού δικαίου.

Άρθρο 17: Κατακύρωση - Υπογραφή Σύμβασης
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης.

Άρθρο 18: Άλλοι Ειδικοί Όροι
1. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, διακοπής (πρόσκαιρης ή οριστικής)
της σύμβασης οποτεδήποτε, μετά από 5 ήμερη προειδοποίηση του προμηθευτή, εφόσον κρίνει ότι
ο διαγωνισμός δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα ή για τους παρακάτω λόγους:
α. Όταν διακοπεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης του προμηθευτή.
β. Όταν εκδοθεί από δικαστήριο κατάσχεση εις χείρας τρίτων, για οφειλές του προμηθευτή στο
δημόσιο, Οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή και ιδιώτες. Τούτο αποτελεί λόγο καταγγελίας και λύσης
της σύμβασης λόγω πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης.
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γ. Όταν Ο Δήμος δεν επιθυμεί τη συνέχιση της προμήθειας του είδους.
δ. Εάν διαπιστωθεί ότι ο προμηθευτής προσφέρει στο Δήμο ακατάλληλα, για κατανάλωση,
προϊόντα ή δεν πληρεί τους όρους της σύμβασης.
ε. Όταν ο προμηθευτής παρακωλύει τον υγειονομικό έλεγχο της επιχείρησής του.
2. Κάθε προμηθευτής ευθύνεται (αστικά και ποινικά) για την ποιότητα και κατάσταση των ειδών
που παραδίδει, καθώς και για κάθε περίπτωση που θα προκληθεί ατύχημα, από υπαιτιότητα
(ακόμη και ελαφρά αμέλεια) του προσωπικού του.
3. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, υπό την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις δεν αντίκεινται στην κείμενη νομοθεσία.
Λοιπά όπως καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 132 του Ν.4412/16).
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
Ακριβές Αντίγραφο
Νέα Σμύρνη 22-02-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
---------------------------------Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16
Τ.Κ.: 17121 – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
-----------------------------------ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. ΤΟΛΙΟΣ
ΤΗΛ.: 213 2025902
Fax: 210 9353047

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες
του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.

E-mail: itolios@0149.syzefxis.gov.gr

15.6481.0004 - 15.6481.0005 - 15.6481.0006 15.6481.0007 - 15.6481.0010 - 15.6063.0001

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ:
Κ.Α.Ε.: 15.6699.0022 - 15.6481.0002 - 20.6063.0007 30.6063.0007 - 35.6063.0007 - 45.6063.0006

ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
Κ.Α.Ε.: 15.6481.0001 - 15.6481.0002 - 15.6481.0003 -

ΚΕΝΤΡΟ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
Ν.Π.Δ.Δ.:
Κ.Α.Ε.: 15.6481.0001 - 15.6481.0002 - 15.6481.0003 15.6481.0004 - 15.6481.0005 - 15.6481.0006 15.6481.0007

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των
Νομικών Προσώπων του» για το έτος 2017 (και για το χρονικό διάστημα ενός έτους από την
υπογραφή της εκάστοτε σύμβασης), με δυνατότητα παράτασης, από τον Δήμο Νέας Σμύρνης για
την προμήθεια τροφίμων των:
ΟΜΑΔΑ Α') Δήμος Νέας Σμύρνης - Α1.Α-Δ. Κοινωνικό Παντοπωλείο
Α2.Α-Ι. Κοινωνικό Συσσίτιο
για την μερική ανακούφιση ενδεών δημοτών και κατοίκων Νέας Σμύρνης με την παροχή δωρεάν
τροφίμων και συσσιτίου, κατόπιν συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.
Α3.Α-Δ. Γάλα εργαζομένων
για τις ανάγκες του μόνιμου και του με σύμβαση αορίστου και ορισμένου χρόνου προσωπικού
του Δήμου που δικαιούνται.
ΟΜΑΔΑ Β') Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης Ν.Π.Δ.Δ.
- Β1.Α-Β. Παντοπωλείο
- Β2. Κρεοπωλείο
- Β3. Οπωροπωλείο
- Β4.Α-Β. Αρτοποιείο
- Β5. Ελαιόλαδο
- Β6. Κατεψυγμένα ψάρια
- Β7. Αναψυκτικά
- Β8. Ζαχαροπλαστείο
- Β9. Γάλα εργαζομένων
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για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς και
των εκδηλώσεων των μελών των Κ.Α.Π.Η. για χρονικό διάστημα ενός έτους.
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ΟΜΑΔΑ Γ') Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων Εθνική Στέγη
Ν.Π.Δ.Δ.
- Γ1.Α-Β. Παντοπωλείο
- Γ2. Κρεοπωλείο
- Γ3. Κατεψυγμένα είδη
- Γ4. Οπωροπωλείο
- Γ5. Αυγά
- Γ6.Α-Β Αρτοποιείο
- Γ7. Αναψυκτικά
για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών.
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από Ανοικτό Δημόσιο
Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης για
τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια, το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης
του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο
πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
Για τα υπόλοιπα είδη παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου – ζαχαροπλαστικής, αναψυκτικά και το
γάλα εργαζομένων η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρουν την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής στις τιμές της μελέτης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα αναρτηθούν
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της οποίας θα γίνεται
υποχρεωτικά η ηλεκτρονική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και η παραλαβή της διακήρυξης και
των τευχών του διαγωνισμού καθώς και η υποβολή προσφοράς από τον κάθε συμμετέχοντα
οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο
11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τις
διατάξεις του Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010, Ν. 4155/2013 καθώς και του Ν. 4412/2016.
Τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν συμπληρωματικά και στην επίσημη ιστοσελίδα του
Δήμου Νέας Σμύρνης www.neasmyrni.gr
Αναλυτικά, το αντικείμενο της προμήθειας, οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια των
ζητουμένων ειδών και οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών, περιγράφονται στο παράρτημα τεχνικών
προδιαγραφών της παρούσης.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μία ή περισσότερες ή και για όλες
τις ομάδες - υποομάδες. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των προϊόντων έκαστης ομάδας υποομάδας.

40

Οι ενδεικτικές τιμές για τα παραπάνω είδη ελήφθησαν από το ελεύθερο εμπόριο.
Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 841.157,66 € χωρίς Φ.Π.Α. 13% &
24%, και στο ποσό των 980.247,89 € συμπερ. ΦΠΑ 13% & 24% η οποία προβλέπεται να
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
---------------------------------Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16
Τ.Κ.: 17121 – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
-----------------------------------ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. ΤΟΛΙΟΣ
ΤΗΛ.: 213 2025902
Fax: 210 9353047

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες
του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.

E-mail: itolios@0149.syzefxis.gov.gr

15.6481.0004 - 15.6481.0005 - 15.6481.0006 15.6481.0007 - 15.6481.0010 - 15.6063.0001

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ:
Κ.Α.Ε.: 15.6699.0022 - 15.6481.0002 - 20.6063.0007 30.6063.0007 - 35.6063.0007 - 45.6063.0006

ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
Κ.Α.Ε.: 15.6481.0001 - 15.6481.0002 - 15.6481.0003 -

ΚΕΝΤΡΟ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
Ν.Π.Δ.Δ.:
Κ.Α.Ε.: 15.6481.0001 - 15.6481.0002 - 15.6481.0003 15.6481.0004 - 15.6481.0005 - 15.6481.0006 15.6481.0007

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΔΗΜΟΣ
ΟΜΑΔΑ Α' ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - CPV: 15800000-6
ΟΜΑΔΑ Α1.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
A/A

1

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

τεμάχιο

ΑΛΕΥΡΙ από δημητριακά ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ,
αρίστης
ποιότητος,
απαλλαγμένο
από
μικροοργανισμούς,
συσκευασμένο
σε
τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα,
βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12
μηνών.
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ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 γραμμ. σε μεταλλικό κουτί
17PROC005931931 2017-03-16
που δεν θα έχει χτυπηθεί, με αναγραφόμενη
2

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ

τεμάχιο

3

ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ

τεμάχιο

4

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ
(ΖΥΜΑΡΙΚΟ)

τεμάχιο

5

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
(ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΣΠΑΓΓΕΤΙ
Νο 6)

τεμάχιο

6

ΠΕΝΝΕΣ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ)

τεμάχιο

7

ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ

τεμάχιο

8

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ

τεμάχιο

9

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ

τεμάχιο

10

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ

τεμάχιο

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) συσκευασία
των 500 γραμμ. με ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης, χωρίς αλλοιώσεις.
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) συσκευασία των 500
γραμμ. με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12
μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης,
χωρίς αλλοιώσεις.
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6 συσκευασία των
500 γραμμ. με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον
12
μηνών,
αποδεδειγμένα
ευρείας
κατανάλωσης, χωρίς αλλοιώσεις.
ΠΕΝΝΕΣ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) συσκευασία των 500
γραμμ. με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12
μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ συσκευασία 500 γραμμ.
αναλλοίωτη με αναγραφόμενες προδιαγραφές
και πρόσφατη παραγωγή. Α' ποιότητας με
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ συσκευασία 500 γραμμ.
αναλλοίωτη με αναγραφόμενες προδιαγραφές
και πρόσφατη παραγωγή. Α' ποιότητας με
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ συσκευασία 500 γραμμ.
τυποποιημένες, παραγωγής τρέχοντος έτους,
χωρίς αλλοιώσεις αρίστης ποιότητος, με
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ Συσκευασία 500 γραμμ.
τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους,
χωρίς αλλοιώσεις αρίστης ποιότητος, με
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
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ΟΜΑΔΑ Α1.Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
17PROC005931931
2017-03-16
ΜΟΝΑΔΑ

A/A

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 500 γραμμ.

τεμάχιο

2

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
160 γραμμ.

τεμάχιο

3

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ

τεμάχιο

4

ΚΑΚΑΟ 125 γραμμ.

τεμάχιο

5

ΚΑΦΕΣ ΤΥΠΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

τεμάχιο

6

ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΤΟΝΟΥ

τεμάχιο

7

ΚΟΝΣΕΡΒΑ
ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ
ΓΙΑΛΑΝΤΖΗ

τεμάχιο

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ συσκευασία 500 γραμμ.
αναλλοίωτη χωρίς ίχνος παραβίασης, με αλάτι
καθαρό λευκό, γυαλιστερό και σπυρωτό.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται
τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους &
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ αρίστης ποιότητας,
συσκευασμένο και τυποποιημένο κατάλληλα σε
χάρτινο κουτί καθαρού βάρους 160 γραμμ.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται
τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους &
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΖΑΧΑΡΗ 1Kg Άριστης ποιότητας, λευκής
κρυσταλλικής μορφής, τυποποιημένη σε
χάρτινη κατάλληλη συσκευασία, καθαρού
βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας θα
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών.
ΚΑΚΑΟ σε σκόνη αρίστης ποιότητος,
τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία,
καθαρού βάρους 125 γραμμ. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1
έτους.
ΚΑΦΕΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 194 γραμμ.: αρίστης
Ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη
αεροστεγή συσκευασία, καθαρού βάρους 194
γραμμ.. Εξωτερικά της συσκευασίας θα
αναγράφεται η προέλευση και η ημερομηνία
λήξης, τουλάχιστον 12 μηνών.
ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΤΟΝΟΥ συσκευασία των 140 γραμμ.
με αναγραφόμενη προέλευση Α' Ποιότητας σε
νερό. Εξωτερικά της συσκευασίας θα
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, τουλάχιστον
12 μηνών.
ΚΟΝΣΕΡΒΑ
ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ
ΓΙΑΛΑΝΤΖΗ
συσκευασία των 280 γραμμ. με αναγραφόμενη
προέλευση, αποστειρωμένο προϊόν έτοιμο για
σερβίρισμα χωρίς συντηρητικά σε χρηστική
συσκευασία easy open. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά,
και η ημερομηνία λήξης, τουλάχιστον 12 μηνών.
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ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ με γεύση φρούτων αρίστης
17PROC005931931 2017-03-16
ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη
8

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ

τεμάχιο

9

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙΜΠΕΡ

τεμάχιο

10

ΞΥΔΙ

τεμάχιο

11

ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ
(διπλή συσκ. 250
γραμμ.)

τεμάχιο

12

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ

τεμάχιο

13

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ

τεμάχιο

συσκευασία, βάρους 450 γραμμ. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ: σε συσκευασία
των 225 γραμμ. Πακέτα σε ζελατίνα
αναλλοίωτα και χωρίς να έχουν σπάσει.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται
τα συστατικά, και η ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών & αποδεδειγμένα
ευρείας κατανάλωσης.
ΞΥΔΙ ΑΠΛΟ 350ml: σε πλαστική φιάλη με
φυσιολογικό
χρώμα
αναλλοίωτο
παρασκευασμένο από σταφύλι σε νόμιμες
προδιαγραφές. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, η ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον 12 μηνών & αποδεδειγμένα
το προϊόν να είναι ευρείας κατανάλωσης.
ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ σε διπλή συσκευασία των
250 γραμμ. από πατάτες ελεγχόμενης
καλλιέργειας, αρίστης ποιότητας με όλα τα
θρεπτικά συστατικά & με φυσική γεύση
πατάτας. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, η ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον 12 μηνών & αποδεδειγμένα
το προϊόν να είναι ευρείας κατανάλωσης.
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ σε συσκευασία των 500γραμμ.
πρόσφατης παραγωγής με με αναγραφόμενη
προέλευση, αποστειρωμένο προϊόν χωρίς
συντηρητικά σε χρηστική συσκευασία easy
open. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, και η ημερομηνία
λήξης, τουλάχιστον 12 μηνών. αναγραφόμενες
προδιαγραφές
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ
συσκευασία
500
γραμμ.,
συσκευασμένη,
σφραγισμένη,
με
αναγραφόμενες προδιαγραφές πρόσφατης
παραγωγής και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης.
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ΟΜΑΔΑ Α1.Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
17PROC005931931
2017-03-16
ΜΟΝΑΔΑ

A/A

1

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

τεμάχιο

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1 Lt. συσκευασία ενός λίτρου,
πλαστικό δοχείο, οξύτητας 0,1 , εγχώριο,
αναγραφόμενο στην ετικέτα EXTRA παρθένο
ελαιόλαδο Α' Ποιότητας και να πληροί τους
όρους των αγορανομικών διατάξεων, με
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης .

ΟΜΑΔΑ Α1.Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ - ΧΥΜΟΙ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
ΜΟΝΑΔΑ
A/A
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 1Lt. αρίστης ποιότητος, 100%
φυσικός
χωρίς
συντηρητικά.
Από
συμπυκνωμένο χυμό φρούτων, περιεκτικότητας
σε φρούτο 50% τουλάχιστον, με την προσθήκη
ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ
νερού και ζάχαρης. Συσκευασμένος σε
1 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ
Τεμάχιο
κατάλληλη σφραγισμένη ερμητικά κλειστή
1λίτρου
χάρτινη
συσκευασία.
Εξωτερικά
της
συσκευασίας να αναγράφεται η εγγυημένη
ημερομηνία λήξης, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των 6 μηνών εκτός ψυγείου.

ΟΜΑΔΑ Α2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ
ΟΜΑΔΑ Α2.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
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ΜΟΝΑΔΑ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
17PROC005931931
2017-03-16
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

A/A

1

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ 1 κιλό

τεμάχιο

2

ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ
ΦΑΡΙΝΑΠ 500 γραμμ.

τεμάχιο

3

ΑΥΓΑ ΑΝΑ τεμάχιο

τεμάχιο

4

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410
γραμμ.

τεμάχιο

5

ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ
200 γραμμ.

Τεμάχιο

6

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΥΡΙ κιλό

7

ΚΟΡΝ - ΦΛΑΟΥΡ
τεμάχιο

κιλό

τεμάχιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΛΕΥΡΙ από δημητριακά για όλες τις χρήσεις,
αρίστης
ποιότητος,
απαλλαγμένο
από
μικροοργανισμούς,
συσκευασμένο
σε
τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα,
βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12
μηνών.
ΑΛΕΥΡΙ τύπου (ΦΑΡΙΝΑΠ) αρίστης ποιότητας
συσκευασμένο σε κατάλληλη τυποποιημένη
χάρτινη συσκευασία καθαρού βάρους 500
γραμμ., χωρίς συντηρητικά. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών.
ΑΥΓΑ φρέσκα αρίστης ποιότητος, τυποποιημένα
σε κατάλληλη συσκευασία των 30 αυγών. Στη
συσκευασία να αναγράφεται ο αριθμός του
ωοσκοπικού κέντρου, η προέλευση, η
ημερομηνία παραγωγής και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των 25 ημερών.
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 γραμμ. σε μεταλλικό κουτί
που δεν θα έχει χτυπηθεί, με αναγραφόμενη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΓΙΑΟΥΡΤΙ φρέσκο αρίστης ποιότητος, στραγγιστό,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, από
αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά. Συσκευασμένο
κατάλληλα σε σφραγισμένο πλαστικό κεσεδάκι,
βάρους 200 γραμμ. με αναγραφόμενη εξωτερικά
της συσκευασίας την προέλευση την ημερομηνία
λήξης.
ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ πρώτης ποιότητος 1 κιλού, από
αιγοπρόβειο γάλα, κατάλληλης ωρίμανσης έτσι
ώστε να μπορεί να καταναλωθεί σαν επιτραπέζιο
ή να τριφτεί και να χρησιμοποιηθεί με μακαρόνια
ή παστίτσιο κ.λ.π. (μέτριας σκληρότητας), και
μέγιστη
περιεκτικότητα
σε
αλάτι
2%.
Συσκευασμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη
εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6
μηνών.
ΚΟΡΝ-ΦΛΑΟΥΡ 200 γραμμ.: αρίστης ποιότητας,
συσκευασμένο και τυποποιημένο κατάλληλα σε
χάρτινο
κουτί
καθαρού
βάρους
200
γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να
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αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και
17PROC005931931 2017-03-16
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1

8

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500 γραμμ.

τεμάχιο

9

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ
Νο 6

τεμάχιο

10

ΜΕΛΙ κιλό

τεμάχιο

11

ΠΕΝΝΕΣ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ)
500 γραμμ.

τεμάχιο

12

ΡΕΒΥΘΙΑ
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ 500
γραμμ.

τεμάχιο

13

ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ 500 γραμμ.

τεμάχιο

14

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ 500
γραμμ.

τεμάχιο

15

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500 γραμμ.

τεμάχιο

16

ΤΥΡΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ φέτες 1
κιλό

κιλό

έτους & αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) συσκευασία των 500
γραμμ. με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12
μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης
χωρίς αλλοιώσεις.
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ τύπου ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6 (ΖΥΜΑΡΙΚΟ):
συσκευασία των 500 γραμμ. με ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον 12 μηνών, αποδεδειγμένα
ευρείας κατανάλωσης χωρίς αλλοιώσεις.
ΜΕΛΙ αγνό αρίστης ποιότητος θυμαρίσιο,
τυποποιημένο
σε
κατάλληλη
γυάλινη
συσκευασία, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
ΠΕΝΝΕΣ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) συσκευασία των 500
γραμμ. με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12
μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης
χωρίς αλλοιώσεις.
ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ συσκευασία 500
γραμμ. τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος
έτους, χωρίς αλλοιώσεις αρίστης ποιότητος, με
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών &
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ 500 γραμμ. συσκευασία 500
γραμμ. αναλλοίωτη, με αναγραφόμενες
προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή, Α'
ποιότητας, με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον
12
μηνών,
αποδεδειγμένα
ευρείας
κατανάλωσης
ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ 500 γραμμ. συσκευασία
500γραμμ. αναλλοίωτη με αναγραφόμενες
προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή. Α'
ποιότητας, με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον
12
μηνών,
αποδεδειγμένα
ευρείας
κατανάλωσης
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ αρίστης ποιότητος, από σκληρά
σιτάρια, Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική
σακούλα, βάρους 500 γραμμαρίων με κενό
αέρος. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών ,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης
ΤΥΡΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ σε φέτες βάρους 1 κιλού, αρίστης
ποιότητος, από αγελαδινό γάλα, πλήρες σε
λιπαρά, συσκευασμένο κατάλληλα, έτσι ώστε
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να μπορεί να καταναλωθεί σε τοστ.
17PROC005931931 2017-03-16

17

ΤΥΡΙ REGATO κιλό

κιλό

18

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500
γραμμ.

τεμάχιο

19

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 500
γραμμ.

τεμάχιο

20

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500
γραμμ.

τεμάχιο

21

ΦΕΤΑ ΤΥΡΙ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ
κιλό

κιλό

22

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500 γραμμ.

A/A

Τεμάχιο

TΥΡΙ REGATO: συσκευασίας 1 κιλού,
κατάλληλης ωρίμανσης έτσι ώστε να μπορεί να
καταναλωθεί σαν επιτραπέζιο ή να τριφτεί και
να χρησιμοποιηθεί με μακαρόνια ή παστίτσιο
κ.λ.π. (μέτριας σκληρότητας), και μέγιστη
περιεκτικότητα σε αλάτι 2%. Συσκευασμένο
κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της
συσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών.
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ Συσκευασία 500 γραμμ.
τυποποιημένες, παραγωγής τρέχοντος έτους,
χωρίς αλλοιώσεις αρίστης ποιότητος, με
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών &
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ Συσκευασία 500γραμμ.
τυποποιημένες, παραγωγής τρέχοντος έτους,
χωρίς αλλοιώσεις αρίστης ποιότητος, με
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών &
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ Συσκευασία 500γραμμ.
τυποποιημένες, παραγωγής τρέχοντος έτους,
χωρίς αλλοιώσεις αρίστης ποιότητος, με
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών &
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ φρέσκια {ΠΟΠ] 1 κιλού, αρίστης
ποιότητος, βαρελίσια, από αιγοπρόβειο γάλα,
πλήρης σε λιπαρά, μετρίας σκληρότητας,
συσκευασμένη κατάλληλα, με αναγραφόμενη
εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6
μηνών.
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ σε αεροστεγή συσκευασία 500
γραμμ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η
ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει
τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία
παράδοσής του. Το προϊόν πρέπει να είναι Α’
ποιότητας πρόσφατης παραγωγής από 100 %
σιμιγδάλι.

ΟΜΑΔΑ Α2.Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
ΜΟΝΑΔΑ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
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ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑΣ συσκευασία 500 γραμμ.
17PROC005931931 2017-03-16
σε σακούλα αναλλοίωτη χωρίς ίχνος
1

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑΣ
500 γραμμ.

