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ΑΡ.ΠΡΩΤ : 12728/23-5-2018
ΑΔΑ: Ω809ΩΚ3-Λ2Ρ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με
κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 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»,
προϋπολογισμού 3.264.095,91 € , συμπερ. του ΦΠΑ 13% και 24%.
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 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
o της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
o Την υπ’ αριθ. 79/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΛΔΦΩΚ3-4Ψ1) περί «Έγκριση
Διενέργειας Διαγωνισμού πολυετούς δαπάνη, για τρία (3) χρόνια, για την Προμήθεια με τίτλο
«Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του» ετών 2018-20192020-2021, μέσω Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
1. Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 3.264.095,91 € συμπερ. ΦΠΑ 13% & 24% και
θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις των οικονομικών ετών 2018-2019-2020-2021 του Δήμου και των
Νομικών προσώπων του.
2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από STAVROS TZOULAKIS
Ημερομηνία: 2018.05.23 14:08:45 EEST
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Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος. Τα έγγραφα 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 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης» και της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Επίσης, όλα τα έγγραφα 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

www.promitheus.gov.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
3. 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.
4. 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) μη συμπερ. ΦΠΑ.
5. 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.
6. 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.
7. 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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνεδρίαση 17η της 16-05-2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικό από την 17η Συνεδρίαση της 16-05-2018 της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. Απόφασης: 229/2018
Περίληψη: Έγκριση Όρων Διακήρυξης - Τεχνικών Προδιαγραφών, για το Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, που
αφορά την προμήθεια με γενικό τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων για τις Ανάγκες του Δήμου και των Νομικών
Προσώπων του», με αρ. μελ. 12/2018.
Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 16-05-2018 ημέρα Τετάρτη 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.

ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ

ΠΡΟΕΔΡΟ – ΔΗΜΑΡΧΟ

2.

ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

3.

ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

4.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

5.

ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

6.

ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

7.

ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ’ αρ. πρωτ. 11939/11-5-2018 πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου αυτής.
Η Αντιπρόεδρος του Σώματος κ. Τσαμασίρου Ρουμπίνη και τα τακτικά μέλη κ.κ. Τσουράκης Κων/νος και
Καστόρης Θεόδωρος απουσίαζαν λόγω κωλύματος, αν και νόμιμα κλήθηκαν.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην συζήτηση επί του
6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Κύριε Πρόεδρε,
Σας υποβάλουμε τους Όρους Διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 12/2018 μελέτης
Δ/νσης Οικονομικών - Τμήμα Προμηθειών για την προμήθεια με γενικό τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων για
τις Ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του» και παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Σώμα να
πάρει απόφαση για:
Την έγκριση των Όρων Διακήρυξης - Τεχνικών Προδιαγραφών για το Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό της υπ’
αριθ. 12/2018 μελέτης Δ/νσης Οικονομικών - Τμήμα 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. Πρόεδρο-Δήμαρχο και αφού έλαβε υπόψη της:
τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/06 και τις διατάξεις του άρ. 72 του Ν.3852/10
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
την υπαρ. 12/2018 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών - Τμήμα Προμηθειών
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την υπαριθ. 79/2018 ΑΔΣ περί Έγκρισης Διενέργειας Διαγωνισμού πολυετούς δαπάνης, για τρία (3) χρόνια,
που αφορά την Προμήθεια με γενικό τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων για τις Ανάγκες του Δήμου και των
Νομικών Προσώπων του» ετών 2018-2019-2020-2021, μέσω Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού
την υπαριθ. 228/2018 ΑΟΕ περί Έγκρισης της σχετικής πίστωσης
την υπαρ. 28/2018 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων
Εθνική Στέγη», περί Έγκρισης της σχετικής πίστωσης
την υπαρ. 59/2018 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης»,
περί Έγκρισης της σχετικής πίστωσης
τις υπαρ. 18/2018 και 5/2018 των ΝΠΔΔ Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Σμύρνης, περί Έγκρισης της σχετικής πίστωσης, αντίστοιχα
τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τους συνημμένους όρους διακήρυξης
μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει ομόφωνα:
Α. την υπ’ αριθ. 12/2018 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών - Τμήμα Προμηθειών που αφορά την προμήθεια
με γενικό τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων για τις Ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», με
συνολικό προϋπολογισμό ποσού #3.264.095,91# ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24%, για τρία
(3) έτη 2018-2019-2020-2021 και η οποία έχει ως ακολούθως:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των
Νομικών Προσώπων του» για τα έτη 2018-2021, 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.Α1.-Β. Παντοπωλείο
Β2. Κρεοπωλείο
Β3.Α-Β Οπωροπωλείο
Β4.Α-ΒΒ. Αρτοποιείο
Β5. Ελαιόλαδο
Β6. Κατεψυγμένα ψάρια
Β7. Αναψυκτικά
Β8.Α-Β Ζαχαροπλαστείο
Β9. Γάλα εργαζομένων
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.Α-Β Οπωροπωλείο
Γ5. Α-Γ Αρτοποιείο
για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών.
ΟΜΑΔΑ Δ’) Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Π.Δ.Δ.
Δ1. Γάλα εργαζομένων
Δ2. Γάλα εργαζομένων
για τις ανάγκες του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. που δικαιούνται.
Η σύναψη σύμβασης και η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από Διεθνή Ανοικτό
Διαγωνισμό 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 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
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 ενδεικτικές τιμές για τα παραπάνω είδη ελήφθησαν από το ελεύθερο εμπόριο.
Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 2.809.243,59 € χωρίς Φ.Π.Α. 13% & 24%, και
στο ποσό των 3.264.095,91 € συμπερ. ΦΠΑ 13% & 24% η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από
ιδίους πόρους.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
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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