τεμάχιο

2

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
160 γραμμ.

τεμάχιο

3

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 100 γραμμ.
(ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ
ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ)

τεμάχιο

4

ΒΟΥΤΥΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ
250 γραμμ.

τεμάχιο

5

ΔΑΦΝΗ 100 γραμμ.

τεμάχιο

6

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΤΥΠΟΥ
ΚΟΡΝ - ΦΛΕΙΚΣ 375
γραμμ.

τεμάχιο

7

ΔΥΟΣΜΟΣ 100 γραμμ.

τεμάχιο

παραβίασης, με αλάτι καθαρό λευκό,
γυαλιστερό και σπυρωτό. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης.
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ αρίστης ποιότητας,
συσκευασμένο και τυποποιημένο κατάλληλα σε
χάρτινο κουτί καθαρού βάρους 160 γραμμ.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται
τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ αρίστης ποιότητος, τυποποιημένος
σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 100 γραμμ.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους.
ΒΟΥΤΥΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ αρίστης ποιότητας, φυτικής
προέλευσης, κατάλληλη για επάλειψη στο ψωμί.
Συσκευασία τυποποιημένη σε κατάλληλο
πλαστικό κεσεδάκι, καθαρού βάρους 250 γραμμ.
Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΔΑΦΝΗ αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 100 γραμμ.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ τύπου κορν φλέικς αρίστης
ποιότητος, από τραγανές νιφάδες καλαμποκιού,
εμπλουτισμένα με βιταμίνες , σίδηρο κ.λ.π.
αποδεδειγμένα
ευρείας
κατανάλωσης
Τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή
συσκευασία των 375 γραμμ. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών.
ΔΥΟΣΜΟΣ 100 γραμμ. αρίστης ποιότητος,
τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία,
βάρους 100 γραμμ. Εξωτερικά της συσκευασίας
να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.
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ΖΑΜΠΟΝ ΩΜΟΠΛΑΤΗ: σύμφωνα με τις
17PROC005931931 2017-03-16
υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις,
8

ΖΑΜΠΟΝ ΠΛΑΤΗ φέτες
(ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ
ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ)

9

ΖΑΧΑΡΗ 1 κιλό

τεμάχιο

10

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 1 κιλό

τεμάχιο

11

ΖΕΛΕ διπλό

Τεμάχιο

12

ΖΥΜΗ ΚΟΥΡΟΥ 600
γραμμ.

τεμάχιο

13

ΚΑΚΑΟ 1 κιλό

τεμάχιο

14

ΚΑΝΕΛΛΑ 100 γραμμ.

τεμάχιο

15

ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ τεμάχιο

τεμάχιο

16

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ

τεμάχιο

κιλό

κομμένο σε φέτες αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση τα συστατικά & η
ημερομηνία λήξης.
ΖΑΧΑΡΗ
Άριστης
ποιότητας,
λευκής
κρυσταλλικής μορφής, τυποποιημένη σε
χάρτινη κατάλληλη συσκευασία, καθαρού
βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας θα
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών.
ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 1 κιλού. λευκή σε μορφή σκόνης
σε συσκευασία κατάλληλη για το προϊόν, με
ημερομηνία λήξης του θα απέχει 12 μήνες από
την ημερομηνία παράδοσής του.
ΖΕΛΕ
φρούτων
αρίστης
ποιότητας
τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή
συσκευασία 2 τεμαχίων. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1
έτους, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΖΥΜΗ ΚΟΥΡΟΥ: αρίστης ποιότητας 600 γραμμ. ,
τυποποιημένη σε κατάλληλη αεροστεγή
συσκευασία, να αναγράφεται η προέλευση, τα
συστατικά (αλεύρι σίτου, φυτική μαργαρίνη,
αλάτι, νερό). Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης τουλάχιστον
1 έτους, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΚΑΚΑΟ σε σκόνη αρίστης ποιότητος,
τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία,
καθαρού βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1
έτους.
ΚΑΝΕΛΑ σε ΣΚΟΝΗ αρίστης ποιότητος,
τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία,
βάρους 100 γραμμ. Εξωτερικά της συσκευασίας
να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.
ΚΑΝΕΛΑ σε ΞΥΛΟ αρίστης ποιότητος,
τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία,
βάρους 100 γραμμ. Εξωτερικά της συσκευασίας
να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.
ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ κρέμας κακάου ή
διαφόρων γεύσεων μαρμελάδας, αρίστης
ποιότητος,
σε
κατάλληλη
αεροστεγή
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συσκευασία των 70 γραμμ. Εξωτερικά της
17PROC005931931 2017-03-16
συσκευασίας να αναγράφονται η προέλευση

17

ΚΥΜΙΝΟ 100 γραμμ.

τεμάχιο

18

ΜΑΓΙΑ φακελάκι

τεμάχιο

19

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ

Τεμάχιο

20

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 100
γραμμ.

τεμάχιο

21

ΜΠΕΙΚΙΝ - ΠΑΟΥΝΤΕΡ
τεμάχιο

τεμάχιο

22

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙΜΠΕΡ

τεμάχιο

23

ΞΥΔΙ ΑΠΛΟ 350 ml

τεμάχιο

και τα συστατικά καθώς και η εγγυημένη
ημερομηνία
λήξης
του
προϊόντος.
Αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΚΥΜΙΝΟ 100 γραμμ. αρίστης ποιότητος,
τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία,
βάρους 100 γραμμ. Εξωτερικά της συσκευασίας
να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους .
ΜΑΓΙΑ αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε
κατάλληλη συσκευασία, σε τεμάχιο. Εξωτερικά
της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον
12
μηνών,
αποδεδειγμένα
ευρείας
κατανάλωσης.
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ με γεύση φρούτων αρίστης
ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 450 γραμμ. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ σε σκόνη αρίστης ποιότητος,
τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία,
βάρους 100 γραμμ. Εξωτερικά της συσκευασίας
να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.
ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ αρίστης ποιότητος,
τυποποιημένο
σε
πλαστικό
σακουλάκι,
καθαρού βάρους 20 γραμμ. Εξωτερικά της
οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους.
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ σε συσκευασία
των 225 γραμμ. Πακέτα σε ζελατίνα
αναλλοίωτα και χωρίς να έχουν σπάσει.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται
τα συστατικά, και η ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών & αποδεδειγμένα
ευρείας κατανάλωσης.
ΞΥΔΙ ΑΠΛΟ 350 ml. Σε πλαστική φιάλη με
φυσιολογικό
χρώμα
αναλλοίωτο
παρασκευασμένο από σταφύλι σε νόμιμες
προδιαγραφές. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, η ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον 12 μηνών & αποδεδειγμένα
το προϊόν να είναι ευρείας κατανάλωσης.
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ΠΙΠΕΡΙ σε
17PROC005931931 2017-03-16
τυποποιημένο
24

ΠΙΠΕΡΙ 100 γραμμ.

τεμάχιο

25

ΡΙΓΑΝΗ 100 γραμμ.

τεμάχιο

26

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500
γραμμ.

τεμάχιο

27

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ

τεμάχιο

28

ΦΥΤΙΝΗ 400 γραμμ.

Τεμάχιο

29

ΧΑΜΟΜΗΛΙ πακέτο (10
φακελάκια)

Τεμάχιο

σκόνη αρίστης ποιότητος,
σε κατάλληλη συσκευασία,
βάρους 100 γραμμ. Εξωτερικά της συσκευασίας
να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.
ΡΙΓΑΝΗ αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 100 γραμμ.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους.
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ
αρίστης
ποιότητας,
τυποποιημένος σε κατάλληλη συσκευασία,
βάρους 500 γραμμ. Εξωτερικά της συσκευασίας
να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ
συσκευασία
500
γραμμ.
συσκευασμένη,
σφραγισμένη,
με
αναγραφόμενες προδιαγραφές πρόσφατης
παραγωγής και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης.
ΦΥΤΙΝΗ
συσκευασία
400
γραμμ.
συσκευασμένη,
σφραγισμένη,
με
αναγραφόμενες προδιαγραφές, αποδεδειγμένα
ευρείας
κατανάλωσης
και
εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.
ΧΑΜΟΜΗΛΙ αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο
σε φακελάκια σε κατάλληλη συσκευασία των 10
γραμμ.
εμποτιζόμενα.
Εξωτερικά
της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και
η εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1
έτους.

ΟΜΑΔΑ Α2.Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
ΜΟΝΑΔΑ
A/A
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Αγγουράκια φρέσκα 1 κιλού αρίστης ποιότητος,
1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΤΟ ΚΙΛΟ
κιλό
πράσινα, μετρίου μεγέθους.
Δέμα 450
Άνηθος φρέσκος, δέμα 450 γραμμ., αρίστης
2 ΑΝΗΘΟΣ
γραμμ.
ποιότητος, ώριμος και πράσινος.
Αχλάδια κρυστάλια φρέσκα αρίστης ποιότητος,
3 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
κιλό
ζουμερά και γλυκά, μετρίου μεγέθους.
Βερίκοκα φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα,
4 ΒΕΡΙΚΟΚΑ
κιλό
ζουμερά και γλυκά, μετρίου μεγέθους.
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Βανίλιες φρέσκιες αρίστης ποιότητος,
5 ΒΑΝΙΛΙΕΣ
κιλό
17PROC005931931
2017-03-16
γλυκές, κανονικού μεγέθους.
6

ΔΥΟΣΜΟΣ

Δέμα 100
γραμμ.

7

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ

κιλό

8

ΚΑΡΟΤΑ

κιλό

9

ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΕΣ

κιλό

10

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

κιλό

11

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ

κιλό

12

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ

κιλό

13

ΛΑΧΑΝΟ

κιλό

14

ΛΕΜΟΝΙΑ

κιλό

15

ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ

κιλό

16

ΜΠΑΝΑΝΕΣ

κιλό

17

ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ

Δέμα 450
γραμμ.

18

ΜΑΡΟΥΛΙ

19

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ

κιλό

20

ΜΠΡΟΚΟΛΟ

κιλό

21

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

κιλό

22

ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α'
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

κιλό

23

ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ

κιλό

24

ΠΑΤΑΤΕΣ

κιλό

25

ΠΕΠΟΝΙΑ

κιλό

Τεμάχιο

ώριμες

Δυόσμος φρέσκος αρίστης ποιότητος, ώριμος
και πράσινος.
Καρπούζι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο,
ζουμερό και γλυκό, Μετρίου μεγέθους.
Καρότα φρέσκα, 1 κιλού, αρίστης ποιότητας,
ώριμα και γλυκά, μετρίου μεγέθους, τραγανά.
Κλιμεντίνια φρέσκα, αρίστης ποιότητος,
ζουμερά χωρίς σπόρους, ώριμα, γλυκά, μετρίου
μεγέθους.
Κολοκύθια 1 κιλού, φρέσκα αρίστης ποιότητος,
ώριμα, γλυκά, μετρίου μεγέθους.
Κουνουπίδι 1 κιλού φρέσκο αρίστης ποιότητος,
ώριμο και πράσινο.
Κρεμμύδια ξερά 1 κιλού αρίστης ποιότητος,
μετρίου μεγέθους.
Λάχανο φρέσκο αρίστης ποιότητος, λευκό,
μετρίου μεγέθους, σφιχτό κατάλληλο για
επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα).
Λεμόνια φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριμα,
ζουμερά, μετρίου μεγέθους.
Μήλα στάρκιν φρέσκα αρίστης ποιότητος,
ώριμα, ζουμερά και γλυκά, μετρίου μεγέθους.
Μπανάνες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες
γλυκές, κανονικού μεγέθους.
Μαϊντανός δέμα 450 γραμμ. φρέσκος αρίστης
ποιότητος, ώριμος και πράσινος.
Μαρούλι φρέσκο αρίστης ποιότητος, κανονικού
μεγέθους,
κατάλληλο
για
επιτραπέζια
κατανάλωση (σαλάτα).
Μελιτζάνες φλάσκες 1 κιλού αρίστης ποιότητας
μετρίου μεγέθους
Μπρόκολο φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο
και πράσινο.
Νεκταρίνια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα,
ζουμερά και γλυκά, μετρίου μεγέθους.
Τομάτες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες,
ζουμερές και γλυκές, μετρίου μεγέθους,
κατάλληλες για επιτραπέζια κατανάλωση
(σαλάτα).
Παντζάρια φρέσκα αρίστης ποιότητος, μετρίου
μεγέθους
Πατάτες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, μετρίου
μεγέθους
Πεπόνι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο,
ζουμερό και γλυκό, κανονικού μεγέθους.
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ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
ποιότητος,

26

ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ

κιλό

27

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΜΕΡΛΙΝ

κιλό

28

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΑ

κιλό

29

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ

κιλό

30

ΠΡΑΣΑ

κιλό

31

ΡΟΔΑΚΙΝΑ

κιλό

32

ΣΕΛΙΝΟ

κιλό

33

ΣΚΟΡΔΑ

Τεμάχιο

34

ΦΡΑΟΥΛΕΣ

κιλό

βαλέντσια φρέσκα αρίστης
ώριμα ζουμερά και γλυκά,
ψιλόφλουδα μετρίου μεγέθους, κατάλληλα για
επιτραπέζια κατανάλωση.
Πορτοκάλια μέρλιν φρέσκα αρίστης ποιότητος,
ώριμα ζουμερά και γλυκά, ψιλόφλουδα μετρίου
μεγέθους, κατάλληλα για στύψιμο.
Πιπεριές κέρατα πράσινες, τραγανές, μετρίου
μεγέθους, αρίστης ποιότητας.
Πιπεριές στρογγυλές, πράσινες, τραγανές,
μετρίου μεγέθους, αρίστης ποιότητας.
Πράσο φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο &
πράσινο.
Ροδάκινα φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα,
ζουμερά και γλυκά, μετρίου μεγέθους.
Σέλινο φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο &
πράσινο.
Σκόρδα μετρίου μεγέθους, αρίστης ποιότητας.
Φράουλές φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες
γλυκές, κανονικού μεγέθους.

ΟΜΑΔΑ Α2.Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
ΜΟΝΑΔΑ
A/A
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ εξαιρετικό παρθένο τυποποιημένο
και σφραγισμένο σε κατάλληλο μεταλλικό
δοχείο, βάρους 5 λίτρων, οξύτητας 0,1,
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ εξαιρετικό
εγχώριο, αναγραφόμενο στην ετικέτα EXTRA
1 (extra) παρθένο
τεμάχιο
παρθένο ελαιόλαδο Α' Ποιότητας και να πληροί
συσκευασία 5 λίτρων
τους όρους των αγορανομικών διατάξεων, με
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας
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ΟΜΑΔΑ Α2.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
ΜΟΝΑΔΑ
A/A
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΗΛΙΕΛΑΙΟ εξαιρετικό Α' Ποιότητας που να
πληροί τους όρους των αγορανομικών
διατάξεων, τυποποιημένο και σφραγισμένο σε
ΗΛΙΕΛΑΙΟ εξαιρετικό
κατάλληλο πλαστικό δοχείο, βάρους 5 λίτρων,
1
τεμάχιο
συσκευασία 5 λίτρων
με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας
την προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον 12 μηνών, αποδεδειγμένα
ευρείας κατανάλωσης .

ΟΜΑΔΑ Α2.ΣΤ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
ΜΟΝΑΔΑ
A/A
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ. Ο
άρτος που θα προσκομίζεται θα υπακούει στις
διατάξεις του Κώδικα τροφίμων και ποτών. Ο
άρτος πρέπει να είναι χωριάτικος ή σύμμεικτος
καθαρού βάρους 350 γραμμ. παραδιδόμενος 3
με 4 ώρες μετά τον εκλιβανισμό του,
δικαιολογημένης της νομίμου απομείωσης. Το
νερό που θα χρησιμοποιείται θα είναι πόσιμο.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση λυκίσκου. Η
έψηση με επαφή των τεμαχίων επιτρέπεται σε
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
βαθμό 15%. Το ψήσιμο θα πρέπει να είναι
(ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ
1
Τεμάχιο
ομοιογενές και να ξεχωρίζει κόρα και ψίχα. Η
350 γραμμ.. ΟΛΙΚΗΣ
κόρα (φλόγωμα) θα πρέπει να είναι ομοιογενής
ΑΛΕΣΕΩΣ)
καθ • όλη την επιφάνεια . Το μαγειρικό αλάτι να
μην ξεπερνά το 1,5% και να πληροί τις
προϋποθέσεις του μαγειρικού άλατος. Ο άρτος
θα πρέπει να αποκτήσει την θερμοκρασία
περιβάλλοντος και να μεταφέρεται όπως
προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Η μεταφορά
του άρτου θα γίνεται σε χάρτινες συσκευασίες,
μέσα σε πλαστικά κάνιστρα ή σε καλάθια τα
οποία θα τηρούν τους κανόνες υγιεινής των
τροφίμων.
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ΟΜΑΔΑ Α2.Ζ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
ΜΟΝΑΔΑ
A/A
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ οι κουραμπιέδες πρέπει να
είναι καλά ψημένοι και να έχουν την κανονική
και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά παρασκευής
1
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ
κιλό
πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα
σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις.
Πρέπει να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από
μία μέρα πριν την παράδοσή τους.
ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ τα πασχαλινά κουλουράκια
πρέπει να είναι καλά ψημένα και να έχουν την
κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά
ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ
παρασκευής πρέπει να είναι άριστης
2
κιλό
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις
αγορανομικές
διατάξεις.
Πρέπει
να
παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα
πριν την παράδοσή τους.
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ τα μελομακάρονα πρέπει να
είναι καλά ψημένα και να έχουν την κανονική
και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά παρασκευής
3
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ
κιλό
πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα
σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις.
Πρέπει να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από
μία μέρα πριν την παράδοσή τους.
ΤΣΟΥΡΕΚΙ το παρασκεύασμα πρέπει να είναι
καλά ψημένο και να έχει την κανονική και
νόμιμη υγρασία του. Τα υλικά παρασκευής
4
ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
κιλό
πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και
φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές
διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζεται όχι
νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή του.
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ λευκό σε ειδική για την φύλαξή του
ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ
συσκευασία 680-700 γραμμ., το οποίο θα
5
συσκευασία 680
Τεμάχιο
πληροί τους όρους του κώδικά Τροφίμων και
γραμμ. -700 γραμμ.
Ποτών. Στη συσκευασία θα αναφέρεται η
ημερομηνία λήξης.

ΟΜΑΔΑ Α2.Η. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ (ΨΑΡΙΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ) ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
ΜΟΝΑΔΑ
A/A
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΒΑΚΑΛΑΟΣ φρέσκο κατεψυγμένος αρίστης
1 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΑΚΕΦΑΛΟΣ
κιλό
ποιότητος, ακέφαλος, χονδρός, συσκευασμένος
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15%.

2

ΑΡΑΚΑΣ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ

κιλό

3

ΣΠΑΝΑΚΙ ΣΕ ΦΥΛΛΑ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ

κιλό

4

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

κιλό

κατάλληλα, επίπαγος μέχρι

ΑΡΑΚΑΣ συσκευασίας 1κιλο, αρίστης ποικιλίας
&
άμεσης
κατάψυξης
συσκευασμένο
κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της
συσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών.
ΣΠΑΝΑΚΙ σε φύλλα συσκευασίας 1κιλ. , αρίστης
ποικιλίας & άμεσης κατάψυξης συσκευασμένο
κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της
συσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών.
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ πράσινα στρογγυλά συσκευασίας
1κιλο, αρίστης ποικιλίας & άμεσης κατάψυξης
συσκευασμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη
εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση &
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6
μηνών.

ΟΜΑΔΑ Α2.Θ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΡΕΑΣ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ) ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
ΜΟΝΑΔΑ
A/A
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΝΩΠΟΣ
ΚΙΜΑΣ
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΑΠΑΧΟΣ
συσκευασία 1 Κιλού από μπούτι χωρίς λίπος,
Κιμάς μπούτι νεαρό
1
κιλό
συσκευασμένο & αλεσμένο κατάλληλα, με
μοσχάρι (σε κιλά)
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας
επαρκή ημερομηνία λήξης & προέλευση.
ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ αρίστης ποιότητος,
συσκευασμένο & τεμαχισμένο κατάλληλα, με
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας
Κοτόπουλο τύπου 65%
2
κιλό
επαρκή ημερομηνία λήξης & προέλευσης,
νωπό (σε κιλά)
καθώς & σήμανση καταλληλότητας ανά τεμάχιο
(κοτόπουλου),
σε
πρώτη
&
δεύτερη
συσκευασία.
ΝΩΠΟΣ ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ αρίστης ποιότητος άνευ
οστών από μπούτι, χωρίς λίπος συσκευασμένο
3 Χοιρινό (σε κιλά)
κιλό
& τεμαχισμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη
εξωτερικά
της
συσκευασίας
επαρκή
ημερομηνία λήξης & προέλευσης.
ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ νεαρό αρίστης
Μοσχάρι νεαρό
4
κιλό
ποιότητος άνευ οστών από ποντίκι, χωρίς λίπος,
(ποντίκι - σε κιλά)
συσκευασμένο & τεμαχισμένο κατάλληλα, με
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επαρκή ημερομηνία λήξης & προέλευση.

ΟΜΑΔΑ Α2.Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ - ΧΥΜΟΙ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
ΜΟΝΑΔΑ
A/A
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ μικρός 0,25 lt. αρίστης
ποιότητος, 100 % φυσικός χωρίς συντηρητικά.
Από
συμπυκνωμένο
χυμό
φρούτων
περιεκτικότητας σε φρούτο τουλάχιστον 50%,
με την προσθήκη νερού & ζάχαρης.
ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ
1
Τεμάχιο
Συσκευασμένος σε κατάλληλη σφραγισμένη
ΜΙΚΡΟΙ
ερμητικά
κλειστή
χάρτινη
συσκευασία.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των 12 μηνών εκτός
ψυγείου.

ΟΜΑΔΑ Α3. ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α3.Α-Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
ΜΟΝΑΔΑ
A/A
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Το γάλα πρέπει να είναι φρέσκο, παστεριωμένο
& ομογενοποιημένο σύμφωνα με τις ισχύουσες
προδιαγραφές του Π.Δ. 56/95 & του Κώδικα
Τροφίμων. Θα πρέπει να είναι σε συσκευασία
του 1ος λίτρου κατάλληλης για τρόφιμα, με
καπάκι , για ευκολία στη χρήση, με διάρκεια
ζωής 5 έως 7 ημερών.
Να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες &
συντηρητικά τύπου Ε.
Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ
περιλαμβάνει την
έκθεση
σε
υψηλή
1
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1
Τεμάχιο
θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα
λίτρου
(τουλάχιστον 71,7ο C για 15 sec ή ισοδύναμος
συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που
χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς
χρόνου & θερμοκρασίας για την επίτευξη
ισοδύναμου αποτελέσματος.
Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη
δοκιμασία φωσματάσης & θετική αντίδραση
στην δοκιμασία υπεροξειδάσης.
Αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το
συντομότερο δυνατόν, σε θερμοκρασία που δεν
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θα υπερβαίνει τους 6ο C.
17PROC005931931 2017-03-16
Να περιέχει λίπος 3,5%

έως 4,5% με ειδικό
βάρος στους 20ο C 1028g/l & το στερεό
υπόλειμμα χωρίς λίπος (Σ.υ.λ.λ) 8,5 %.
Το γάλα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 2,9%
πρωτεϊνικών ουσιών, διαπιστούμενο σε γάλα
με 3,5% έως 4,5% λιπαρής ουσίας.
Το γάλα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά
ΗΑCCP (σύστημα της υγιεινής τροφίμων) &
κατά ISO 9001 (σύστημα διασφάλισης
ποιότητας).
Η συσκευασία του γάλατος πρέπει να πληρεί
τους όρους υγιεινής. Δεν πρέπει να
απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα
που θα ήταν δυνατό να θέσει σε κίνδυνο την
ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει τη σύσταση
του γάλατος.
Στην συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι
ενδείξεις «ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ», το σήμα
καταλληλότητας του προϊόντος, καθώς & η
διάρκεια θερμοκρασίας συντήρησης.
Η αναγραφόμενη στη συσκευασία ημερομηνία
παραγωγής θα πρέπει να είναι ίδια με την
ημέρα παράδοσης ή η αμέσως προηγούμενη.
Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι
ελλιποβαρείς , χτυπημένες κλπ.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.
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ΟΜΑΔΑ Β' ΤΜΗΜΑ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Π.Α.
17PROC005931931
2017-03-16
ΟΜΑΔΑ Β1. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΟΜΑΔΑ Β1.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% K.A.Ε. 15.6481.0001
ΜΟΝΑΔΑ
Α/Α
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ από δημητριακά,
αρίστης
ποιότητος,
απαλλαγμένο
από
μικροοργανισμούς,
συσκευασμένο
σε
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα,
1
τεμάχιο
ΧΡΗΣΕΙΣ 1 κιλό
βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση &
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12
μηνών.
ΑΛΕΥΡΙ τύπου (ΦΑΡΙΝΑΠ) αρίστης ποιότητας
συσκευασμένο
σε
κατάλληλη
τυποποιημένη χάρτινη συσκευασία καθαρού
ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ
2
τεμάχιο
βάρους 500 γραμμ., χωρίς συντηρητικά.
ΦΑΡΙΝΑΠ 500 γραμμ.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα
συστατικά, η προέλευση & εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών.
ΑΥΓΑ φρέσκα αρίστης ποιότητος, τυποποιημένα
σε κατάλληλη συσκευασία των 30 αυγών. Στη
συσκευασία να αναγράφεται ο αριθμός του
3
ΑΥΓΑ ΑΝΑ τεμάχιο
τεμάχιο
ωοσκοπικού κέντρου, η προέλευση, η
ημερομηνία
παραγωγής
&
εγγυημένη
ημερομηνία λήξης, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των 25 ημερών.
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 γραμμ. σε μεταλλικό κουτί
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410
που δεν θα έχει χτυπηθεί, με αναγραφόμενη
4
τεμάχιο
γραμμ.
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΓΙΑΟΥΡΤΙ φρέσκο αρίστης ποιότητος, στραγγιστό,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, από
αγελαδινό
γάλα
πλήρες
σε
λιπαρά.
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ
5
τεμάχιο
Συσκευασμένο κατάλληλα σε σφραγισμένο
1 κιλό
πλαστικό κεσεδάκι, βάρους 1000 γραμμ. με
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την
προέλευση την ημερομηνία λήξης.
ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ πρώτης ποιότητος 1 κιλού, από
αιγοπρόβειο γάλα, κατάλληλης ωρίμανσης έτσι
ώστε να μπορεί να καταναλωθεί σαν επιτραπέζιο
6
ΚΑΣΕΡΙ ΤΥΡΙ κιλό
Κιλό
ή να τριφτεί & να χρησιμοποιηθεί με μακαρόνια
ή παστίτσιο κ.λ.π. (μέτριας σκληρότητας).
Συσκευασμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη
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εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση
17PROC005931931 2017-03-16
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον

&
6

μηνών.

7

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΥΡΙ
κιλό

Κιλό

8

ΚΟΡΝ - ΦΛΑΟΥΡ
τεμάχιο

Τεμάχιο

9

ΚΟΦΤΟ
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ 500
γραμμ.

Τεμάχιο

10

ΚΟΧΥΛΑΚΙ ΖΥΜΑΡΙΚΟ
500 γραμμ.

τεμάχιο

11

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500
γραμμ.

Τεμάχιο

12

ΜΕΛΙ κιλό

Τεμάχιο

13

ΠΕΝΝΕΣ 500 γραμμ.

Τεμάχιο

14

ΠΕΠΟΝΑΚΙ
ΖΥΜΑΡΙΚΟ 500
γραμμ.

Τεμάχιο

ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ πρώτης ποιότητος 1 κιλού, από
αιγοπρόβειο γάλα, κατάλληλης ωρίμανσης έτσι
ώστε να μπορεί να καταναλωθεί σαν επιτραπέζιο
ή να τριφτεί & να χρησιμοποιηθεί με μακαρόνια
ή παστίτσιο κ.λ.π. (μέτριας σκληρότητας), &
μέγιστη
περιεκτικότητα
σε
αλάτι
2%.
Συσκευασμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη
εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση &
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6
μηνών.
ΚΟΡΝ - ΦΛΑΟΥΡ 200 γραμμ. αρίστης ποιότητας,
συσκευασμένο & τυποποιημένο κατάλληλα σε
χάρτινο κουτί καθαρού βάρους 200 γραμμ..
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα
συστατικά, η προέλευση & εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους &
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) συσκευασία
των 500 γραμμ. με ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης χωρίς αλλοιώσεις.
ΚΟΧΥΛΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) συσκευασία των 500
γραμμ. με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12
μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης
χωρίς αλλοιώσεις.
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) συσκευασία των 500
γραμμ. με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12
μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης
χωρίς αλλοιώσεις.
ΜΕΛΙ
αγνό
αρίστης
ποιότητος
θυμαρίσιο,
τυποποιημένο σε κατάλληλη γυάλινη συσκευασία,
βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση &
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους
εκτός ψυγείου.
ΠΕΝΝΕΣ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) συσκευασία των 500 γραμμ. με
ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12
μηνών,
αποδεδειγμένα
ευρείας
κατανάλωσης
χωρίς
αλλοιώσεις.

ΠΕΠΟΝΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) συσκευασία των 500
γραμμ. με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12
μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης
χωρίς αλλοιώσεις.
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ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ συσκευασία 500
17PROC005931931
2017-03-16
ΡΕΒΥΘΙΑ
γραμμ. τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος
15

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ
500 γραμμ.

Τεμάχιο

16

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500
γραμμ.

Τεμάχιο

17

ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ 500
γραμμ.

Τεμάχιο

18

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ 500
γραμμ.

Τεμάχιο

19

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500
γραμμ.

Τεμάχιο

20

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΞΙΝΟΣ 500
γραμμ.

τεμάχιο

21

ΤΥΡΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ φέτες

Κιλό

22

ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ
ΤΡΙΜΜΕΝΟ

Κιλό

έτους, χωρίς αλλοιώσεις αρίστης ποιότητος, με
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών &
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ συσκευασία 500 γραμμ.
αναλλοίωτη, με αναγραφόμενες προδιαγραφές &
πρόσφατη παραγωγή, Α' ποιότητας, με
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ συσκευασία 500 γραμμ. αναλλοίωτη,
με αναγραφόμενες προδιαγραφές & πρόσφατη
παραγωγή, Α' ποιότητας, με ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης
ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ συσκευασία 500 γραμμ.
αναλλοίωτη με αναγραφόμενες προδιαγραφές &
πρόσφατη παραγωγή. Α' ποιότητας, με
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ αρίστης ποιότητος, από σκληρά
σιτάρια, Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική
σακούλα, βάρους 500 γραμμ. με κενό αέρος.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση & εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης
ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΞΙΝΟΣ με αλεύρι σκληρού σίτου και
αγελαδινό γάλα. Συσκευασία των 500 γραμμ. με
ημερομηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Το
περιεχόμενο να είναι φρέσκο και στην καλύτερη
κατάσταση.
ΤΥΡΙ για ΤΟΣΤ 1 κιλού σε φέτες αρίστης
ποιότητος, από γάλα αγελάδας, πλήρες σε
λιπαρά, κομμένο κατάλληλα, έτσι ώστε να μπορεί
να καταναλωθεί σε τοστ. Συσκευασμένο, με
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 6 μηνών.
ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ: Πρώτης ποιότητας από γάλα
αγελάδας τριμμένο συσκευασία 1 κιλού έτσι
ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μακαρόνια
ή παστίτσιο κ.τ.λ. Συσκευασμένο κατάλληλα με
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον έξι μηνών.
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ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ
17PROC005931931 2017-03-16
τυποποιημένες,
23

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500
γραμμ.

Τεμάχιο

24

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ
500 γραμμ.

Τεμάχιο

25

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ
500 γραμμ.

Τεμάχιο

26

ΦΕΤΑ ΤΥΡΙ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ
κιλό

Κιλό

27

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500
γραμμ.

Τεμάχιο

συσκευασία 500 γραμμ.
παραγωγής τρέχοντος έτους,
χωρίς αλλοιώσεις αρίστης ποιότητος, με
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών &
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ: Συσκευασία 500 γραμμ.
τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους,
χωρίς αλλοιώσεις αρίστης ποιότητος, με
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών &
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ: Συσκευασία 500 γραμμ.
τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους,
χωρίς αλλοιώσεις αρίστης ποιότητος, με
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών &
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ φρέσκια {ΠΟΠ] 1 κιλού, αρίστης
ποιότητος, βαρελίσια, από αιγοπρόβειο γάλα,
πλήρης σε λιπαρά, μετρίας σκληρότητας,
συσκευασμένη κατάλληλα, με αναγραφόμενη
εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6
μηνών.
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ: σε αεροστεγή συσκευασία 500
γραμμ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η
ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει
τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία
παράδοσής του. Το προϊόν πρέπει να είναι Α’
ποιότητας πρόσφατης παραγωγής από 100 %
σιμιγδάλι.
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ΟΜΑΔΑ Β1.Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24% 17PROC005931931
2017-03-16
K.A.Ε. 15.6481.0001
Α/Α

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑΣ 500
γραμμ.

τεμάχιο

2

ΑΜΜΩΝΙΑ 30 γραμμ.

τεμάχιο

3

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160
γραμμ.

τεμάχιο

4

ΒΑΝΙΛΙΑ

τεμάχιο

5

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 100 γραμμ.

κιλό

6

ΒΟΥΤΥΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ
250 γραμμ.

τεμάχιο

65

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑΣ 500 γραμμ.
Συσκευασία σε σακούλα αναλλοίωτη
χωρίς ίχνος παραβίασης, με αλάτι
καθαρό λευκό, γυαλιστερό και σπυρωτό.
Εξωτερικά
της
συσκευασίας
να
αναγράφονται
τα
συστατικά,
η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία
λήξης
τουλάχιστον
1
έτους,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΑΜΜΩΝΙΑ Τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία 30 γραμμ. Να είναι λευκή
κρυσταλλική σκόνη, διαλυτή στο νερό
ούτως
ώστε
να
μπορεί
να
χρησιμοποιηθεί ως προσθετικό στην
μαγειρική και ζαχαροπλαστική.
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ αρίστης ποιότητας,
συσκευασμένο
και
τυποποιημένο
κατάλληλα σε χάρτινο κουτί καθαρού
βάρους 160 γραμμ. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΒΑΝΙΛΙΑ Σε συσκευασία των 5 τεμαχίων
σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία
σε φάκελο - τεμάχιο όπου θα
αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία
λήξης του προϊόντος και θα απέχει
τουλάχιστον 12 μήνες από την
ημερομηνία παράδοσής του.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
100
γραμμ.
αρίστης
ποιότητος, τυποποιημένος σε κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 100 γραμμ.
Εξωτερικά
της
συσκευασίας
να
αναγράφεται
η
προέλευση
και
εγγυημένη
ημερομηνία
λήξης
τουλάχιστον 1 έτους.
ΒΟΥΤΥΡΟ
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ
αρίστης
ποιότητας,
φυτικής
προέλευσης,
κατάλληλη για επάλειψη στο ψωμί.
Συσκευασία τυποποιημένη σε κατάλληλο
πλαστικό κεσεδάκι, καθαρού βάρους 250
γραμμ. Εξωτερικά της συσκευασίας θα
αναγράφονται
τα
συστατικά,
η

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία
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λήξης
τουλάχιστον
12
μηνών,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.

7

ΔΑΦΝΗ 100 γραμμ.

κιλό

8

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΤΥΠΟΥ
ΚΟΡΝ - ΦΛΕΙΚΣ 375
γραμμ.

τεμάχιο

9

ΔΥΟΣΜΟΣ 100 γραμμ.

κιλό

10

ΖΑΜΠΟΝ ΠΛΑΤΗ φέτες
(ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΟΙΡΙΝΟ
ΚΡΕΑΣ)

Κιλό

11

ΖΑΧΑΡΗ 1 κιλό

τεμάχιο

12

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 1 κιλό

τεμάχιο
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ΔΑΦΝΗ
αρίστης
ποιότητος,
τυποποιημένη
σε
κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 100 γραμμ.
Εξωτερικά
της
συσκευασίας
να
αναγράφεται
η
προέλευση
και
εγγυημένη
ημερομηνία
λήξης
τουλάχιστον 1 έτους.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ τύπου κορν φλέικς αρίστης
ποιότητος, από τραγανές νιφάδες
καλαμποκιού
εμπλουτισμένα
με
βιταμίνες , σίδηρο κ.λ.π. αποδεδειγμένα
ευρείας κατανάλωσης Τυποποιημένα σε
κατάλληλη
πλαστική
αεροστεγή
συσκευασία των 375 γραμμ. Εξωτερικά
της συσκευασίας να αναγράφονται τα
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12
μηνών.
ΔΥΟΣΜΟΣ
Αρίστης
ποιότητος,
τυποποιημένη
σε
κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 100 γραμμ.
Εξωτερικά
της
συσκευασίας
να
αναγράφεται
η
προέλευση
και
εγγυημένη
ημερομηνία
λήξης
τουλάχιστον 1 έτους.
ΖΑΜΠΟΝ ΩΜΟΠΛΑΤΗ σύμφωνα με τις
υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις,
κομμένο σε φέτες αποδεδειγμένα
ευρείας κατανάλωσης. Εξωτερικά της
συσκευασίας
να
αναγράφεται
η
προέλευση
τα
συστατικά
&
η
ημερομηνία λήξης.
ΖΑΧΑΡΗ Άριστης ποιότητας, λευκής
κρυσταλλικής μορφής, τυποποιημένη σε
χάρτινη
κατάλληλη
συσκευασία,
καθαρού βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της
συσκευασίας
θα
αναγράφεται
η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον 12 μηνών.
ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 1 κιλού, λευκή σε μορφή
σκόνης σε συσκευασία κατάλληλη για το
προϊόν, με ημερομηνία λήξης του θα
απέχει 12 μήνες από την ημερομηνία
παράδοσής του.

ΖΥΜΗ ΚΟΥΡΟΥ αρίστης ποιότητας 600
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γραμμ. , τυποποιημένη σε κατάλληλη

13

ΖΥΜΗ ΚΟΥΡΟΥ 600
γραμμ.

τεμάχιο

14

ΚΑΚΑΟ 125 γραμμ.

τεμάχιο

15

ΚΑΚΑΟ 1 κιλό

τεμάχιο

16

ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 100
γραμμ.

τεμάχιο

17

ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ τεμάχιο
100 γραμμ.

τεμάχιο

18

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ
1 κιλό

τεμάχιο

19

ΚΑΦΕΣ ΤΥΠΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 500 γραμμ.

Τεμάχιο
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αεροστεγή συσκευασία, να αναγράφεται
η προέλευση, τα συστατικά (αλεύρι
σίτου, φυτική μαργαρίνη, αλάτι, νερό).
Εξωτερικά
της
συσκευασίας
να
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον έτους & αποδεδειγμένα
ευρείας κατανάλωσης..
ΚΑΚΑΟ σε σκόνη αρίστης ποιότητος,
τυποποιημένο
σε
κατάλληλη
συσκευασία,
καθαρού
βάρους
125γραμμ. Εξωτερικά της συσκευασίας
να αναγράφεται η προέλευση και
εγγυημένη
ημερομηνία
λήξης
τουλάχιστον 1 έτους.
ΚΑΚΑΟ σε σκόνη αρίστης ποιότητος,
τυποποιημένο
σε
κατάλληλη
συσκευασία, καθαρού βάρους 1 κιλού.
Εξωτερικά
της
συσκευασίας
να
αναγράφεται
η
προέλευση
και
εγγυημένη
ημερομηνία
λήξης
τουλάχιστον 1 έτους.
ΚΑΝΕΛΑ σε ΣΚΟΝΗ αρίστης ποιότητος,
τυποποιημένη
σε
κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 100 γραμμ.
.Εξωτερικά
της
συσκευασίας
να
αναγράφεται
η
προέλευση
και
εγγυημένη
ημερομηνία
λήξης
τουλάχιστον 1 έτους.
ΚΑΝΕΛΑ σε ΞΥΛΟ αρίστης ποιότητος,
τυποποιημένη
σε
κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 100 γραμμ.
Εξωτερικά
της
συσκευασίας
να
αναγράφεται
η
προέλευση
και
εγγυημένη
ημερομηνία
λήξης
τουλάχιστον 1 έτους.
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ
ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ
αρίστης
ποιότητος, τυποποιημένες σε κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 1 κιλού και
εξωτερικά
της
συσκευασίας
να
αναγράφονται
τα
συστατικά,
η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον 1 έτους.
ΚΑΦΕΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Αρίστης
Ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη
αεροστεγή
συσκευασία,
καθαρού
βάρους 500 γραμμ. Εξωτερικά της

συσκευασίας
θα
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προέλευση και η

20

ΚΥΜΙΝΟ 100 γραμμ.

Τεμάχιο

21

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΟΔΑ 200
γραμμ.

Τεμάχιο

22

ΜΑΓΙΑ φακελάκι

Τεμάχιο

23

ΜΗΛΟΞΥΔΟ 350 ml

Τεμάχιο

24

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 100
γραμμ.

Τεμάχιο

25

ΜΠΕΙΚΙΝ - ΠΑΟΥΝΤΕΡ
τεμάχιο

Τεμάχιο

26

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ
ΜΠΕΡ τεμάχιο

Τεμάχιο
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αναγράφεται
η
ημερομηνία λήξης,
τουλάχιστον 12 μηνών.
ΚΥΜΙΝΟ
Αρίστης
ποιότητος,
τυποποιημένη
σε
κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 100 γραμμ.
Εξωτερικά
της
συσκευασίας
να
αναγράφεται
η
προέλευση
και
εγγυημένη
ημερομηνία
λήξης
τουλάχιστον 1 έτους.
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΟΔΑ τυποποιημένη σε
κατάλληλη συσκευασία 200 γραμμ. Να
είναι λευκή κρυσταλλική σκόνη, διαλυτή
στο νερό ούτως ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως προσθετικό στην
μαγειρική και ζαχαροπλαστική.
ΜΑΓΙΑ αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη
σε κατάλληλη συσκευασία, σε τεμάχιο.
Εξωτερικά
της
συσκευασίας
να
αναγράφεται
η
προέλευση
και
εγγυημένη
ημερομηνία
λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών, αποδεδειγμένα
ευρείας κατανάλωσης.
ΜΗΛΟΞΥΔΟ Αρίστης ποιότητας, 6
βαθμών. Τυποποιημένο σε κατάλληλο
πλαστικό μπουκάλι, βάρους 350 ml.
Εξωτερικά
του
μπουκαλιού
να
αναγράφεται
η
προέλευση
και
εγγυημένη
ημερομηνία
λήξης
τουλάχιστον 1 έτους
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ σε σκόνη αρίστης
ποιότητος, τυποποιημένο σε κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 100 γραμμ.
Εξωτερικά
της
συσκευασίας
να
αναγράφεται
η
προέλευση
και
εγγυημένη
ημερομηνία
λήξης
τουλάχιστον 1 έτους.
ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ αρίστης ποιότητος,
τυποποιημένο σε πλαστικό σακουλάκι,
καθαρού βάρους 20 γραμμ. Εξωτερικά
της οποίας να αναγράφονται τα
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ σε
συσκευασία των 225 γραμμ. Πακέτα σε
ζελατίνα αναλλοίωτα και χωρίς να έχουν
σπάσει. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, και η

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών
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& αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.

27

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500
γραμμ.

Τεμάχιο

28

ΞΥΔΙ ΑΠΛΟ 350 ml

Τεμάχιο

29

ΠΙΠΕΡΙ 100 γραμμ.

Τεμάχιο

30

ΡΙΓΑΝΗ 100 γραμμ.

κιλό

31

ΤΣΑΙ πακέτο
(10 φακελάκια)

Τεμάχιο

32

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ

Τεμάχιο

33

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΑ 180
γραμμ.