Μ.Μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ.

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: από δημητριακά, άριστης
ποιότητος,
απαλλαγμένο
από
μικροοργανισμούς,
συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη
σακούλα. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται
τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον 12 μηνών.

ΤΕΜ.

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ: σε μεταλλικό κουτί που δε θα έχει
χτυπηθεί, με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης.

3

ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ (συσκ.
ΤΕΜ.
500g)

ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ): με ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης, χωρίς αλλοιώσεις.

4

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ
ΜΕΤΡΙΟ
ΤΕΜ.
(ΖΥΜΑΡΙΚΟ) (συσκ. 500g)

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ): με ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης, χωρίς αλλοιώσεις.

5

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6
ΤΕΜ.
(συσκ. 500g)

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6: με ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης, χωρίς αλλοιώσεις.

6

ΠΕΝΕΣ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) (συσκ.
ΤΕΜ.
500g)

ΠΕΝΕΣ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ): με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12
μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.

1

2

7

8

9

10

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
(συσκ. 1 Kg)

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ
(συσκ. 410g)

ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ
(συσκ. 500g)

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ
(συσκ. 500g)

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ
(συσκ. 500g)

ΦΑΣΟΛΙΑ
500g)

ΜΕΤΡΙΑ

(συσκ.

ΤΕΜ.

ΡΥΖΙ
ΓΛΑΣΣΕ:
αναλλοίωτη
με
αναγραφόμενες
προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή. Α' ποιότητας με
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών, αποδεδειγμένα
ευρείας κατανάλωσης.

ΤΕΜ.

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ: αναλλοίωτη με αναγραφόμενες
προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή. Α' ποιότητας με
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών, αποδεδειγμένα
ευρείας κατανάλωσης.

ΤΕΜ.

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ: τυποποιημένες, παραγωγής τρέχοντος
έτους, χωρίς αλλοιώσεις αρίστης ποιότητος, με
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών, αποδεδειγμένα
ευρείας κατανάλωσης.

ΤΕΜ.

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ: 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%
A/A

1

2

3

4

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ.