Τεμάχιο
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ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ Άριστης ποιότητας,
τυποποιημένος
σε
κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 500 γραμμ.
Εξωτερικά
της
συσκευασίας
να
αναγράφεται
η
προέλευση
και
εγγυημένη
ημερομηνία
λήξης
τουλάχιστον 1 έτους, αποδεδειγμένα
ευρείας κατανάλωσης.
ΞΥΔΙ ΑΠΛΟ 350 ml σε πλαστική φιάλη με
φυσιολογικό
χρώμα
αναλλοίωτο
παρασκευασμένο από σταφύλι σε
νόμιμες προδιαγραφές. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα
συστατικά,
η
ημερομηνία
λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών & αποδεδειγμένα
το προϊόν να είναι ευρείας κατανάλωσης.
ΠΙΠΕΡΙ σε σκόνη αρίστης ποιότητος,
τυποποιημένο
σε
κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 100 γραμμ.
Εξωτερικά
της
συσκευασίας
να
αναγράφεται
η
προέλευση
και
εγγυημένη
ημερομηνία
λήξης
τουλάχιστον 1 έτους.
ΡΙΓΑΝΗ
αρίστης
ποιότητος,
τυποποιημένη
σε
κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 100 γραμμ.
Εξωτερικά
της
συσκευασίας
να
αναγράφεται
η
προέλευση
και
εγγυημένη
ημερομηνία
λήξης
τουλάχιστον 1 έτους.
ΤΣΑΪ αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο
σε φακελάκια σε κατάλληλη συσκευασία
των 10 γραμμ. εμποτιζόμενα. Εξωτερικά
της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον 1 έτους.
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ συσκευασία 500 γραμμ.,
συσκευασμένη,
σφραγισμένη,
με
αναγραφόμενες
προδιαγραφές
πρόσφατης παραγωγής και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΑ άριστης ποιότητας,
σε τρίμμα τυποποιημένη σε κατάλληλη
αεροστεγή συσκευασία, 180 γραμμ.

Εξωτερικά
της
συσκευασίας
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αναγράφονται
τα
συστατικά,

34

ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 450
γραμμ.

Τεμάχιο

35

ΦΥΤΙΝΗ 400 γραμμ.

Τεμάχιο

36

ΧΑΜΟΜΗΛΙ πακέτο (10
φακελάκια)

Τεμάχιο

να
η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία
λήξης
τουλάχιστον
6
μηνών,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ αρίστης ποιότητας 450
γραμμ., τυποποιημένο σε κατάλληλη
αεροστεγή συσκευασία, να αναγράφεται
η προέλευση, συστατικά (αλεύρι σίτου,
φυτική μαργαρίνη, αλάτι, νερό).
ΦΥΤΙΝΗ συσκευασία 400 γραμμ.
συσκευασμένη,
σφραγισμένη,
με
αναγραφόμενες
προδιαγραφές,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους.
ΧΑΜΟΜΗΛΙ
αρίστης
ποιότητος,
τυποποιημένο
σε
φακελάκια
σε
κατάλληλη συσκευασία των 10 γραμμ.
εμποτιζόμενα.
Εξωτερικά
της
συσκευασίας
να
αναγράφεται
η
προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον 1 έτους.

ΟΜΑΔΑ Β2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% - K.A.Ε.
15.6481.0002
ΜΟΝΑΔΑ
Α/Α
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Νωπό κρέας μοσχαρίσιο νεαρό αρίστης
ποιότητος άνευ οστών από ποντίκι, χωρίς λίπος,
ΜΟΣΧΑΡΙ ΝΕΑΡΟ
1
Κιλό
συσκευασμένο και τεμαχισμένο κατάλληλα, με
(ΠΟΝΤΙΚΙ)
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας
επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση.
Νωπός κιμάς μοσχαρίσιος άπαχος , από μπούτι
χωρίς λίπος, συσκευασμένο και αλεσμένο
ΚΙΜΑΣ ΑΠΟ ΝΕΑΡΟ
2
Κιλό
κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της
ΜΟΣΧΑΡΙ ΜΠΟΥΤΙ
συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και
προέλευση (συσκευασία ενός Κιλού ).
Νωπό
κοτόπουλο
αρίστης
ποιότητος,
συσκευασμένο και τεμαχισμένο κατάλληλα, με
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας
3
Κιλό
ΤΥΠΟΥ 65%
επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση, καθώς
και σήμανση καταλληλότητας ανά τεμάχιο
(κοτόπουλο), σε πρώτη και δεύτερη συσκευασία.
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ΟΜΑΔΑ Β3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% - K.A.Ε.
15.6481.0003
ΜΟΝΑΔΑ
Α/Α
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Αγγουράκια φρέσκα 1 κιλού αρίστης ποιότητος,
1
ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ
Κιλό
πράσινα, μετρίου μεγέθους.
Αγγούρια φρέσκα 1 τεμαχίου αρίστης ποιότητος,
2
ΑΓΓΟΥΡΙΑ
Τεμάχιο
πράσινα, μετρίου μεγέθους.
Ακτινίδια φρέσκα 1 κιλού αρίστης ποιότητος,
3
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ
Κιλό
ζουμερά και γλυκά, μετρίου μεγέθους.
Δέμα 450
Άνηθος φρέσκος, δέμα 450 γραμμ., αρίστης
4
ΑΝΗΘΟΣ
γραμμ.
ποιότητος, ώριμος και πράσινος.
Αρακάς φρέσκος αρίστης ποιότητος, ώριμος και
5
ΑΡΑΚΑΣ
Κιλό
πράσινος.
ΑΧΛΑΔΙΑ
Αχλάδια κρυστάλια φρέσκα αρίστης ποιότητος,
6
Κιλό
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ζουμερά και γλυκά, μετρίου μεγέθους.
Βανίλιες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες
7
ΒΑΝΙΛΙΕΣ
Κιλό
γλυκές, κανονικού μεγέθους.
Βερίκοκα φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα,
8
ΒΕΡΙΚΟΚΑ
Κιλό
ζουμερά και γλυκά, μετρίου μεγέθους.
Δέμα 100
Δυόσμος δέμα 100 γραμμ. φρέσκος αρίστης
9
ΔΥΟΣΜΟΣ
γραμμ.
ποιότητος, ώριμος και πράσινος.
Καρότα φρέσκα, 1 κιλού, αρίστης ποιότητας,
10
ΚΑΡΟΤΑ
Κιλό
ώριμα και γλυκά, μετρίου μεγέθους, τραγανά.
Καρπούζι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο,
11
ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ
Κιλό
ζουμερό και γλυκό, Μετρίου μεγέθους.
Κλιμεντίνια φρέσκα, αρίστης ποιότητος, ζουμερά
12
ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΕΣ
Κιλό
χωρίς σπόρους, ώριμα, γλυκά, μετρίου μεγέθους.
Κολοκύθα γλυκιά 1 κιλού αρίστης ποιότητας,
13
ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΓΛΥΚΙΑ
Κιλό
ώριμη, μετρίου μεγέθους
Κολοκύθια 1 κιλού, φρέσκα αρίστης ποιότητος,
14
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ
Κιλό
ώριμα, γλυκά, μετρίου μεγέθους.
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ
Κουνουπίδι 1 κιλού φρέσκο αρίστης ποιότητος,
15
Κιλό
ΕΓΧΩΡΙΟ
ώριμο και πράσινο.
Κρεμμύδια ξερά 1 κιλού αρίστης ποιότητος,
16
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ
Κιλό
μετρίου μεγέθους.
Κρεμμυδάκια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα
17 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ
Κιλό
και πράσινα.
Λάχανο φρέσκο αρίστης ποιότητος, λευκό,
18
ΛΑΧΑΝΟ
Κιλό
μετρίου μεγέθους, σφιχτό κατάλληλο για
επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα).
Λεμόνια φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριμα,
19
ΛΕΜΟΝΙΑ
Κιλό
ζουμερά, μετρίου μεγέθους.
Δέμα 450
Μαϊντανός δέμα 450 γραμμ. φρέσκος αρίστης
20
ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ
γραμμ.
ποιότητος, ώριμος και πράσινος.
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Μαρούλι φρέσκο αρίστης ποιότητος, κανονικού
17PROC005931931
2017-03-16
ΜΑΡΟΥΛΙ
Τεμάχιο
μεγέθους,
κατάλληλο
για
επιτραπέζια

21
22
23

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
ΦΛΑΣΚΕΣ

Κιλό
Κιλό

24

ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ

Κιλό

25

ΜΠΑΝΑΝΕΣ

Κιλό

26

ΜΠΡΟΚΟΛΟ

Κιλό

27

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

Κιλό

28

ΤΟΜΑΤΕΣ Α'
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κιλό

29

ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ

Κιλό

30

ΠΑΤΑΤΕΣ

Κιλό

31

ΠΕΠΟΝΙΑ

Κιλό

32

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΑ

Κιλό

33

ΠΙΠΕΡΙΕΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ

Κιλό

34

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ

Κιλό

35

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
ΜΕΡΛΙΝ

Κιλό

36

ΠΡΑΣΑ

Κιλό

37

ΡΟΔΑΚΙΝΑ

Κιλό

38

ΣΑΛΑΤΕΣ

Τεμάχιο

39

ΣΕΛΙΝΟ

Κιλό

κατανάλωση (σαλάτα ).
Μελιτζάνες τσακώνικες 1 κιλού αρίστης
ποιότητας μετρίου μεγέθους
Μελιτζάνες φλάσκες 1 κιλού αρίστης ποιότητας
μετρίου μεγέθους
Μήλα στάρκιν φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα,
ζουμερά και γλυκά, μετρίου μεγέθους.
Μπανάνες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες
γλυκές, κανονικού μεγέθους.
Μπρόκολο φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο και
πράσινο.
Νεκταρίνια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα,
ζουμερά και γλυκά, μετρίου μεγέθους.
Τομάτες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες,
ζουμερές
και
γλυκές,
μετρίου
μεγέθους,
κατάλληλες
για
επιτραπέζια
κατανάλωση (σαλάτα).
Παντζάρια Α’ ποιότητας νωπά.
Πατάτες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, μετρίου
μεγέθους
Πεπόνι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο,
ζουμερό και γλυκό, κανονικού μεγέθους. αρίστης
ποιότητος, ώριμο, ζουμερό και γλυκό, κανονικού
μεγέθους.
Πιπεριές κέρατα πράσινες, τραγανές, μετρίου
μεγέθους, αρίστης ποιότητας.
Πιπεριές στρογγυλές, πράσινες, τραγανές,
μετρίου μεγέθους, αρίστης ποιότητας.
Πορτοκάλια
βαλέντσια
φρέσκα
αρίστης
ποιότητος,
ώριμα ζουμερά
και γλυκά,
ψιλόφλουδα μετρίου μεγέθους, κατάλληλα για
επιτραπέζια κατανάλωση.
Πορτοκάλια μέρλιν φρέσκα αρίστης ποιότητος,
ώριμα ζουμερά και γλυκά, ψιλόφλουδα μετρίου
μεγέθους,
κατάλληλα
για
επιτραπέζια
κατανάλωση.
Πράσο φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο και
πράσινο.
Ροδάκινα φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα,
ζουμερά και γλυκά, μετρίου μεγέθους.
Σαλάτα φρέσκια αρίστης ποιότητος, κανονικού
μεγέθους,
κατάλληλο
για
επιτραπέζια
κατανάλωση (σαλάτα ).
Σέλινο φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο και
πράσινο.
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40

ΣΚΟΡΔΑ
Τεμάχιο
Σκόρδα μετρίου μεγέθους, αρίστης ποιότητας.
17PROC005931931
2017-03-16
Σπανάκι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο και

41

ΣΠΑΝΑΚΙ

Κιλό

42

ΦΑΣΟΛΙΑ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ

Κιλό

43

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ

Κιλό

44

ΦΡΑΟΥΛΕΣ

Κιλό

πράσινο.
Φασόλια
μπαρμπούνια
φρέσκα
αρίστης
ποιότητος, ώριμα και πράσινα.
Φασόλια τσαουλιά φρέσκα αρίστης ποιότητος,
ώριμα και πράσινα.
Φράουλές φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες
γλυκές, κανονικού μεγέθους.

ΟΜΑΔΑ Β4.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% - K.A.Ε.
15.6481.0004
ΜΟΝΑΔΑ
Α/Α
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ.
Ο άρτος που θα προσκομίζεται θα
υπακούει στις διατάξεις του Κώδικα
τροφίμων και ποτών άρτος πρέπει να
είναι χωριάτικος ή σύμμεικτος καθαρού
βάρους 350 γραμμ. παραδιδόμενος 3 με
4 ώρες μετά τον εκλιβανισμό του,
δικαιολογημένης
της
νομίμου
απομείωσης.
Το
νερό
που
θα
χρησιμοποιείται θα είναι πόσιμο.
Απαγορεύεται
η
χρησιμοποίηση
λυκίσκου. Η έψηση με επαφή των
τεμαχίων επιτρέπεται σε βαθμό 15% . Το
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
ψήσιμο θα πρέπει να είναι ομοιογενές
1
(ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 350
Τεμάχιο
και να ξεχωρίζει κόρα και ψίχα. Η κόρα
γραμμ. ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ)
(φλόγωμα) θα πρέπει να είναι
ομοιογενής καθ • όλη την επιφάνεια . Το
μαγειρικό αλάτι να μην ξεπερνά το 1,5%
και να πληροί τις προϋποθέσεις του
μαγειρικού άλατος. Ο άρτος θα πρέπει να
αποκτήσει
την
θερμοκρασία
περιβάλλοντος και να μεταφέρεται όπως
προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Η
μεταφορά του άρτου θα γίνεται σε
χάρτινες συσκευασίες, μέσα σε πλαστικά
κάνιστρα ή σε καλάθια τα οποία θα
τηρούν τους κανόνες υγιεινής των
τροφίμων.

ΟΜΑΔΑ Β4.Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24% - K.A.Ε.
15.6481.0004
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ΜΟΝΑΔΑ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
17PROC005931931
2017-03-16
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Α/Α

1

ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ
συσκευασία 680
γραμμ. - 700 γραμμ.

Τεμάχιο

2

ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ ΚΙΛΟ

Κιλό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ λευκό σε ειδική για την φύλαξή του
συσκευασία 680 - 700 γραμμ., το οποίο θα
πληροί τους όρους του κώδικά Τροφίμων και
Ποτών. Στη συσκευασία θα αναφέρεται η
ημερομηνία λήξης.
ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ το παρασκεύασμα πρέπει να είναι
καλά ψημένο και να έχουν την κανονική και
νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά παρασκευής
πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα
σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει
να παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία μέρα
πριν την παράδοσή του.

ΟΜΑΔΑ Β5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% - K.A.Ε.
15.6481.0005
ΜΟΝΑΔΑ
Α/Α
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ εξαιρετικό παρθένο τυποποιημένο
και σφραγισμένο σε κατάλληλο μεταλλικό δοχείο,
βάρους 5 λίτρων, οξύτητας 0,1, εγχώριο,
αναγραφόμενο στην ετικέτα EXTRA παρθένο
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ελαιόλαδο Α' Ποιότητας και να πληροί τους
1
εξαιρετικό (extra)
τεμάχιο
όρους των αγορανομικών διατάξεων, με
παρθένο 5 lt
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης.

ΟΜΑΔΑ Β6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% K.A.Ε. 15.6481.0006
ΜΟΝΑΔΑ
Α/Α
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Βακαλάος
φρεσκοκατεψυγμένος
αρίστης
ΒΑΚΑΛΑΟΣ
ποιότητος, ακέφαλος, χονδρός, συσκευασμένος
1
Κιλό
ΑΚΕΦΑΛΟΣ
και τεμαχισμένος κατάλληλα, επίπαγος μέχρι
15%.
Γαλέος φέτα 280-320 γραμμ. έκαστο. Η
συσκευασία των προϊόντων θα φέρει τις
2
ΓΑΛΕΟΣ ΦΕΤΑ
Κιλό
απαραίτητες
ενδείξεις
(είδος
ψαριού,
ημερομηνία κατάψυξης, ημερομηνία λήξης, χώρα

74

προέλευσης, αριθμός έγκρισης εργαστηρίου σε
17PROC005931931 2017-03-16
περίπτωση επεξεργασίας και τεμαχισμού),
καθαρό βάρος και ποσοστό επίπαγου (ως 15%
για τα τεμαχισμένα). Τα κατεψυγμένα αλιεύματα
θα είναι τυποποιημένα ομοιόμορφα κατά
μέγεθος.

ΟΜΑΔΑ Β7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24% - K.A.Ε.
15.6481.0007
ΜΟΝΑΔΑ
Α/Α
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Αναψυκτικά πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό σε
κουτάκι 330 ml αρίστης ποιότητας εγκεκριμένων
εταιρειών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες
πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα
πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως
αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα τροφίμων και
Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ.
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ
Αποκλείονται τα προϊόντα, ανώμαλου χρώματος
1
ΧΩΡΙΣ Ανθρακικό τεμάχιο
– οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή
ΚΟΥΤΑΚΙ
φθαρμένες ή παραμορφώσεις μεταλλικής
συσκευασίας. Γενικά όλα τα προς προμήθεια είδη
θα είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις
και σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό
της διακήρυξης. Επίσης όλα τα προς προμήθεια
είδη θα έχουν μεγάλο περιθώριο ως προς την
ημερομηνία λήξης τους.
Αναψυκτικά λεμονάδα σε κουτάκι 330 ml αρίστης
ποιότητας εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας
κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της
κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους όρους
υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται
από τον Κώδικα τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές
οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. Αποκλείονται τα
προϊόντα, ανώμαλου χρώματος – οσμής, σε
2
ΛΕΜΟΝΙΤΑ - ΚΟΥΤΑΚΙ
τεμάχιο
συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή φθαρμένες
ή παραμορφώσεις μεταλλικής συσκευασίας.
Γενικά όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι
σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και
σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της
διακήρυξης. Επίσης όλα τα προς προμήθεια είδη
θα έχουν μεγάλο περιθώριο ως προς την
ημερομηνία λήξης τους.
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Αναψυκτικά γκαζόζα σε κουτάκι 330 ml αρίστης
17PROC005931931 2017-03-16
ποιότητας εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας

3

ΓΚΑΖΟΖΑ - ΚΟΥΤΑΚΙ

τεμάχιο

4

ΚΟΛΑ - ΚΟΥΤΑΚΙ

τεμάχιο

5

ΚΟΛΑ ΚΟΥΤΑΚΙ ΔΙΑΙΤΗΣ

τεμάχιο

κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της
κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους όρους
υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται
από τον Κώδικα τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές
οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. Αποκλείονται τα
προϊόντα, ανώμαλου χρώματος – οσμής, σε
συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή φθαρμένες
ή παραμορφώσεις μεταλλικής συσκευασίας.
Γενικά όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι
σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και
σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της
διακήρυξης. Επίσης όλα τα προς προμήθεια είδη
θα έχουν μεγάλο περιθώριο ως προς την
ημερομηνία λήξης τους.
Αναψυκτικά κόλα σε κουτάκι 330 ml αρίστης
ποιότητας εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας
κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της
κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους όρους
υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται
από τον Κώδικα τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές
οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. Αποκλείονται τα
προϊόντα, ανώμαλου χρώματος – οσμής, σε
συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή φθαρμένες ή
παραμορφώσεις μεταλλικής συσκευασίας. Γενικά
όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με
τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα με τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης. Επίσης
όλα τα προς προμήθεια είδη θα έχουν μεγάλο
περιθώριο ως προς την ημερομηνία λήξης τους.
Αναψυκτικά κόλα διαίτης σε κουτάκι 330 ml
αρίστης ποιότητας εγκεκριμένων εταιρειών
ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες
πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα
πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως
αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα τροφίμων και
Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ.
Αποκλείονται τα προϊόντα, ανώμαλου χρώματος
– οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή
φθαρμένες ή παραμορφώσεις μεταλλικής
συσκευασίας. Γενικά όλα τα προς προμήθεια είδη
θα είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις
και σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό
της διακήρυξης. Επίσης όλα τα προς προμήθεια
είδη θα έχουν μεγάλο περιθώριο ως προς την
ημερομηνία λήξης τους.
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Αναψυκτικά τσάϊ με λεμόνι σε κουτάκι 330 ml
17PROC005931931 2017-03-16
αρίστης ποιότητας εγκεκριμένων εταιρειών

6

ΤΣΑΪ ΜΕ ΛΕΜΟΝΙ

τεμάχιο

7

ΛΕΜΟΝΙΤΑ
ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1,5
ΛΙΤΡΟΥ

τεμάχιο

8

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ
ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ
ΜΠΟΥΚ. 1,5 ΛΙΤΡΟ

τεμάχιο

ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες
πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα
πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως
αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα τροφίμων και
Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ.
Αποκλείονται τα προϊόντα, ανώμαλου χρώματος
– οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή
φθαρμένες ή παραμορφώσεις μεταλλικής
συσκευασίας. Γενικά όλα τα προς προμήθεια είδη
θα είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις
και σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό
της διακήρυξης. Επίσης όλα τα προς προμήθεια
είδη θα έχουν μεγάλο περιθώριο ως προς την
ημερομηνία λήξης τους.
Αναψυκτικά λεμονάδα μπουκάλι 1,5 lt αρίστης
ποιότητας εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας
κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της
κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους όρους
υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται
από τον Κώδικα τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές
οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. Αποκλείονται τα
προϊόντα, ανώμαλου χρώματος – οσμής, σε
συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή φθαρμένες ή
παραμορφώσεις μεταλλικής συσκευασίας. Γενικά
όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με
τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα με τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης. Επίσης
όλα τα προς προμήθεια είδη θα έχουν μεγάλο
περιθώριο ως προς την ημερομηνία λήξης τους.
Αναψυκτικά πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό
μπουκάλι 1,5 λίτρο αρίστης ποιότητας
εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας κατανάλωσης με
τις ανάλογες πιστοποιήσεις της κείμενης
νομοθεσίας και θα πληρούν τους όρους υγιεινής
και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον
Κώδικα τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες
του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. Αποκλείονται τα προϊόντα,
ανώμαλου χρώματος – οσμής, σε συσκευασίες με
ρύπους,
σχισμένες
ή
φθαρμένες
ή
παραμορφώσεις μεταλλικής συσκευασίας. Γενικά
όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα
με τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα με
τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης.
Επίσης όλα τα προς προμήθεια είδη θα έχουν
μεγάλο περιθώριο ως προς την ημερομηνία λήξης
τους.
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Αναψυκτικά γκαζόζα μπουκάλι 1,5 λίτρο αρίστης
17PROC005931931 2017-03-16
ποιότητας εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας

9

ΓΚΑΖΟΖΑ ΜΠΟΥΚ. 1,5
τεμάχιο
ΛΙΤΡΟ

10

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΜΕ
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΜΠΟΥΚ.
1,5 ΛΙΤΡΟ

11

ΚΟΛΑ ΜΠΟΥΚ 1,5
ΛΙΤΡΟ

τεμάχιο

κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της
κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους όρους
υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται
από τον Κώδικα τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές
οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. Αποκλείονται τα
προϊόντα, ανώμαλου χρώματος – οσμής, σε
συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή φθαρμένες
ή παραμορφώσεις μεταλλικής συσκευασίας.
Γενικά όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι
σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και
σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της
διακήρυξης.
Επίσης όλα τα προς προμήθεια είδη θα έχουν
μεγάλο περιθώριο ως προς την ημερομηνία λήξης
τους.
Αναψυκτικά
πορτοκαλάδα
με
ανθρακικό
μπουκάλι 1,5 λίτρο αρίστης ποιότητας
εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας κατανάλωσης με
τις ανάλογες πιστοποιήσεις της κείμενης
νομοθεσίας και θα πληρούν τους όρους υγιεινής
και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον
Κώδικα τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες
του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. Αποκλείονται τα προϊόντα,
ανώμαλου χρώματος – οσμής, σε συσκευασίες με
ρύπους,
σχισμένες
ή
φθαρμένες
ή
παραμορφώσεις μεταλλικής συσκευασίας. Γενικά
όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα
με τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα με
τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης.
Επίσης όλα τα προς προμήθεια είδη θα έχουν
μεγάλο περιθώριο ως προς την ημερομηνία λήξης
τους.
Αναψυκτικά κόλα μπουκάλι 1,5 λίτρο αρίστης
ποιότητας εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας
κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της
κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους όρους
υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται
από τον Κώδικα τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές
οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. Αποκλείονται τα
προϊόντα, ανώμαλου χρώματος – οσμής, σε
συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή φθαρμένες
ή παραμορφώσεις μεταλλικής συσκευασίας.
Γενικά όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι
σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και
σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της
διακήρυξης. Επίσης όλα τα προς προμήθεια είδη
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θα έχουν μεγάλο περιθώριο
17PROC005931931 2017-03-16
ημερομηνία λήξης τους.

ως προς την

ΟΜΑΔΑ Β8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24% K.A.Ε. 15.6481.0010
ΜΟΝΑΔΑ
Α/Α
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΟΚΑΚΙΑ Το παρασκεύασμα πρέπει να είναι καλά
ψημένο και να έχει την κανονική και νόμιμη
υγρασία του. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να
1
ΚΟΚΑΚΙΑ
Κιλό
είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με
τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να
παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν
την παράδοσή του.
ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ Το παρασκεύασμα πρέπει να είναι
καλά ψημένο και να έχει την κανονική και νόμιμη
υγρασία του. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να
2
ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ
Κιλό
είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με
τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να
παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν
την παράδοσή του.
ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ το παρασκεύασμα
πρέπει να είναι καλά ψημένο και να έχει την
κανονική και νόμιμη υγρασία του. Τα υλικά
ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ
3
Κιλό
παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές
διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζεται όχι
νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή του.
ΑΥΓΑ φρέσκα αρίστης ποιότητος, τυποποιημένα,
καλά βρασμένα με μη τοξική κόκκινη βαφή σε
κατάλληλη συσκευασία. Στη συσκευασία να
4
ΑΥΓΑ ΚΟΚΚΙΝΑ
Τεμάχιο
αναγράφεται ο αριθμός του ωοσκοπίου κέντρου,
η προέλευση, η ημερομηνία παραγωγής και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν μπορεί
να είναι μικρότερη των 25 ημερών.
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ οι κουραμπιέδες πρέπει να είναι
καλά ψημένοι και να έχουν την κανονική και
νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά παρασκευής
5
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ
Κιλό
πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα
σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει
να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα
πριν την παράδοσή τους.
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ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ τα μελομακάρονα πρέπει να
17PROC005931931 2017-03-16
είναι καλά ψημένα και να έχουν την κανονική και
6

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ

Κιλό

7

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ

Κιλό

8

ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ
ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΜΙΚΡΑ

Κιλό

9

ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ

Κιλό

νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά παρασκευής
πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα
σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει
να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα
πριν την παράδοσή τους.
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ το παρασκεύασμα πρέπει να είναι
καλά ψημένο και να έχει την κανονική και νόμιμη
υγρασία του. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να
είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με
τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να
παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν
την παράδοσή του.
ΑΥΓΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΜΙΚΡΑ σε κατάλληλη για
τρόφιμα συσκευασία όπου θα αναφέρεται η
ημερομηνία λήξεως του προϊόντος.
ΤΣΟΥΡΕΚΙ το παρασκεύασμα πρέπει να είναι καλά
ψημένο και να έχει την κανονική και νόμιμη
υγρασία του. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να
είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με
τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να
παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν
την παράδοσή του.

ΟΜΑΔΑ Β9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% K.A.Ε. 15.6063.0001
ΜΟΝΑΔΑ
Α/Α
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
1λίτρου

Τεμάχιο

Το γάλα πρέπει να είναι φρέσκο, παστεριωμένο &
ομογενοποιημένο σύμφωνα με τις ισχύουσες
προδιαγραφές του Π.Δ. 56/95 & του Κώδικα
Τροφίμων. Θα πρέπει να είναι σε συσκευασία του 1ος
λίτρου κατάλληλης για τρόφιμα, με καπάκι , για
ευκολία στη χρήση, με διάρκεια ζωής 5 έως 7 ημερών.
Να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες &
συντηρητικά τύπου Ε.
Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει
την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό
διάστημα (τουλάχιστον 71,7ο C για 15 sec ή
ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία
παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς
συνδυασμούς χρόνου & θερμοκρασίας για την
επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος.
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Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία
17PROC005931931 2017-03-16
φωσματάσης & θετική αντίδραση στην δοκιμασία
υπεροξειδάσης.
Αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το
συντομότερο δυνατόν, σε θερμοκρασία που δεν θα
υπερβαίνει τους 6ο C.
Να περιέχει λίπος 3,5% έως 4,5% με ειδικό βάρος
στους 20ο C 1028g/l & το στερεό υπόλειμμα χωρίς
λίπος (Σ.υ.λ.λ) 8,5 %.
Το γάλα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 2,9%
πρωτεϊνικών ουσιών, διαπιστούμενο σε γάλα με 3,5%
έως 4,5% λιπαρής ουσίας.
Το γάλα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ΗΑCCP
(σύστημα της υγιεινής τροφίμων) & κατά ISO 9001
(σύστημα διασφάλισης ποιότητας).
Η συσκευασία του γάλατος πρέπει να πληρεί τους
όρους υγιεινής. Δεν πρέπει να απελευθερώνει
ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατό να
θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει
τη σύσταση του γάλατος.
Στην συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι
ενδείξεις «ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ», το σήμα
καταλληλότητας του προϊόντος, καθώς & η διάρκεια
θερμοκρασίας συντήρησης.
Η αναγραφόμενη στη συσκευασία ημερομηνία
παραγωγής θα πρέπει να είναι ίδια με την ημέρα
παράδοσης ή η αμέσως προηγούμενη. Οι
συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι ελλιποβαρείς ,
χτυπημένες κλπ.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ –
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΜΑΔΑ Γ' ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ.

ΟΜΑΔΑ Γ1. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

A/A

1

ΟΜΑΔΑ Γ1.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
ΜΟΝΑΔΑ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΑΛΕΥΡΙ από δημητριακά ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ,
αρίστης
ποιότητος,
απαλλαγμένο
από
μικροοργανισμούς,
συσκευασμένο
σε
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
τεμάχιο
ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΟ
τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα,
βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και
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εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12
17PROC005931931 2017-03-16
μηνών.

2

ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ
ΦΑΡΙΝΑΠ

τεμάχιο

3

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ

τεμάχιο

4

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ

τεμάχιο

5

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΞΤΡΑ
ΠΑΡΘΕΝΟ

Τεμάχιο

6

ΚΑΣΕΡΙ ΤΥΡΙ

Κιλό

7

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΥΡΙ

Κιλό

ΑΛΕΥΡΙ τύπου (ΦΑΡΙΝΑΠ) αρίστης ποιότητας
συσκευασμένο
σε
κατάλληλη
τυποποιημένη χάρτινη συσκευασία καθαρού
βάρους 500 γραμμ., χωρίς συντηρητικά.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται
τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών.
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 γραμμ. σε μεταλλικό κουτί
που δεν θα έχει χτυπηθεί, με αναγραφόμενη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΓΙΑΟΥΡΤΙ
φρέσκο
αρίστης
ποιότητος,
στραγγιστό,
αποδεδειγμένα
ευρείας
κατανάλωσης, από αγελαδινό γάλα πλήρες σε
λιπαρά.
Συσκευασμένο
κατάλληλα
σε
σφραγισμένο πλαστικό κεσεδάκι, βάρους 1000
γραμμ. με αναγραφόμενη εξωτερικά της
συσκευασίας την προέλευση την ημερομηνία
λήξης.
Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο τυποποιημένο
και σφραγισμένο σε κατάλληλο μεταλλικό
δοχείο, βάρους 5 λίτρων, με αναγραφόμενη
εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6
μηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης .
ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ πρώτης ποιότητος 1 κιλού, από
αιγοπρόβειο γάλα, κατάλληλης ωρίμανσης έτσι
ώστε να μπορεί να καταναλωθεί σαν
επιτραπέζιο ή να τριφτεί & να χρησιμοποιηθεί
με μακαρόνια ή παστίτσιο κ.λ.π. (μέτριας
σκληρότητας). Συσκευασμένο κατάλληλα, με
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την
προέλευση & εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 6 μηνών.
ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ πρώτης ποιότητος 1 κιλού,
από αιγοπρόβειο γάλα, κατάλληλης ωρίμανσης
έτσι ώστε να μπορεί να καταναλωθεί σαν
επιτραπέζιο ή να τριφτεί & να χρησιμοποιηθεί
με μακαρόνια ή παστίτσιο κ.λ.π. (μέτριας
σκληρότητας), & μέγιστη περιεκτικότητα σε
αλάτι 2%. Συσκευασμένο κατάλληλα, με
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την
προέλευση & εγγυημένη ημερομηνία λήξης
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τουλάχιστον 6 μηνών.
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8

ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ

Τεμάχιο

9

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ)

Τεμάχιο

10

ΜΕΛΙ 1 ΚΙΛΟΥ

Τεμάχιο

11

ΠΕΝΝΕΣ

Τεμάχιο

12

ΠΕΠΟΝΑΚΙ ΖΥΜΑΡΙΚΟ
500 γραμμ.

Τεμάχιο

13

ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ
(διπλή συσκ. 250
γραμμ.)

Τεμάχιο

14

ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ 500 γραμμ.

Τεμάχιο

15

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ 500
γραμμ.

Τεμάχιο

16

ΤΥΡΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ φέτες

κιλό

ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) συσκευασία
των 500 γραμμ. με ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης. χωρίς αλλοιώσεις.
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) συσκευασία των 500
γραμμ. με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12
μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης,
χωρίς αλλοιώσεις.
ΜΕΛΙ αγνό αρίστης ποιότητος θυμαρίσιο,
τυποποιημένο
σε
κατάλληλη
γυάλινη
συσκευασία, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
ΠΕΝΝΕΣ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) συσκευασία των 500
γραμμ. με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12
μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης
χωρίς αλλοιώσεις.
ΠΕΠΟΝΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) συσκευασία των 500
γραμμ. με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12
μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης
χωρίς αλλοιώσεις.
ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ σε διπλή συσκευασία των
250 γραμμ. από πατάτες ελεγχόμενης
καλλιέργειας, αρίστης ποιότητας με όλα τα
θρεπτικά συστατικά & με φυσική γεύση
πατάτας. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, η ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον 12 μηνών & αποδεδειγμένα
το προϊόν να είναι ευρείας κατανάλωσης.
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ 500 γραμμ. συσκευασία 500
γραμμ. αναλλοίωτη, με αναγραφόμενες
προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή, Α'
ποιότητας, με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον
12
μηνών,
αποδεδειγμένα
ευρείας
κατανάλωσης
ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ συσκευασία 500 γραμμ.
αναλλοίωτη με αναγραφόμενες προδιαγραφές
& πρόσφατη παραγωγή. Α' ποιότητας, με
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης
ΤΥΡΙ για ΤΟΣΤ 1 κιλού σε φέτες αρίστης
ποιότητος, από γάλα αγελάδας, πλήρες σε
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λιπαρά, κομμένο κατάλληλα,
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μπορεί
να
καταναλωθεί

17

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500
γραμμ.

Τεμάχιο

18

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500
γραμμ.

Τεμάχιο

19

ΦΕΤΑ ΤΥΡΙ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ
κιλό

Κιλό

20

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500 γραμμ.

Τεμάχιο

έτσι ώστε να
σε
τοστ.
Συσκευασμένο, με αναγραφόμενη εξωτερικά
της συσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών.
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ συσκευασία 500 γραμμ.
τυποποιημένες, παραγωγής τρέχοντος έτους,
χωρίς αλλοιώσεις αρίστης ποιότητος, με
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών &
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ: Συσκευασία 500 γραμμ.
τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους,
χωρίς αλλοιώσεις αρίστης ποιότητος, με
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών &
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ φρέσκια {ΠΟΠ] 1 κιλού, αρίστης
ποιότητος, βαρελίσια, από αιγοπρόβειο γάλα,
πλήρης σε λιπαρά, μετρίας σκληρότητας,
συσκευασμένη κατάλληλα, με αναγραφόμενη
εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6
μηνών.
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ: σε αεροστεγή συσκευασία 500
γραμμ. όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η
ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει
τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία
παράδοσής του. Το προϊόν πρέπει να είναι Α’
ποιότητας πρόσφατης παραγωγής από 100 %
σιμιγδάλι.

ΟΜΑΔΑ Γ1.Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
ΜΟΝΑΔΑ
Α/Α ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΚΑΟ σε σκόνη αρίστης ποιότητος,
τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία,
καθαρού βάρους 125γραμμ. Εξωτερικά της
1
ΚΑΚΑΟ 125 γραμμ.
τεμάχιο
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1
έτους.
ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑΣ συσκευασία 500
γραμμ. σε σακούλα αναλλοίωτη χωρίς ίχνος
παραβίασης, με αλάτι καθαρό λευκό,
ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑΣ
γυαλιστερό και σπυρωτό. Εξωτερικά της
2
τεμάχιο
500 γραμμ.
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης.
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ΑΜΜΩΝΙΑ
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συσκευασία
3

ΑΜΜΩΝΙΑ 30 γραμμ.

τεμάχιο

4

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

τεμάχιο

5

ΒΑΝΙΛΙΑ

τεμάχιο

6

ΒΟΥΤΥΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ
250 γραμμ.

τεμάχια

7

ΔΑΦΝΗ 100 γραμμ.

τεμάχιο

8

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΤΥΠΟΥ
ΚΟΡΝ - ΦΛΕΙΚΣ 375
γραμμ.

Τεμάχιο

9

ΔΥΟΣΜΟΣ 100 γραμμ.

Τεμάχιο

10

ΖΑΜΠΟΝ ΠΛΑΤΗ φέτες

Κιλό

Τυποποιημένη σε κατάλληλη
30 γραμμ. Να είναι λευκή
κρυσταλλική σκόνη, διαλυτή στο νερό ούτως
ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
προσθετικό
στην
μαγειρική
και
ζαχαροπλαστική.
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ αρίστης ποιότητας,
συσκευασμένο και τυποποιημένο κατάλληλα
σε χάρτινο κουτί καθαρού βάρους 160 γραμμ.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται
τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους &
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΒΑΝΙΛΙΑ σε συσκευασία των 5 τεμαχίων σε
κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία σε φάκελο
- τεμάχιο όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η
ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει
τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία
παράδοσής του.
ΒΟΥΤΥΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ αρίστης ποιότητας,
φυτικής προέλευσης, κατάλληλη για επάλειψη
στο ψωμί. Συσκευασία τυποποιημένη σε
κατάλληλο πλαστικό κεσεδάκι, καθαρού
βάρους
250
γραμμ.
Εξωτερικά
της
συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά,
η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης.
ΔΑΦΝΗ αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 100 γραμμ.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ τύπου κορν φλέικς αρίστης
ποιότητος, από τραγανές νιφάδες καλαμποκιού
εμπλουτισμένα με βιταμίνες , σίδηρο κ.λ.π.
αποδεδειγμένα
ευρείας
κατανάλωσης
Τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική
αεροστεγή συσκευασία των 375 γραμμ.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται
τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών.
ΔΥΟΣΜΟΣ Αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 100 γραμμ.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους.
ΖΑΜΠΟΝ ΩΜΟΠΛΑΤΗ σύμφωνα με τις
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(ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ
υγειονομικές
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2017-03-16
κομμένο σε
ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ)

11

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 1 κιλό

Τεμάχιο

12

ΖΑΧΑΡΗ 1 κιλό

Τεμάχιο

13

ΚΑΦΕΣ ΤΥΠΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Τεμάχιο

14

ΚΥΜΙΝΟ

Τεμάχιο

15

ΜΑΓΙΑ φακελάκι

Τεμάχιο

16

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ

Τεμάχιο

17

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ
ΦΑΚΕΛΟ

Τεμάχιο

18

ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ

Τεμάχιο

και κτηνιατρικές διατάξεις,
φέτες αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση τα συστατικά & η
ημερομηνία λήξης.
ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 1 κιλού, λευκή σε μορφή σκόνης
σε συσκευασία κατάλληλη για το προϊόν, με
ημερομηνία λήξης του θα απέχει 12 μήνες από
την ημερομηνία παράδοσής του.
ΖΑΧΑΡΗ
Άριστης
ποιότητας,
λευκής
κρυσταλλικής μορφής, τυποποιημένη σε
χάρτινη κατάλληλη συσκευασία, καθαρού
βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας θα
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών.
ΚΑΦΕΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Αρίστης Ποιότητας,
τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή
συσκευασία, καθαρού βάρους 500 γραμμ.
Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται η
προέλευση και η ημερομηνία λήξης,
τουλάχιστον 12 μηνών.
ΚΥΜΙΝΟ Αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 100 γραμμ.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους.
ΜΑΓΙΑ αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε
κατάλληλη συσκευασία, σε τεμάχιο. Εξωτερικά
της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον
12
μηνών,
αποδεδειγμένα
ευρείας
κατανάλωσης.
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ με γεύση φρούτων αρίστης
ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 450 γραμμ. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ σε σκόνη αρίστης ποιότητος,
τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία,
βάρους
100
γραμμ.
Εξωτερικά
της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1
έτους.
ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ αρίστης ποιότητος,
τυποποιημένο σε πλαστικό σακουλάκι,
καθαρού βάρους 20 γραμμ. Εξωτερικά της

86

οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η
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προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης

19

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙΜΠΕΡ

Τεμάχιο

20

ΞΥΔΙ ΑΠΛΟ

Τεμάχιο

21

ΠΙΠΕΡΙ

Τεμάχιο

22

ΡΙΓΑΝΗ

Τεμάχιο

23

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ

Τεμάχιο

24

ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ

Τεμάχιο

Α/Α

1

τουλάχιστον 1 έτους.
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ σε συσκευασία
των 225 γραμμ. Πακέτα σε ζελατίνα
αναλλοίωτα και χωρίς να έχουν σπάσει.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται
τα συστατικά, και η ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών & αποδεδειγμένα
ευρείας κατανάλωσης.
ΞΥΔΙ ΑΠΛΟ 350 ml σε πλαστική φιάλη με
φυσιολογικό
χρώμα
αναλλοίωτο
παρασκευασμένο από σταφύλι σε νόμιμες
προδιαγραφές. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, η ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον 12 μηνών & αποδεδειγμένα
το προϊόν να είναι ευρείας κατανάλωσης.
ΠΙΠΕΡΙ σε σκόνη αρίστης ποιότητος,
τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία,
βάρους
100
γραμμ.
Εξωτερικά
της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1
έτους.
ΡΙΓΑΝΗ αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 100 γραμμ.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους.
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ
Άριστης
ποιότητας,
τυποποιημένος σε κατάλληλη συσκευασία,
βάρους
500
γραμμ.
Εξωτερικά
της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1
έτους, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
Φύλλο σφολιάτας αρίστης ποιότητας 500
γραμμ. τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή
συσκευασία, να αναγράφεται η προέλευση, τα
συστατικά (αλεύρι σίτου, φυτική μαργαρίνη,
αλάτι, νερό)

ΟΜΑΔΑ Γ2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
ΜΟΝΑΔΑ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΝΩΠΟΣ
ΚΙΜΑΣ
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΑΠΑΧΟΣ
συσκευασία 1 Κιλού από μπούτι χωρίς λίπος,
Κιμάς μπούτι νεαρό
Κιλό
συσκευασμένο & αλεσμένο κατάλληλα, με
μοσχάρι (σε κιλά)
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας
επαρκή ημερομηνία λήξης & προέλευση.
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Νωπός κιμάς χοιρινός αλεσμένος κατάλληλα,
17PROC005931931
2017-03-16
ΚΙΜΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ
με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας
2

ΝΩΠΟΣ

Κιλό

3

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ
ΤΥΠΟΥ 65%

Κιλό

4

ΜΟΣΧΑΡΙ ΝΕΑΡΟ
(ΠΟΝΤΙΚΙ)

Κιλό

5

ΚΙΜΑΣ ΑΠΟ ΝΕΑΡΟ
ΜΟΣΧΑΡΙ ΜΠΟΥΤΙ

Κιλό

Α/Α

1

2

3

επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση
(συσκευασία ενός Κιλού).
Νωπό
κοτόπουλο
αρίστης
ποιότητος,
συσκευασμένο και τεμαχισμένο κατάλληλα, με
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας
επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση,
καθώς και σήμανση καταλληλότητας ανά
τεμάχιο (κοτόπουλο), σε πρώτη και δεύτερη
συσκευασία.
Νωπό κρέας μοσχαρίσιο νεαρό αρίστης
ποιότητος άνευ οστών από ποντίκι, χωρίς
λίπος, συσκευασμένο και τεμαχισμένο
κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της
συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και
προέλευση.
Νωπός κιμάς μοσχαρίσιος άπαχος, από μπούτι
χωρίς λίπος, συσκευασμένο και αλεσμένο
κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της
συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και
προέλευση (συσκευασία ενός Κιλού).