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ: 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
ΤΕΜ.
(συσκ. 160g)

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ: αρίστης ποιότητας, συσκευασμένο και
τυποποιημένο κατάλληλα σε χάρτινο κουτί. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους &
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ
(συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

ΖΑΧΑΡΗ: Άριστης ποιότητας, λευκής κρυσταλλικής μορφής,
τυποποιημένη σε χάρτινη κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά της
συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών.

ΤΕΜ.

ΚΑΚΑΟ: σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε κατάλληλη
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.

ΤΕΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ: αρίστης Ποιότητας, τυποποιημένος σε
κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας θα
αναγράφεται η προέλευση και η ημερομηνία λήξης, τουλάχιστον
12 μηνών.

ΤΕΜ.

ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΤΟΝΟΥ: με αναγραφόμενη προέλευση Α' Ποιότητας σε
νερό. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται η ημερομηνία
λήξης, τουλάχιστον 12 μηνών.

ΤΕΜ.

ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ ΓΙΑΛΑΝΤΖΗ: 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.

ΤΕΜ.

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ: με γεύση φρούτων αρίστης ποιότητας,
τυποποιημένη σε κατάλληλη γυάλινη συσκευασία. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙΜΠΕΡ
ΤΕΜ.
(συσκ. 225g)

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ: 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.

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ
(συσκ. 1Kg)
ΚΑΚΑΟ
(συσκ. 125g)

5

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
(συσκ. 194g)

ΚΑΦΕΣ

6

ΚΟΝΣΕΡΒΑ
(συσκ. 140g)

ΤΟΝΟΥ

7

ΚΟΝΣΕΡΒΑ
ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ
ΓΙΑΛΑΝΤΖΗ
(συσκ. 280g)

8

9

10

11

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ
(συσκ. 450g)

ΤΕΜ.

ΞΥΔΙ: 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
ΤΕΜ.
(διπλή συσκ. των 250g)

ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ: 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 &

ΞΥΔΙ
(συσκ. 350ml)

Σελίδα 7

18PROC003163318 2018-05-25
αποδεδειγμένα το προϊόν να είναι ευρείας κατανάλωσης.

12

13

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ
(συσκ. 500g)

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ
(συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ: πρόσφατης παραγωγής 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

ΤΕΜ.

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ: συσκευασμένη, σφραγισμένη, με αναγραφόμενες
προδιαγραφές πρόσφατης παραγωγής και εγγυημένη ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον 1 έτους, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.

ΟΜΑΔΑ Α1.Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
A/A

1

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ (συσκ.
ΤΕΜ.
1 Lt.)

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: σε 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%
A/A

1

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΤΕΜ.
ΓΕΥΣΕΩΝ (συσκ. 1 Lt.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ: αρίστης ποιότητος, 100% φυσικός
χωρίς συντηρητικά. Από συμπυκνωμένο χυμό φρούτων,
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.

ΟΜΑΔΑ Α2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ
ΟΜΑΔΑ Α2.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
A/A

1

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΕΙΣ

ΟΛΕΣ

Μ.Μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ.

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: από δημητριακά για όλες τις
χρήσεις,
αρίστης
ποιότητος,
απαλλαγμένο
από
μικροοργανισμούς, συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη
χάρτινη σακούλα. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται
τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών.

ΤΕΜ.

ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ (ΦΑΡΙΝΑΠ): αρίστης ποιότητας συσκευασμένο σε
κατάλληλη τυποποιημένη χάρτινη συσκευασία, χωρίς
συντηρητικά. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών.

ΤΙΣ

(συσκ. 1 Kg)

2

ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝΑΠ
(συσκ. 500g)
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3

4

5

6

7

8

9

ΤΕΜ.

ΑΥΓΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, μεσαία 53-63g, 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.

ΤΕΜ.

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ: σε μεταλλικό κουτί που δεν θα έχει χτυπηθεί, με
αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.