ΟΜΑΔΑ Γ3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
ΜΟΝΑΔΑ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Βακαλάος φρεσκοκατεψυγμένος αρίστης
ΒΑΚΑΛΑΟΣ
ποιότητος,
ακέφαλος,
χονδρός,
Κιλό
ΑΚΕΦΑΛΟΣ
συσκευασμένος
και
τεμαχισμένος
κατάλληλα, επίπαγος μέχρι 15%.
Γαλέος φέτα 280-320 γραμμ. έκαστο. Η
συσκευασία των προϊόντων θα φέρει τις
απαραίτητες ενδείξεις (είδος ψαριού,
ημερομηνία κατάψυξης, ημερομηνία λήξης,
χώρα προέλευσης, αριθμός έγκρισης
ΓΑΛΕΟΣ ΦΕΤΑ
Κιλό
εργαστηρίου σε περίπτωση επεξεργασίας
και τεμαχισμού), καθαρό βάρος και
ποσοστό επίπαγου (ως 15% για τα
τεμαχισμένα). Τα κατεψυγμένα αλιεύματα
θα είναι τυποποιημένα ομοιόμορφα κατά
μέγεθος.
ΑΡΑΚΑΣ συσκευασίας 1 κιλό, αρίστης
ποικιλίας
&
άμεσης
κατάψυξης
ΑΡΑΚΑΣ
συσκευασμένο
κατάλληλα,
με
Κιλό
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας
την προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον 6 μηνών.
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ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ
17PROC005931931 2017-03-16
συσκευασίας
4

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

πράσινα
στρογγυλά
1 κιλό, αρίστης ποικιλίας &
άμεσης
κατάψυξης
συσκευασμένο
κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά
της συσκευασίας την προέλευση &
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6
μηνών.

Κιλό

Γ4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
ΜΟΝΑΔΑ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Αγγούρια φρέσκα 1 τεμαχίου αρίστης
ΑΓΓΟΥΡΙΑ
Τεμάχιο
ποιότητος, πράσινα, μετρίου μεγέθους.
Δέμα 450
Άνηθος φρέσκος, δέμα 450 γραμμ. αρίστης
ΑΝΗΘΟΣ
γραμμ.
ποιότητος, ώριμος και πράσινος.
Αχλάδια κρυστάλια φρέσκα αρίστης
ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Κιλό
ποιότητος, ζουμερά και γλυκά, μετρίου
μεγέθους.
Βερίκοκα φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα,
ΒΕΡΙΚΟΚΑ
Κιλό
ζουμερά και γλυκά, μετρίου μεγέθους.
Καρότα φρέσκα, 1 κιλού, αρίστης ποιότητας,
ΚΑΡΟΤΑ
Κιλό
ώριμα και γλυκά, μετρίου μεγέθους,
τραγανά.
Καρπούζι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο,
ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ
Κιλό
ζουμερό και γλυκό, Μετρίου μεγέθους.
Κλιμεντίνια φρέσκα, αρίστης ποιότητος,
ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΕΣ
Κιλό
ζουμερά χωρίς σπόρους, ώριμα, γλυκά,
μετρίου μεγέθους.
Κολοκύθια 1 κιλού, φρέσκα αρίστης
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ
Κιλό
ποιότητος, ώριμα, γλυκά, μετρίου μεγέθους.
Κρεμμύδια ξερά 1 κιλού αρίστης ποιότητος,
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ
Κιλό
μετρίου μεγέθους.
Κρεμμυδάκια φρέσκα αρίστης ποιότητος,
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ
Κιλό
ώριμα και πράσινα.
Λάχανο φρέσκο αρίστης ποιότητος, λευκό,
ΛΑΧΑΝΟ
Κιλό
μετρίου μεγέθους, σφιχτό κατάλληλο για
επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα).
Λεμόνια φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριμα,
ΛΕΜΟΝΙΑ
Κιλό
ζουμερά, μετρίου μεγέθους.
Μαϊντανός δέμα 450 γραμμ. φρέσκος
ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ
Τεμάχιο
αρίστης ποιότητος, ώριμος και πράσινος.
Μαρούλι φρέσκο αρίστης ποιότητος,
ΜΑΡΟΥΛΙ
Τεμάχιο
κανονικού μεγέθους, κατάλληλο για
επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα).
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
Μελιτζάνες τσακώνικες 1 κιλού αρίστης
Κιλό
ΦΛΑΣΚΕΣ
ποιότητας μετρίου μεγέθους.
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Μήλα στάρκιν φρέσκα αρίστης ποιότητος,
17PROC005931931
2017-03-16
16
ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ
Κιλό
ώριμα, ζουμερά και γλυκά, μετρίου
17

ΜΠΑΝΑΝΕΣ

Κιλό

18

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

Κιλό

19

ΠΑΤΑΤΕΣ

Κιλό

20

ΠΕΠΟΝΙΑ

Τεμάχιο

21

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ

Κιλό

22

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ

Κιλό

23

ΡΟΔΑΚΙΝΑ

Κιλό

24

ΣΕΛΙΝΟ

Κιλό

25

ΣΚΟΡΔΑ

Τεμάχιο

26

ΣΠΑΝΑΚΙ

Κιλό

27

ΤΟΜΑΤΕΣ Α
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κιλό

28

ΦΡΑΟΥΛΕΣ

Κιλό

Α/Α

1

μεγέθους.
Μπανάνες φρέσκιες αρίστης ποιότητος,
ώριμες γλυκές, κανονικού μεγέθους.
Νεκταρίνια φρέσκα αρίστης ποιότητος,
ώριμα, ζουμερά και γλυκά, μετρίου
μεγέθους.
Πατάτες φρέσκιες αρίστης ποιότητος,
μετρίου μεγέθους
Πεπόνι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο,
ζουμερό και γλυκό, κανονικού μεγέθους.
αρίστης ποιότητος, ώριμο, ζουμερό και
γλυκό, κανονικού μεγέθους.
Πιπεριές στρογγυλές πράσινες, τραγανές,
μετρίου μεγέθους, αρίστης ποιότητας.
Πορτοκάλια βαλέντσια φρέσκα αρίστης
ποιότητος, ώριμα ζουμερά και γλυκά,
ψιλόφλουδα μετρίου μεγέθους, κατάλληλα
για επιτραπέζια κατανάλωση.
Ροδάκινα φρέσκα αρίστης ποιότητος,
ώριμα, ζουμερά και γλυκά, μετρίου
μεγέθους.
Σέλινο φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο και
πράσινο.
Σκόρδα
μετρίου
μεγέθους,
αρίστης
ποιότητας.
Σπανάκι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο
και πράσινο.
Τομάτες φρέσκιες αρίστης ποιότητος,
ώριμες, ζουμερές και γλυκές, μετρίου
μεγέθους, κατάλληλες για επιτραπέζια
κατανάλωση (σαλάτα).
Φράουλές φρέσκιες αρίστης ποιότητος,
ώριμες γλυκές, κανονικού μεγέθους.

Γ5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
ΜΟΝΑΔΑ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΑΥΓΑ
φρέσκα
αρίστης
ποιότητος,
τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία
των 30 αυγών. Στη συσκευασία να
αναγράφεται ο αριθμός του ωοσκοπικού
ΑΥΓΑ ΑΝΑ τεμάχιο
Τεμάχια
κέντρου, η προέλευση, η ημερομηνία
παραγωγής και εγγυημένη ημερομηνία
λήξης, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των 25 ημερών.
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2017-03-16
Γ6.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
Α/Α

1

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
(ΣΥΜΜΙΚΤΟ
ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 350
γραμμ. ΟΛΙΚΗΣ
ΑΛΕΣΕΩΣ)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ. Ο
άρτος που θα προσκομίζεται θα υπακούει
στις διατάξεις του Κώδικα τροφίμων και
ποτών άρτος πρέπει να είναι χωριάτικος ή
σύμμεικτος καθαρού βάρους 350 γραμμ.
παραδιδόμενος 3 με 4 ώρες μετά τον
εκλιβανισμό του, δικαιολογημένης της
νομίμου απομείωσης. Το νερό που θα
χρησιμοποιείται
θα
είναι
πόσιμο.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση λυκίσκου. Η
έψηση με επαφή των τεμαχίων επιτρέπεται
σε βαθμό 15% . Το ψήσιμο θα πρέπει να
είναι ομοιογενές και να ξεχωρίζει κόρα και
ψίχα. Η κόρα (φλόγωμα) θα πρέπει να είναι
ομοιογενής καθ • όλη την επιφάνεια . Το
μαγειρικό αλάτι να μην ξεπερνά το 1,5% και
να πληροί τις προϋποθέσεις του μαγειρικού
άλατος. Ο άρτος θα πρέπει να αποκτήσει
την θερμοκρασία περιβάλλοντος και να
μεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές
διατάξεις. Η μεταφορά του άρτου θα γίνεται
σε χάρτινες συσκευασίες, μέσα σε πλαστικά
κάνιστρα ή σε καλάθια τα οποία θα τηρούν
τους κανόνες υγιεινής των τροφίμων.

Τεμάχια

Γ6.Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
ΜΟΝΑΔΑ
Α/Α
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΣΟΥΡΕΚΙ το παρασκεύασμα πρέπει να είναι
καλά ψημένο και να έχει την κανονική και
νόμιμη υγρασία του. Τα υλικά παρασκευής
πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και
1
ΤΣΟΥΡΕΚΙ
Κιλό
φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές
διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζεται όχι
νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή
του.
ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ το παρασκεύασμα πρέπει να
είναι καλά ψημένο και να έχουν την
κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά
παρασκευής πρέπει να είναι άριστης
2
ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ
Κιλό
ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις
αγορανομικές
διατάξεις.
Πρέπει
να
παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία μέρα
πριν την παράδοσή του.
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ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ
17PROC005931931 2017-03-16
παρασκεύασμα
3

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ
ΣΜΥΡΝΑΙΙΚΑ

Κιλό

4

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ

Κιλό

5

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ

Κιλό

6

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ

Κιλό

7

ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΑΚΙΑ
(ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ)

Κιλό

8

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ
ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ 1 κιλό

Κιλό

9

ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ
ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΜΙΚΡΑ

Κιλό

ΣΜΥΡΝΑΙΙΚΑ
το
πρέπει να είναι καλά
ψημένο και να έχει την κανονική και νόμιμη
υγρασία του. Τα υλικά παρασκευής πρέπει
να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα
σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις.
Πρέπει να παρασκευάζεται όχι νωρίτερα
από μία μέρα πριν την παράδοσή του.
ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ
το
παρασκεύασμα πρέπει να είναι καλά
ψημένο και να έχει την κανονική και νόμιμη
υγρασία του. Τα υλικά παρασκευής πρέπει
να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα
σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις.
Πρέπει να παρασκευάζεται όχι νωρίτερα
από μία μέρα πριν την παράδοσή του.
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ οι κουραμπιέδες πρέπει να
είναι καλά ψημένοι και να έχουν την
κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά
παρασκευής πρέπει να είναι άριστης
ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις
αγορανομικές
διατάξεις.
Πρέπει
να
παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία
μέρα πριν την παράδοσή τους.
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ τα μελομακάρονα πρέπει
να είναι καλά ψημένα και να έχουν την
κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά
παρασκευής πρέπει να είναι άριστης
ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις
αγορανομικές
διατάξεις.
Πρέπει
να
παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία
μέρα πριν την παράδοσή τους.
ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΑΚΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ σε κατάλληλη
για τρόφιμα συσκευασία όπου θα
αναφέρεται η ημερομηνία λήξεως του
προϊόντος.
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ αρίστης ποιότητος,
τυποποιημένες σε κατάλληλη συσκευασία,
βάρους 1 κιλού και εξωτερικά της
συσκευασίας
να
αναγράφονται
τα
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.
ΑΥΓΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΜΙΚΡΑ σε κατάλληλη
για τρόφιμα συσκευασία όπου θα
αναφέρεται η ημερομηνία λήξεως του
προϊόντος.
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ΚΟΚΑΚΙΑ το παρασκεύασμα πρέπει να είναι
17PROC005931931 2017-03-16
καλά ψημένο και να έχει την κανονική και
10

ΚΟΚΑΚΙΑ

Κιλό

11

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ

Κιλό

12

ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ
συσκευασία 680 –
700 γραμμ.

νόμιμη υγρασία του. Τα υλικά παρασκευής
πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και
φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές
διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζεται όχι
νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή
του.
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ το παρασκεύασμα πρέπει να
είναι καλά ψημένο και να έχει την κανονική
και νόμιμη υγρασία του. Τα υλικά
παρασκευής πρέπει να είναι άριστης
ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις
αγορανομικές
διατάξεις.
Πρέπει
να
παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία μέρα
πριν την παράδοσή του.
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ λευκό σε ειδική για την φύλαξή
του συσκευασία 680-700 γραμμ., το οποίο
θα πληροί τους όρους του κώδικά Τροφίμων
και Ποτών. Στη συσκευασία θα αναφέρεται
η ημερομηνία λήξης.

Τεμάχια

Γ7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ - ΧΥΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
Α/Α

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

ΧΥΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ
ΜΙΚΡΟΙ

Τεμάχιο

2

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 1,5 ΛΙΤΡΟ

Τεμάχιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χυμός φρούτων παιδικοί μικροί αρίστης
ποιότητος, 100 % φυσικός χωρίς συντηρητικά.
Από
συμπυκνωμένο
χυμό
πορτοκαλιού
περιεκτικότητας σε φρούτο 50% τουλάχιστον, με
την
προσθήκη
νερού
και
ζάχαρης.
Συσκευασμένος σε κατάλληλη σφραγισμένη
ερμητικά
κλειστή
χάρτινη
συσκευασία.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των 6 μηνών εκτός
ψυγείου.
Αναψυκτικά σε πλαστικό μπουκάλι 1,5 λτ
αρίστης ποιότητας εγκεκριμένων εταιρειών
ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες
πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα
πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας
όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα
τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του
ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης.
Αποκλείονται τα προϊόντα, ανώμαλου χρώματος
– οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες
ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις μεταλλικής
συσκευασίας. Γενικά όλα τα προς προμήθεια
είδη θα είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές
διατάξεις και σύμφωνα με τον ενδεικτικό
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προϋπολογισμό της διακήρυξης. Επίσης όλα τα
17PROC005931931 2017-03-16
προς προμήθεια είδη θα έχουν μεγάλο
περιθώριο ως προς την ημερομηνία λήξης τους.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ
ΤΕ ΒΙΒΛΙΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
……………………………………
…
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛ.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16
……………………………………
…
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι.
ΤΟΛΙΟΣ
ΤΗΛ.: 213 20 25 902
FAX: 210 93 53 047
E-mail:
itolios@0149.syzefxis.go
v.gr

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια τροφίμων για τις αναγκες του
17PROC005931931 2017-03-16
Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.
Αρ. Μελέτης 1/2017

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ:
Κ.Α.Ε.: 15.6699.0022 - 15.6481.0002 - 20.6063.0007 30.6063.0007 - 35.6063.0007 - 45.6063.0006

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
Κ.Α.Ε.: 15.6481.0001 - 15.6481.0002 - 15.6481.0003 15.6481.0004 - 15.6481.0005 - 15.6481.0006 15.6481.0007 - 15.6481.0010 - 15.6063.0001

ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ.:
Κ.Α.Ε.: 15.6481.0001 - 15.6481.0002 - 15.6481.0003 15.6481.0004 - 15.6481.0005 - 15.6481.0006 15.6481.0007

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΠΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΟΜΑΔΑ Α' ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - CPV: 15800000-6
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ΟΜΑΔΑ Α1.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
17PROC005931931
2017-03-16
A/
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A/
A
1
2
3
4
5
6
7

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1 κιλό
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ
410 γρ.
ΚΟΦΤΟ
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ
(ΖΥΜΑΡΙΚΟ)
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ(ΖΥΜΑ
ΡΙ-ΚΟ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο
6)
ΠΕΝΝΕΣ 500 γρ.
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ
ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Α ΣΕ
Η ΤΙΜΗ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

τεμάχιο

12.500

0,90 €

11.250,00 €

τεμάχιο

16.811

0,82 €

13.785,02 €

τεμάχιο

12.500

0,57 €

7.125,00 €

τεμάχιο

12.500

0,57 €

7.125,00 €

τεμάχιο

16.500

0,57 €

9.405,00 €

τεμάχιο
τεμάχιο
τεμάχιο
τεμάχιο
τεμάχιο
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
Ν

12.500
12.500
12.500
12.500
12.500

0,52 €
0,80 €
0,73 €
0,96 €
1,40 €

6.500,00 €
10.000,00 €
9.125,00 €
12.000,00 €
17.500,00 €

133.311

ΣΥΝΟΛΟ

103.815,02 €

ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

13.495,95 €
117.310,97 €

ΟΜΑΔΑ Α1.Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ
τεμάχιο
5.500
0,46 €
2.530,00 €
ΑΝΘΟΣ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
τεμάχιο
12.500
0,88 €
11.000,00 €
160γρ.
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ
τεμάχιο
12.500
1,00 €
12.500,00 €
ΚΑΚΑΟ 125γρ.
τεμάχιο
10.000
0,90 €
9.000,00 €
ΚΑΦΕΣ ΤΥΠΟΥ
τεμάχιο
12.500
2,00 €
25.000,00 €
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΤΟΝΟΥ
τεμάχιο
14.000
1,55 €
21.700,00 €
ΚΟΝΣΕΡΒΑ
ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ
τεμάχιο
14.000
1,30 €
18.200,00 €
ΓΙΑΛΑΝΤΖΗ
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8
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ
τεμάχιο
11.000
17PROC005931931
2017-03-16
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ
9

10
11
12
13

Α/
Α
1

Α/
Α
1

ΠΤΙ-ΜΠΕΡ
ΞΥΔΙ
ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ
(διπλή συσκ. 250
γρ.)
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ

1,77 €

19.470,00 €

τεμάχιο

12.500

0,73 €

9.125,00 €

τεμάχιο

8.000

0,41 €

3.280,00 €

τεμάχιο

8.000

1,60 €

12.800,00 €

τεμάχιο
τεμάχιο
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
Ν

12.500
14.500

0,55 €
1,05 €

6.875,00 €
15.225,00 €

147.500

ΣΥΝΟΛΟ

166.705,00 €

ΦΠΑ 24%

40.009,20 €

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

206.714,20 €

ΟΜΑΔΑ Α1.Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ

τεμάχιο

22.349

4,38 €

97.888,62 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
Ν

22.349

ΣΥΝΟΛΟ

97.888,62 €

ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

12.725,52 €
110.614,14 €

ΟΜΑΔΑ Α1.Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ-ΧΥΜOI ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Τεμάχιο
14.000
1,00 €
14.000,00 €
ΓΕΥΣΕΩΝ 1 λίτρου
ΣΥΝΟΛΟ
14.000
ΣΥΝΟΛΟ
14.000,00 €
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
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Ν
17PROC005931931
2017-03-16
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Α1.Α-Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Κ.Α.Ε.
15.6699.0022

3.360,00 €
17.360,00 €

451.999,31 €

ΟΜΑΔΑ Α2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ

Α/
Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

ΟΜΑΔΑ Α2.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΜΟΝΑΔΑ
Α ΣΕ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ
τεμάχιο
200
0,90 €
180,00 €
ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1 κιλό
ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ
τεμάχιο
200
0,55 €
110,00 €
ΦΑΡΙΝΑΠ 500γρ
ΑΥΓΑ ΑΝΑ τεμάχιο
τεμάχιο
5.000
0,20 €
1.000,00 €
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ
τεμάχιο
3.000
0,82 €
2.460,00 €
410 γρ.
ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ
Τεμάχιο
5.000
0,80 €
4.000,00 €
ΑΤΟΜΙΚΑ 200 gr
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΥΡΙ
κιλό
120
10,00 €
1.200,00 €
κιλό
ΚΟΡΝ-ΦΛΑΟΥΡ
(ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΛΕΥΡ
τεμάχιο
20
0,70 €
14,00 €
Ο)
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500 γρ.
τεμάχιο
800
0,57 €
456,00 €
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ(ΖΥΜΑ
ΡΙ-ΚΟ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο
τεμάχιο
1.100
0,57 €
627,00 €
6)
ΜΕΛΙ κιλό
τεμάχιο
150
7,10 €
1.065,00 €
ΠΕΝΝΕΣ
(ΖΥΜΑΡΙΚΟ) 500
τεμάχιο
1.100
0,52 €
572,00 €
γρ.
ΡΕΒΥΘΙΑ
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ
τεμάχιο
250
2,00 €
500,00 €
500 γρ.
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ 500 γρ.
τεμάχιο
500
0,80 €
400,00 €
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ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ 500
τεμάχιο 2017-03-16
1.500
17PROC005931931
γρ.

0,73 €

1.095,00 €

15

0,96 €

96,00 €

14

16
17
18
19
20
21
22

Α/
Α
1
2
3

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500 γρ.
ΤΥΡΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ
φέτες 1 κιλό
ΤΥΡΙ REGATO κιλό
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500
γρ.
ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ
500 γρ.
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ
500 γρ.
ΦΕΤΑ ΤΥΡΙ
ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ κιλό
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500 γρ.

τεμάχιο

100

κιλό

200

6,20 €

1.240,00 €

κιλό

200

6,60 €

1.320,00 €

τεμάχιο

800

0,96 €

768,00 €

τεμάχιο

350

2,66 €

931,00 €

τεμάχιο

300

1,40 €

420,00 €

7,00 €

3.500,00 €

1,00 €

700,00 €

κιλό
Τεμάχιο
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
Ν

500
700
21.070

1.020

ΣΥΝΟΛΟ

22.654,00 €

ΦΠΑ 13%

2.945,02 €

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

25.599,02 €

ΟΜΑΔΑ Α2.Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ
τεμάχιο
300
0,46 €
138,00 €
500 γρ.
ΑΝΘΟΣ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
τεμάχιο
200
0,88 €
176,00 €
160γρ.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 100 γρ.(
τεμάχιο
10
1,50 €
15,00 €
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
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ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ
17PROC005931931
2017-03-16
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ΒΟΥΤΥΡΟ
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 250 γρ.
ΔΑΦΝΗ 100 γρ.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
ΤΥΠΟΥ ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΚΣ 375 γρ.
ΔΥΟΣΜΟΣ 100 γρ.
ΖΑΜΠΟΝ ΠΛΑΤΗ
φέτες (ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΑΠΌ ΧΟΙΡΙΝΟ
ΚΡΕΑΣ)
ΖΑΧΑΡΗ 1 κιλό
ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 1
κιλό
ΖΕΛΕ διπλό
ΖΥΜΗ ΚΟΥΡΟΥ 600
γρ.
ΚΑΚΑΟ 1κιλό
ΚΑΝΕΛΛΑ 100 γρ.
ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ
τεμάχιο
ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ
ΓΕΜΙΣΗ
ΚΥΜΙΝΟ 100 γρ.
ΜΑΓΙΑ φακελάκι
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ
100 γρ.
ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ τεμάχιο
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ
ΠΤΙ-ΜΠΕΡ
ΞΥΔΙ ΑΠΛΟ 350 ml
ΠΙΠΕΡΙ 100 γρ.
ΡΙΓΑΝΗ 100 γρ.
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ
500 γρ.
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ
ΦΥΤΙΝΗ 400 γρ.
ΧΑΜΟΜΗΛΙ
πακέτο (10
φακελάκια)

τεμάχιο

400

1,10 €

440,00 €

τεμάχιο

10

2,50 €

25,00 €

τεμάχιο

300

1,94 €

582,00 €

τεμάχιο

10

2,50 €

25,00 €

7,20 €

1.296,00 €

κιλό

180

τεμάχιο

220

1,00 €

220,00 €

τεμάχιο

30

2,00 €

60,00 €

Τεμάχιο

300

1,20 €

360,00 €

τεμάχιο

250

4,35 €

1.087,50 €

τεμάχιο
τεμάχιο

50
10

5,95 €
1,20 €

297,50 €
12,00 €

τεμάχιο

50

1,40 €

70,00 €

τεμάχιο

3.000

0,44 €

1.320,00 €

τεμάχιο
τεμάχιο
Τεμάχιο

30
100
180

2,00 €
0,25 €
1,77 €

60,00 €
25,00 €
318,60 €

τεμάχιο

20

2,90 €

58,00 €

τεμάχιο

100

0,46 €

46,00 €

τεμάχιο

800

0,73 €

584,00 €

τεμάχιο
τεμάχιο
τεμάχιο

200
150
100

0,41 €
1,07 €
2,00 €

82,00 €
160,50 €
200,00 €

τεμάχιο

3.000

0,55 €

1.650,00 €

τεμάχιο
Τεμάχιο

500
100

1,05 €
2,00 €

525,00 €
200,00 €

Τεμάχιο

25

1,00 €

25,00 €

100

ΣΥΝΟΛΟ
17PROC005931931
2017-03-16
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
10.445
180

ΣΥΝΟΛΟ

10.058,10 €

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

2.413,94 €

Ν

Α/
Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

12.472,04 €

ΟΜΑΔΑ Α2.Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΤΟ
κιλό
300
1,15 €
345,00 €
ΚΙΛΟ
ΑΝΗΘΟΣ
Δέμα 450gr
100
1,12 €
112,00 €
ΑΧΛΑΔΙΑ
κιλό
500
1,85 €
925,00 €
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΒΕΡΥΚΟΚΑ
κιλό
100
2,00 €
200,00 €
ΒΑΝΙΛΙΕΣ
κιλό
120
1,35 €
162,00 €
ΔΥΟΣΜΟΣ
Δέμα 100gr
100
0,50 €
50,00 €
ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ
κιλό
400
0,28 €
112,00 €
ΚΑΡΟΤΑ
κιλό
400
0,78 €
312,00 €
ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΕΣ
κιλό
300
1,00 €
300,00 €
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ
κιλό
200
1,25 €
250,00 €
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ
κιλό
250
0,90 €
225,00 €
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ
κιλό
700
0,70 €
490,00 €
ΛΑΧΑΝΟ
κιλό
300
0,48 €
144,00 €
ΛΕΜΟΝΙΑ
κιλό
280
1,85 €
518,00 €
ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ
κιλό
400
1,40 €
560,00 €
ΜΠΑΝΑΝΕΣ
κιλό
1.000
1,60 €
1.600,00 €
ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ
Δέμα 450gr
150
1,05 €
157,50 €
ΜΑΡΟΥΛΙ
Τεμάχιο
400
0,47 €
188,00 €
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
κιλό
100
1,12 €
112,00 €
ΦΛΑΣΚΕΣ
ΜΠΡΟΚΟΛΟ
κιλό
200
1,70 €
340,00 €
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
κιλό
500
1,50 €
750,00 €
ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α'
κιλό
700
1,15 €
805,00 €
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ
κιλό
100
1,00 €
100,00 €
ΠΑΤΑΤΕΣ
κιλό
5.000
0,85 €
4.250,00 €
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25

ΠΕΠΟΝΙΑ
κιλό
300
17PROC005931931
2017-03-16
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

26
27
28
29
30
31
32
33
34

Α/
Α

1

ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
ΜΕΡΛΙΝ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΑ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ
ΠΡΑΣΑ
ΡΟΔΑΚΙΝΑ
ΣΕΛΙΝΟ
ΣΚΟΡΔΑ
ΦΡΑΟΥΛΕΣ

0,90 €

270,00 €

κιλό

500

1,30 €

650,00 €

κιλό

200

1,20 €

240,00 €

κιλό

100

1,20 €

120,00 €

κιλό

200

1,12 €

224,00 €

κιλό
κιλό
κιλό
Τεμάχιο
κιλό
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
Ν

130
240
60
160

1,50 €
1,50 €
1,20 €
0,45 €
2,00 €

195,00 €
360,00 €
72,00 €
79,65 €
320,00 €

13.740

ΣΥΝΟΛΟ

15.538,15 €

ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

2.019,96 €

177

927

17.558,11 €

ΟΜΑΔΑ Α2.Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
εξαιρετικό (extra)
παρθένο
τεμάχιο
150
16,77 €
2.515,50 €
συσκευασία 5
λίτρων
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ΣΥΝΟΛΟ
17PROC005931931
2017-03-16
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
150

ΣΥΝΟΛΟ

2.515,50 €

ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

327,02 €

Ν

Α/
Α

1

Α/
Α

1

2.842,52 €

ΟΜΑΔΑ Α2.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΗΛΙΕΛΑΙΟ
εξαιρετικό
τεμάχιο
50
7,26 €
363,00 €
συσκευασία 5
λίτρων
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
50
ΣΥΝΟΛΟ
363,00 €
Ν
ΦΠΑ 24%
87,12 €
ΓΕΝΙΚΟ
450,12 €
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ Α2.ΣΤ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
(ΣΙΜΜΙΚΤΟ
Τεμάχιο
15.000
0,80 €
12.000,00 €
ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 350gr.
ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ)
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
15.000
ΣΥΝΟΛΟ
12.000,00 €
Ν
ΦΠΑ 13%
1.560,00 €
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

13.560,00 €

ΟΜΑΔΑ Α2.Ζ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
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ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ2017-03-16
ΠΟΣΟΤΗΤ
17PROC005931931
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ

Α/
Α
1
2
3
4
5

Α/
Α
1
2
3

Α ΣΕ ΚΙΛΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ

κιλό

70

9,95 €

696,50 €

κιλό

50

7,90 €

395,00 €

κιλό
κιλό

75
100

8,05 €
8,06 €

603,75 €
806,00 €

1,75 €

1.400,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

3.901,25 €

ΦΠΑ 24%

936,30 €

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

4.837,55 €

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ
ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ
συσκευασία
680γρ.-700γρ.

ΤΕΜΑΧΙΑ

Τεμάχιο

800

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
Ν

800

295

ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ Α2.Η. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ (ΨΑΡΙΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ) ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΒΑΚΑΛΑΟΣ
κιλό
1.200
5,30 €
6.360,00 €
ΑΚΕΦΑΛΟΣ
ΑΡΑΚΑΣ
κιλό
300
3,08 €
924,00 €
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ
ΣΠΑΝΑΚΙ ΣΕ ΦΥΛΛΑ
κιλό
300
2,20 €
660,00 €
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ
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ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ
17PROC005931931
2017-03-16
ΠΡΑΣΙΝΑ
4

Α/
Α
1
2
3
4

Α/
Α
1

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

κιλό

300

2,50 €

750,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ/ΚΙΛΩ
Ν

2.100

ΣΥΝΟΛΟ

8.694,00 €

ΦΠΑ 13%

1.130,22 €

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

9.824,22 €

ΟΜΑΔΑ Α2.Θ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΡΕΑΣ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ) ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
Κιμάς μπούτι νεαρό
κιλό
2.000
10,30 €
20.600,00 €
μοσχάρι (σε κιλά)
Κοτόπουλο τύπου
65% νωπό (σε
κιλό
2.500
2,50 €
6.250,00 €
κιλά)
Μοσχάρι νεαρό
κιλό
1.500
9,70 €
14.550,00 €
(ποντίκι - σε κιλά)
Χοιρινό (σε κιλά)

κιλό
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ/ΚΙΛΩ
Ν

2.500

4,70 €

11.750,00 €

8.500

ΣΥΝΟΛΟ

53.150,00 €

ΦΠΑ 13%

6.909,50 €

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

60.059,50 €

ΟΜΑΔΑ Α2.Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ-ΧΥΜOI ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ
Τεμάχιο
5.000
0,45 €
2.250,00 €
ΜΙΚΡΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
5.000
ΣΥΝΟΛΟ
2.250,00 €
Ν
ΦΠΑ 24%
540,00 €
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

105

2.790,00 €

17PROC005931931 2017-03-16
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Α2.Α-Ι. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ Κ.Α.Ε 15.6481.0002

149.993,08 €

ΟΜΑΔΑ Α3. ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Α/
Α
1

ΟΜΑΔΑ Α3.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ
13% - Κ.Α. 20.6063.0007
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
τεμάχιο
55.808
1,11 €
61.946,88 €
1λίτρου
ΣΥΝΟΛΟ
55.808
ΣΥΝΟΛΟ
61.946,88 €
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
Ν
ΦΠΑ 13%
8.053,09 €
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Α/
Α
1

69.999,97 €

ΟΜΑΔΑ Α3.Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ
13% - Κ.Α. 30.6063.0007
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
τεμάχιο
7.972
1,11 €
8.848,92 €
1λίτρου
ΣΥΝΟΛΟ
7.972
ΣΥΝΟΛΟ
8.848,92 €
ΤΕΜ/ΚΙΛΩ
Ν
ΦΠΑ 13%
1.150,38 €
ΓΕΝΙΚΟ
9.999,30 €
ΣΥΝΟΛΟ
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17PROC005931931
2017-03-16
ΟΜΑΔΑ Α3.Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% Κ.Α. 35.6063.0007
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Α ΣΕ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ

Α/
Α

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
1λίτρου

τεμάχιο

7.175

1,11 €

7.964,25 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
Ν

7.175

ΣΥΝΟΛΟ

7.964,25 €

ΦΠΑ 13%

1.035,35 €

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

8.999,60 €

Α/
Α
1

ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ Α3.Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ
13% - Κ.Α. 45.6063.0006
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
τεμάχιο
4.209
1,11 €
4.671,99 €
1λίτρου
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
4.209
ΣΥΝΟΛΟ
4.671,99 €
Ν
ΦΠΑ 13%
607,36 €
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Α3.Α-Δ. ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

5.279,35 €

94.278,23 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α1.Α-Δ + Α2.Α-Ι + Α3.Α-Δ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%

399.687,33 €
51.959,35 €
451.646,68 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α1.Α-Δ + Α2.Α-Ι + Α3.Α-Δ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
ΦΠΑ 24%

197.277,35 €
47.346,56 €
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ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%
17PROC005931931 2017-03-16

244.623,91 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ
24%

596.964,68 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ 13% ΚΑΙ 24%

696.270,60 €

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΜΑΔΑ Β' ΤΜΗΜΑ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Β1. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

A/
A
1

2
3

ΟΜΑΔΑ Β1.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% K.A.Ε. 15.6481.0001
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Συσκ. 1
Τεμάχιο
202
0,90 €
181,80 €
κιλού
ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ
ΦΑΡΙΝΑΠ Συσκ. 500
Τεμάχιο
684
0,55 €
376,20 €
gr
ΑΥΓΑ
Τεμάχιο
12.348
0,20 €
2.469,60 €
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ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ
4
Τεμάχιο 2017-03-16
4.527
17PROC005931931
410γρ
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ΓΙΑΟΥΡΤΙ
ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 1 κιλού
ΚΑΣΕΡΙ ΤΥΡΙ
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΥΡΙ
ΚΟΡΝ-ΦΛΑΟΥΡ
(καλαμποκάλευρο)
ΚΟΦΤΟ
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ
(Συσκ. 500 g)
ΚΟΧΥΛΑΚΙ
ΖΥΜΑΡΙΚΟ(Συσκ.
500 g)
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (Συσκ.
500 g)
ΜΕΛΙ (Συσκ. 1
κιλού)
ΠΕΝΝΕΣ (Συσκ. 500
g)
ΠΕΠΟΝΑΚΙ
ΖΥΜΑΡΙΚΟ (Συσκ.
500 g)
ΡΕΒΥΘΙΑ
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ
(Συσκ. 500 g)
ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ
(Συσκ. 500 g)
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ (Συσκ.
500 g)
ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ (Συσκ.
500 g)
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ (Συσκ.
500 g)
ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΞΙΝΟΣ
(Συσκ. 500 g)
ΤΥΡΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ
(φέτες)
ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ
ΤΡΙΜΜΕΝΟ
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ
(Συσκ. 500 g)
ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ
(Συσκ. 500 g)
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ
(Συσκ. 500 g)

Τεμάχιο

810

Κιλό
Κιλό

558
248

0,82 €

3.712,14 €

3,75 €

3.037,50 €

10,00 €
10,00 €

5.580,00 €
2.480,00 €

Τεμάχιο

101

0,70 €

70,70 €

Τεμάχιο

1.309

0,57 €

746,13 €

Τεμάχιο

100

0,24 €

24,00 €

Τεμάχιο

866

0,57 €

493,62 €

Τεμάχιο

421

7,10 €

2.989,10 €

Τεμάχιο

560

0,52 €

291,20 €

Τεμάχιο

314

0,57 €

178,98 €

Τεμάχιο

355

2,00 €

710,00 €

Τεμάχιο

417

0,80 €

333,60 €

Τεμάχιο

568

0,80 €

454,40 €

Τεμάχιο

1.128

0,73 €

823,44 €

Τεμάχιο

135

0,96 €

129,60 €

Τεμάχιο

28

1,00 €

28,00 €

Κιλό

166

6,20 €

1.029,20 €

Κιλό

60

6,20 €

372,00 €

Τεμάχιο

1.013

0,96 €

972,48 €

Τεμάχιο

333

2,66 €

885,78 €

Τεμάχιο

681

1,40 €

953,40 €
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ΦΕΤΑ ΤΥΡΙ
Κιλό 2017-03-16
893
17PROC005931931
ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ

26
27

Α/
Α
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ (Συσκ.
500 g)

Τεμάχιο

754

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
Ν

27.654

1.925

7,00 €

6.251,00 €

1,00 €

754,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

36.327,87 €

ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

4.722,62 €
41.050,49 €

ΟΜΑΔΑ Β1.Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24% K.A.Ε. 15.6481.0001
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑΣ
Τεμάχιο
587
0,46 €
270,02 €
Συσκευασία 500gr
ΑΜΜΩΝΙΑ
Τεμάχιο
13
0,40 €
5,20 €
Συσκευασία 30gr
ΑΝΘΟΣ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
Τεμάχιο
1.035
0,88 €
910,80 €
Συσκευασία 160 gr
ΒΑΝΙΛΙΑ
Συσκευασία 5
Τεμάχιο
195
0,60 €
117,00 €
τεμαχ.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 100γρ
(αρωματικά βότανα
Τεμάχιο
57
1,50 €
85,50 €
και μπαχαρικά)
ΒΟΥΤΥΡΟ
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ
Τεμάχιο
1.146
1,10 €
1.260,60 €
Συσκευασία 250 gr
ΔΑΦΝΗ 100γρ
(αρωματικά βότανα
Τεμάχιο
46
2,50 €
115,00 €
και μπαχαρικά)
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
ΤΥΠΟΥ ΚΟΡΝ Τεμάχιο
928
1,94 €
1.800,32 €
ΦΛΕΙΚΣ
Συσκευασία 375 gr
ΔΥΟΣΜΟΣ 100γρ
(αρωματικά βότανα
Τεμάχιο
71
2,50 €
177,50 €
και μπαχαρικά)
ΖΑΜΠΟΝ ΠΛΑΤΗ
φέτες (προϊόντα
Κιλό
172
7,20 €
1.238,40 €
από χοιρινό κρέας)
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ΖΑΧΑΡΗ
Τεμάχιο 2017-03-16
1.348
17PROC005931931
Συσκευασία 1 κιλού

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ
Συσκευασία 1 kgr
ΖΥΜΗ ΚΟΥΡΟΥ
Συσκευασία 600 gr
ΚΑΚΑΟ Συσκευασία
125 γρ
ΚΑΚΑΟ Συσκευασία
1 κιλού
ΚΑΝΕΛΛΑ
ΤΡΙΜΜΕΝΗ
Συσκευασία 100 gr
ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ
Συσκευασία 100 gr
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ
ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ
Συσκευασία 1 κιλού
ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
½ ΚΙΛΟΥ
ΚΥΜΙΝΟ
Συσκευασία 100 gr
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΟΔΑ
Συσκευασία 200 gr
ΜΑΓΙΑ φακελλάκι
ΜΗΛΟΞΥΔΟ
Συσκευασία 350 gr
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ
Συσκευασία 100 gr
ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ τεμάχιο
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ
ΠΤΙ ΜΠΕΡ
ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ
Συσκευασία 500 gr
ΞΥΔΙ ΑΠΛΟ
Συσκευασία 350 ml
ΠΙΠΕΡΙ Συσκευασία
100 gr
ΡΙΓΑΝΗ Συσκευασία
100 gr
ΤΣΑΙ (πακέτο 10
φακελάκια)
ΦΡΥΓΑΝΙΑ (πακέτο
διπλό)

1,00 €

1.348,00 €

Τεμάχιο

142

2,00 €

284,00 €

Τεμάχιο

306

4,35 €

1.331,10 €

Τεμάχιο

206

0,90 €

185,40 €

Τεμάχιο

120

5,95 €

714,00 €

Τεμάχιο

82

1,20 €

98,40 €

Τεμάχιο

124

1,40 €

173,60 €

Τεμάχιο

185

5,00 €

925,00 €

Τεμάχιο

750

4,90 €

3.675,00 €

Τεμάχιο

54

2,00 €

108,00 €

Τεμάχιο

13

3,00 €

39,00 €

Τεμάχιο

237

0,25 €

59,25 €

Τεμάχιο

118

2,85 €

336,30 €

Τεμάχιο

50

2,90 €

145,00 €

Τεμάχιο

204

0,46 €

93,84 €

Τεμάχιο

1.100

0,73 €

803,00 €

Τεμάχιο

3.037

0,55 €

1.670,35 €

Τεμάχιο

430

0,41 €

176,30 €

Τεμάχιο

116

1,07 €

124,12 €

Τεμάχιο

150

2,00 €

300,00 €

Τεμάχιο

250

1,00 €

250,00 €

Τεμάχιο

355

1,05 €

372,75 €
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ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΑ
17PROC005931931
Τεμάχιο 2017-03-16
82
Συσκευασία 180 gr

33
34
35
36

ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ
Συσκευασία 450 gr
ΦΥΤΙΝΗ
Συσκευασία 400 gr
ΧΑΜΟΜΗΛΙ
(πακέτο 10
φακελάκια)

0,85 €

69,70 €

Τεμάχιο

146

3,00 €

438,00 €

Τεμάχιο

85

2,00 €

170,00 €

Τεμάχιο

250

1,00 €

250,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
Ν

14.018

172

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Β1.Α-Β.

ΣΥΝΟΛΟ

20.120,45 €

ΦΠΑ 24%

4.828,91 €

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

24.949,36 €

65.999,85 €

ΟΜΑΔΑ Β2. ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

Α/
Α
1

ΟΜΑΔΑ Β2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% K.A.Ε. 15.6481.0002
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΜΟΣΧΑΡΙ ΝΕΑΡΟ
Κιλό
840
9,70 €
8.148,00 €
(ΠΟΝΤΙΚΙ)
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ΚΙΜΑΣ ΑΠΟ ΝΕΑΡΟ
17PROC005931931
2
Κιλό 2017-03-16
1.780
ΜΟΣΧΑΡΙ ΜΠΟΥΤΙ
3

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ
ΤΥΠΟΥ 65%
ΕΓΧΩΡΙΟ

10,30 €

18.334,00 €

Κιλό

1.973

2,50 €

4.932,50 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
Ν

4.593

ΣΥΝΟΛΟ

31.414,50 €

ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

4.083,89 €
35.498,39 €

ΟΜΑΔΑ Β3. ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ

Α/
Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ΟΜΑΔΑ Β3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% K.A.Ε. 15.6481.0003
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ
Κιλό
364
1,15 €
418,60 €
ΑΓΓΟΥΡΙΑ
Τεμάχιο
1.014
0,56 €
567,84 €
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ
Κιλό
40
1,94 €
77,60 €
Δέμα 450
ΑΝΗΘΟΣ
140
1,12 €
156,80 €
γρ.
ΑΡΑΚΑΣ
Κιλό
201
1,35 €
271,35 €
ΑΧΛΑΔΙΑ
Κιλό
1.429
1,85 €
2.643,65 €
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΒΑΝΙΛΙΕΣ
Κιλό
211
1,35 €
284,85 €
ΒΕΡΙΚΟΚΑ
Κιλό
325
2,00 €
650,00 €
Δέμα 100
ΔΥΟΣΜΟΣ
48
0,50 €
24,00 €
γρ.
ΚΑΡΟΤΑ
Κιλό
1.029
0,78 €
802,62 €
ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ
Κιλό
905
0,28 €
253,40 €
ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΕΣ
Κιλό
527
1,00 €
527,00 €
ΚΟΛΟΚΛΥΘΑ
Κιλό
25
2,00 €
50,00 €
ΓΛΥΚΙΑ
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ
Κιλό
417
1,25 €
521,25 €
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ
Κιλό
152
0,90 €
136,80 €
ΕΓΧΩΡΙΟ
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ
Κιλό
1.133
0,70 €
793,10 €
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
Κιλό
73
1,23 €
89,79 €
ΦΡΕΣΚΑ
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18
19

ΛΑΧΑΝΟ
Κιλό
495
17PROC005931931
2017-03-16
ΛΕΜΟΝΙΑ
Κιλό
862

20

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ

21

ΜΑΡΟΥΛΙ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
ΦΛΑΣΚΕΣ
ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ
ΜΠΑΝΑΝΕΣ
ΜΠΡΟΚΟΛΟ
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α'
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ
ΠΑΤΑΤΕΣ
ΠΕΠΟΝΙΑ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΑ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
ΜΕΡΛΙΝ
ΠΡΑΣΑ
ΡΟΔΑΚΙΝΑ
ΣΑΛΑΤΕΣ
ΣΕΛΙΝΟ
ΣΚΟΡΔΑ
ΣΠΑΝΑΚΙ
ΦΑΣΟΛΙΑ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ
ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
ΦΡΑΟΥΛΕΣ

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Δέμα 450
γρ.
Τεμάχιο

0,48 €
1,85 €

237,60 €
1.594,70 €

272

1,05 €

285,60 €

826

0,47 €

388,22 €

Κιλό

44

1,22 €

53,68 €

Κιλό

85

1,12 €

95,20 €

Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό

1.197
1.602
68
513

1,40 €
1,60 €
1,70 €
1,50 €

1.675,80 €
2.563,20 €
115,60 €
769,50 €

Κιλό

1.347

1,15 €

1.549,05 €

Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό

120
5.131
834
21

1,00 €
0,85 €
0,90 €
1,20 €

120,00 €
4.361,35 €
750,60 €
25,20 €

Κιλό

125

1,12 €

140,00 €

Κιλό

433

1,30 €

562,90 €

Κιλό

553

1,20 €

663,60 €

Κιλό
Κιλό
Τεμάχιο
Κιλό
Τεμάχιο
Κιλό

148
518

581

1,50 €
1,50 €
0,55 €
1,20 €
0,45 €
1,30 €

222,00 €
777,00 €
106,70 €
166,80 €
124,20 €
755,30 €

Κιλό

251

1,85 €

464,35 €

Κιλό
Κιλό
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ/ΚΙΛΩ
Ν

174
376

1,65 €
2,00 €

287,10 €
752,00 €

22.448

ΣΥΝΟΛΟ

27.875,90 €

ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

3.623,87 €

194
139
276

2.770

114

31.499,77 €

17PROC005931931 2017-03-16
ΟΜΑΔΑ Β4. ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

Α/
Α

1

Α/
Α
1
2

ΟΜΑΔΑ Β4.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% K.A.Ε. 15.6481.0004
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
(ΣΙΜΜΙΚΤΟ
Τεμάχιο
13.160
0,80 €
10.528,00 €
ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 350 gr.
ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ)
ΣΥΝΟΛΟ
13.160
ΣΥΝΟΛΟ
10.528,00 €
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΦΠΑ 13%
1.368,64 €
ΓΕΝΙΚΟ
11.896,64 €
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ Β4.Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24% K.A.Ε. 15.6481.0004
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ
Κιλό
182
8,95 €
1.628,90 €
ΚΙΛΟ
ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ
συσκευασία 680
Τεμάχιο
499
1,75 €
873,25 €
γρ.-700γρ.
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ/ΚΙΛΩ
499
182
ΣΥΝΟΛΟ
2.502,15 €
Ν
ΦΠΑ 24%
600,52 €
ΓΕΝΙΚΟ
3.102,67 €
ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ Β4.Α-Β

ΟΜΑΔΑ Β5. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

115

14.999,31 €

17PROC005931931 2017-03-16
Α/
Α
1

ΟΜΑΔΑ Β5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% K.A.Ε. 15.6481.0005
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Συσκευασί
εξαιρετικό (extra)
527
16,77 €
8.837,79 €
α 5 λίτρων
παρθένο
ΣΥΝΟΛΟ
527
ΣΥΝΟΛΟ
8.837,79 €
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΦΠΑ 13%
1.148,91 €
ΓΕΝΙΚΟ
9.986,70 €
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ Β6. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ

Α/
Α
1
2

ΟΜΑΔΑ Β6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ
13% - K.A.Ε. 15.6481.0006
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΒΑΚΑΛΑΟΣ
Κιλό
888
4.706,40 €
ΑΚΕΦΑΛΟΣ
5,30 €
ΓΑΛΕΟΣ ΦΕΤΑ

Κιλό

700

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ/ΚΙΛΩ
Ν

1.588

4,65 €

3.255,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

7.961,40 €

ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

1.034,98 €
8.996,38 €

ΟΜΑΔΑ Β7. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Α/
Α

ΟΜΑΔΑ Β7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24% K.A.Ε. 15.6481.0007
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ

116

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ
17PROC005931931
2017-03-16
1
ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ
Τεμάχιο
8.500
330ml
2

ΛΕΜΟΝΙΤΑ 330ml

Τεμάχιο

7.000

3

ΓΚΑΖΟΖΑ 330ml

Τεμάχιο

3.000

Τεμάχιο

5.000

Τεμάχιο

600

Τεμάχιο

3.205

Τεμάχιο

500

Τεμάχιο

500

Τεμάχιο

500

Τεμάχιο

250

Τεμάχιο

500

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
Ν

29.555

4
5
6
7

8
9

10

11

ΚΟΛΑ ΚΟΥΤΑΚΙ 330
ml
ΚΟΛΑ ΚΟΥΤΑΚΙΔΙΑΙΤΗΣ 330ml
ΤΣΑΪ ΜΕ ΛΕΜΟΝΙ
ΛΕΜΟΝΙΤΑ
ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1,5
ΛΙΤΡΟΥ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ
ΜΠΟΥΚ. 1,5 ΛΙΤΡOY
ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ
ΓΚΑΖΟΖΑ ΜΠΟΥΚ.
1,5 ΛΙΤΡOY
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ
ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1,5
ΛΙΤΡΟΥ ΜΕ
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ
ΚΟΛΑ ΜΠΟΥΚ 1,5
ΛΙΤΡOY

0,60 €
0,60 €
0,60 €
0,60 €
0,60 €
0,70 €
1,55 €

1,55 €
1,55 €

1,55 €

1,49 €

5.100,00 €
4.200,00 €
1.800,00 €
3.000,00 €
360,00 €
2.243,50 €
775,00 €

775,00 €
775,00 €

387,50 €

745,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

20.161,00 €

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

4.838,64 €
24.999,64 €

ΟΜΑΔΑ Β8. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

Α/
Α

ΟΜΑΔΑ Β8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
- K.A.Ε. 15.6481.0010
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ

1

ΚΟΚΑΚΙΑ

Κιλό

250

2

ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

Κιλό

250

3

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ

Κιλό

451

117

11,10 €
12,10 €

2.775,00 €
3.025,00 €
3.562,90 €

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
17PROC005931931
2017-03-16
4

ΑΥΓΑ ΚΟΚΚΙΝΑ

τεμάχιο

5

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ

Κιλό

300

6

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ

Κιλό

260

7

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ

Κιλό

500

8

ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ
ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ
ΜΙΚΡΑ

Κιλό

51

9

ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ

Κιλό

320

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
Ν

7,90 €

897

897

0,55 €

2.382

9,95 €
8,05 €
8,90 €
12,10 €
8,06 €

493,35 €
2.985,00 €
2.093,00 €
4.450,00 €
617,10 €
2.579,20 €

ΣΥΝΟΛΟ

22.580,55 €

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

5.419,33 €
27.999,88 €

ΟΜΑΔΑ Β9. ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Α/
Α
1

ΟΜΑΔΑ Β9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ
13% - K.A.Ε. 15.6063.0001
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
Τεμάχιο
4.783
5.309,13 €
1,11 €
1 λίτρου
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
4.783
ΣΥΝΟΛΟ
5.309,13 €
Ν
ΦΠΑ 13%
690,19 €
ΓΕΝΙΚΟ
5.999,32 €
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Β1.Α. + Β2. + Β3. + Β4.Α. + Β5. + Β6. + Β9. ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ 13%
ΦΠΑ 13%

118

128.254,59 €
16.673,10 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%
17PROC005931931 2017-03-16

144.927,69 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Β1.Β + Β4.Β + Β7. + Β8. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%

65.364,15 €
15.687,40 €
81.051,55 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ
24%

193.618,74 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ 13% ΚΑΙ 24%

225.979,23 €

ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
Ν.Π.Δ.Δ.

ΟΜΑΔΑ Γ' ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ.

ΟΜΑΔΑ Γ1. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Α/
Α
1
2
3
4
5
6

ΟΜΑΔΑ Γ1.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ
13% - K.A.Ε. 15.6481.0001
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
τεμάχιο
30
27,00 €
0,90 €
ΜΑΛΑΚΟ
ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ
τεμάχιο
150
82,50 €
ΦΑΡΙΝΑΠ
0,55 €
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ
ΓΙΑΟΥΡΤΙ
ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΞΤΡΑ
ΠΑΡΘΕΝΟ
ΚΑΣΕΡΙ ΤΥΡΙ

τεμάχιο

1.500

τεμάχιο

100

Τεμάχιο

120

Κιλό

0,82 €
3,75 €
16,77 €
170

119

10,00 €

1.230,00 €
375,00 €
2.012,40 €
1.700,00 €

7 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΥΡΙ
Κιλό 2017-03-16
120
17PROC005931931
8
9

ΚΟΦΤΟ
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙΒΙΔΕΣ
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ
(ΖΥΜΑΡΙΚΟ)

Τεμάχιο

700

Τεμάχιο

300

10

ΜΕΛΙ ΣΥΣΚ. 1 ΚΙΛΟΥ

Τεμάχιο

100

11

ΠΕΝΝΕΣ

Τεμάχιο

200

12

ΠΕΠΟΝΑΚΙ-ΑΣΤΡΑΚΙ

Τεμάχιο

200

13

ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

Τεμάχιο

150

14

ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ

Τεμάχιο

400

15

ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ

Τεμάχιο

400

16

ΤΥΡΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ

κιλό

0

17

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ

Τεμάχιο

700

18

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ

Τεμάχιο

120

19

ΦΕΤΑ ΤΥΡΙ
ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ

Κιλό

20

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ

Τεμάχιο

250

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
Ν

5.420

Α/
Α

10,00 €
0,57 €
0,57 €
7,10 €
0,52 €
0,57 €
1,60 €
0,80 €
0,73 €

25

6,20 €
0,96 €
1,40 €

250

7,00 €
1,00 €

565

1.200,00 €
399,00 €
171,00 €
710,00 €
104,00 €
114,00 €
240,00 €
320,00 €
292,00 €
155,00 €
672,00 €
168,00 €
1.750,00 €
250,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

11.971,90 €

ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

1.556,35 €
13.528,25 €

ΟΜΑΔΑ Γ1.Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ
24% - K.A.Ε. 15.6481.0001
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ

1

KAKAO ΣΥΣΚ. 125ΓΡ

Τεμάχιο

30

2

ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑΣ

τεμάχιο

150

3

ΑΜΜΩΝΙΑ

τεμάχιο

10

120

0,90 €
0,46 €

27,00 €
69,00 €
4,00 €

ΦΑΚΕΛΟ
17PROC005931931
2017-03-16
ΑΝΘΟΣ
4

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

τεμάχιο

150

5

ΒΑΝΙΛΙΕΣ

τεμάχια

30

6

ΒΟΥΤΥΡΟ
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 250ΓΡ

Τεμάχια

450

7

ΔΑΦΝΗ

τεμάχιο

10

Τεμάχιο

8

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
ΤΥΠΟΥ ΚΟΡΝΦΛΕΪΚΣ

9

ΔΥΟΣΜΟΣ

Τεμάχιο

10
11
12
13

ΖΑΜΠΟΝ
ΩΜΟΠΛΑΤΗ
ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ
ΣΥΣΚ. 1 ΚΙΛΟΥ
ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣΚ. 1
ΚΙΛΟΥ
ΚΑΦΕΣ ΤΥΠΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

2,50 €
1,94 €
2,50 €
25

Τεμάχιο

10

Τεμάχιο

150

Τεμάχιο

30
10

15

ΜΑΓΙΑ

Τεμάχιο

30

16

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΒΑΖΟ

Τεμάχιο

60

Τεμάχιο

5

Τεμάχιο

24

Τεμάχιο

1.200

19

1,10 €

Κιλό

Τεμάχιο

18

0,60 €

10

ΚΥΜΙΝΟ

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ
ΦΑΚΕΛΟ
ΜΠΕΪΚΙΝ
ΠΑΟΥΝΤΕΡ
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ
ΠΤΙ-ΜΠΕΡ

0,88 €

150

14

17

0,40 €

20

ΞΥΔΙ ΑΠΛΟ

Τεμάχιο

80

21

ΠΙΠΕΡΙ

Τεμάχιο

40

22

ΡΙΓΑΝΗ

Τεμάχιο

30

23

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ

Τεμάχιο

700

24

ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ

Τεμάχιο

52

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
Ν

3.411

121

7,20 €
2,00 €
1,00 €
2,00 €
2,00 €
0,25 €
1,77 €
2,90 €
0,46 €
0,73 €
0,41 €
1,07 €
2,00 €
0,55 €
2,80 €

25

ΣΥΝΟΛΟ

132,00 €
18,00 €
495,00 €
25,00 €
291,00 €
25,00 €
180,00 €
20,00 €
150,00 €
60,00 €
20,00 €
7,50 €
106,20 €
14,50 €
11,04 €
876,00 €
32,80 €
42,80 €
60,00 €
385,00 €
145,60 €
3.197,44 €

17PROC005931931 2017-03-16

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Γ1.Α-Β

767,39 €
3.964,83 €

17.493,07 €

ΟΜΑΔΑ Γ2. ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

Α/
Α
1
2
3
4
5

ΟΜΑΔΑ Γ2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% K.A.Ε. 15.6481.0002
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Η ΤΙΜΗ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ
940,00 €
Κιλό
200
4,70 €
ΝΩΠΟ Α/Ο
ΚΙΜΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ
1.207,90 €
Κιλό
257
4,70 €
ΝΩΠΟΣ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ
1.500,00 €
ΤΥΠΟΥ 65%
Κιλό
600
2,50 €
ΕΓΧΩΡΙΟ
ΜΟΣΧΑΡΙ ΝΕΑΡΟ
Κιλό
250
2.425,00 €
(ΠΟΝΤΙΚΙ)
9,70 €
ΚΙΜΑΣ ΑΠΌ ΝΕΑΡΟ
Κιλό
260
2.678,00 €
ΜΟΣΧΑΡΙ ΜΠΟΥΤΙ
10,30 €
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
1.057
ΣΥΝΟΛΟ
8.750,90 €
Ν
ΦΠΑ 13%
1.137,62 €
ΓΕΝΙΚΟ
9.888,52 €
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ Γ3. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Α/
Α
1
2

ΟΜΑΔΑ Γ3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% - K.A.Ε. 15.6481.0006
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Α ΣΕ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΒΑΚΑΛΑΟΣ
Κιλό
360
1.908,00 €
ΑΚΕΦΑΛΟΣ
5,30 €
ΓΑΛΕΟΣ ΦΕΤΑ

Κιλό

80

122

4,65 €

372,00 €

ΑΡΑΚΑΣ
3
Κιλό 2017-03-16
160
17PROC005931931
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ
4

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

Κιλό

150

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
Ν

750

10,30 €
10,30 €

1.648,00 €
1.545,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

5.473,00 €

ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

711,49 €
6.184,49 €

ΟΜΑΔΑ Γ4. ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ

Α/
Α

ΟΜΑΔΑ Γ4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% K.A.Ε. 15.6481.0003
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ

1

ΑΓΓΟΥΡΙΑ

Τεμάχιο

1.000

2

ΑΝΗΘΟΣ

Δέμα 450
γρ.

30

3

ΑΧΛΑΔΙΑ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ

Κιλό

500

4

ΒΕΡΥΚΟΚΑ

Κιλό

200

5

ΚΑΡΟΤΑ

Κιλό

300

6

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ

Κιλό

300

7

ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΕΣ

Κιλό

500

8

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

Κιλό

200

9

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ

Κιλό

300

10

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
ΦΡΕΣΚΑ

Κιλό

30

11

ΛΑΧΑΝΟ

Κιλό

200

12

ΛΕΜΟΝΙΑ

Κιλό

200

13

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ

Τεμάχιο

60

123

0,56 €
1,12 €
1,85 €
2,00 €
0,78 €
0,28 €
1,00 €
1,25 €
0,70 €
1,23 €
0,48 €
1,85 €
1,05 €

560,00 €
33,60 €
925,00 €
400,00 €
234,00 €
84,00 €
500,00 €
250,00 €
210,00 €
36,90 €
96,00 €
370,00 €
63,00 €

ΜΑΡΟΥΛΙ
Τεμάχιο 2017-03-16
700
17PROC005931931

14
15

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
ΦΛΑΣΚΕΣ

Κιλό

60

16

ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ

Κιλό

800

17

ΜΠΑΝΑΝΕΣ

Κιλό

1.200

18

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

Κιλό

200

19

ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ

Κιλό

1.500

20

ΠΕΠΟΝΙΑ

Κιλό

200

Κιλό

50

Κιλό

100

21
22

ΠΙΠΕΡΙΕΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ

23

ΡΟΔΑΚΙΝΑ

Κιλό

200

24

ΣΕΛΙΝΟ

Κιλό

90

25

ΣΚΟΡΔΑ

Τεμάχιο

26

ΣΠΑΝΑΚΙ

Κιλό

150

27

ΤΟΜΑΤΕΣ Α
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κιλό

460

28

ΦΡΑΟΥΛΕΣ

Κιλό

150

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
Ν

100

1.890

0,47 €
1,12 €
1,40 €
1,60 €
1,50 €
0,85 €
0,90 €
1,12 €
1,30 €
1,50 €
1,20 €
0,45 €

7.890

1,30 €
1,15 €
2,00 €

329,00 €
67,20 €
1.120,00 €
1.920,00 €
300,00 €
1.275,00 €
180,00 €
56,00 €
130,00 €
300,00 €
108,00 €
45,00 €
195,00 €
529,00 €
300,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

10.616,70 €

ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

1.380,17 €
11.996,87 €

ΟΜΑΔΑ Γ5. ΑΥΓΑ

ΟΜΑΔΑ Γ5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΑΥΓΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% - K.A.Ε.
15.6481.0005

124

ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ2017-03-16
ΠΟΣΟΤΗΤ
17PROC005931931
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ

Α/
Α
1

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΥΓΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Τεμάχιο

2.210

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
Ν

2.210

Α ΣΕ ΚΙΛΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ
0,20 €

ΣΥΝΟΛΟ
442,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

442,00 €

ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

57,46 €
499,46 €

ΟΜΑΔΑ Γ6. ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

Α/
Α

1

ΟΜΑΔΑ Γ6.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% K.A.Ε. 15.6481.0004
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Α ΣΕ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Η ΤΙΜΗ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
(ΣΥΜΜΙΚΤΟ
Τεμάχια
7.000
5.600,00 €
ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 350 ΓΡ.
0,80 €
ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
7.000
ΣΥΝΟΛΟ
5.600,00 €
Ν
ΦΠΑ 13%
728,00 €
ΓΕΝΙΚΟ
6.328,00 €
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ Γ6.Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24% - K.A.Ε. 15.6481.0004
Α/
Α

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Α ΣΕ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ

1

ΤΣΟΥΡΕΚΙ

Κιλό

2

ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ

Κιλό

100

Κιλό

30

Κιλό

30

3
4

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ
ΣΜΥΡΝΈΙΚΑ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ

150

125

8,06 €
8,95 €
8,90 €
8,90 €

ΣΥΝΟΛΟ
1.209,00 €
895,00 €
267,00 €
267,00 €

5 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ
Κιλό 2017-03-16
10
17PROC005931931
6
7
8
9

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ
ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΑΚΙΑ
(ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ)
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ
(ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ)
ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ
ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ
ΜΙΚΡΑ

Κιλό

15

Κιλό

20

Κιλό

20

Κιλό

20

10

ΚΟΚΑΚΙΑ

Κιλό

26

11

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ

Κιλό

13

12

ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ
συσκευασία 680γρ.
- 700γρ.

Τεμάχια

100

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
Ν

250

9,95 €
8,05 €
12,10 €
6,00 €
12,10 €
11,10 €
8,90 €
1,75 €

284

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Γ6.Α-Β

99,50 €
120,75 €
242,00 €
120,00 €
242,00 €
288,60 €
115,70 €
175,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

4.041,55 €

ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

969,97 €
5.011,52 €

11.339,52 €

ΟΜΑΔΑ Γ7. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Α/
Α
1

ΟΜΑΔΑ Γ7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24% K.A.Ε. 15.6481.0007
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ
Η ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΧΥΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ
τεμάχιο
500
225,00 €
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ΜΙΚΡΟΙ
17PROC005931931
2017-03-16
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 1,5
2

ΛΙΤΡΟ

τεμάχιο

165

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ./ΚΙΛΩ
Ν

510

0,45 €
1,55 €

255,75 €

ΣΥΝΟΛΟ

480,75 €

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

115,38 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Γ1.Α. + Γ2. + Γ3. + Γ4. + Γ5. + Γ6.Α. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%

42.854,50 €
5.571,09 €
48.425,59 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Γ1.Β + Γ6.Β + Γ7. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%

7.719,74 €
1.852,74 €
9.572,48 €

596,13 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ
24%

50.574,24 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ 13% ΚΑΙ 24%

57.998,06 €

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ: Α' + Β' + Γ'
ΣΥΝΟΛΟ
570.796,42 €
ΦΠΑ 13%
74.203,53 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%
644.999,95 €

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ: Α' + Β' + Γ'
ΣΥΝΟΛΟ
270.361,24 €
ΦΠΑ 24%
64.886,70 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%
335.247,94 €

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ: Α' + Β'
+ Γ'
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ
841.157,66 €
24%
127

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ
17PROC005931931 2017-03-16
24%

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ
ΤΕ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

128

980.247,89 €