ΤΕΜ.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ:
φρέσκο
αρίστης
ποιότητος,
στραγγιστό,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, από αγελαδινό γάλα
πλήρες σε λιπαρά. Συσκευασμένο κατάλληλα σε σφραγισμένο
πλαστικό κεσεδάκι, με αναγραφόμενη εξωτερικά της
συσκευασίας την προέλευση την ημερομηνία λήξης.

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΥΡΙ (συσκ.
ΤΕΜ.
1 Kg)

ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ πρώτης ποιότητος 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
(ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΛΕΥΡΟ)
ΤΕΜ.
(συσκ. 200g)

ΚΟΡΝ – ΦΛΑΟΥΡ (ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΛΕΥΡΟ): αρίστης ποιότητας,
συσκευασμένο και τυποποιημένο κατάλληλα σε χάρτινο κουτί
καθαρού βάρους 200g. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους & αποδεδειγμένα
ευρείας κατανάλωσης.

ΑΥΓΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
(τεμ.53-63g)

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ
(συσκ. 410g)

ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ
(συσκ. 200g)

ΑΤΟΜΙΚΑ

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ

ΤΕΜ.

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ): με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12
μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης χωρίς αλλοιώσεις.

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο
ΤΕΜ.
6 (συσκ. 500g)

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ τύπου ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6 (ΖΥΜΑΡΙΚΟ): με ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον 12 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης χωρίς αλλοιώσεις.

(συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

ΜΕΛΙ: αγνό αρίστης ποιότητος θυμαρίσιο, τυποποιημένο σε
κατάλληλη γυάλινη συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.

11

ΠΕΝΕΣ
(ΖΥΜΑΡΙΚΟ)
ΤΕΜ.
(συσκ. 500g)

ΠΕΝΝΕΣ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ): με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12
μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης χωρίς αλλοιώσεις.

12

ΡΕΒΥΘΙΑ
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ (συσκ. ΤΕΜ.
500g)

ΡΕΒΥΘΙΑ
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ:
τυποποιημένα,
παραγωγής
τρέχοντος έτους, χωρίς αλλοιώσεις αρίστης ποιότητος, με
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών & αποδεδειγμένα
ευρείας κατανάλωσης.

ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ (συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ: αναλλοίωτη, με αναγραφόμενες προδιαγραφές και
πρόσφατη παραγωγή, Α' ποιότητας, με ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.

ΤΕΜ.

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ: αναλλοίωτη με αναγραφόμενες προδιαγραφές
και πρόσφατη παραγωγή. Α' ποιότητας, με ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.

ΤΕΜ.

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ:

10

13

14
15

ΜΕΛΙ
(συσκ. 1Kg)

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ
(συσκ. 500g)
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ

αρίστης
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(συσκ. 500g)

16

17
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Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, με κενό αέρος.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών ,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης

ΤΥΡΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ
(συσκ. 1Kg)

φέτες

ΤΥΡΙ REGATO
(συσκ. 1Kg)

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ
(συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

ΤΥΡΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ: σε φέτες, αρίστης ποιότητος, από αγελαδινό
γάλα, πλήρες σε λιπαρά, συσκευασμένο κατάλληλα, έτσι ώστε
να μπορεί να καταναλωθεί σε τοστ.

ΤΕΜ.

TΥΡΙ REGATO: 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.

ΤΕΜ.

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ: τυποποιημένες, παραγωγής τρέχοντος έτους,
χωρίς αλλοιώσεις αρίστης ποιότητος, με ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών & αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.

19

ΦΑΣΟΛΙΑ
(συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ: τυποποιημένες, παραγωγής τρέχοντος
έτους, χωρίς αλλοιώσεις αρίστης ποιότητος, με ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον 12 μηνών & αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης.

20

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ (συσκ.
ΤΕΜ.
500g)

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ: τυποποιημένες, παραγωγής τρέχοντος έτους,
χωρίς αλλοιώσεις αρίστης ποιότητος, με ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών & αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ
(συσκ. 1Kg)

ΤΕΜ.

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ: φρέσκια {ΠΟΠ], 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.

ΤΕΜ.

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ: σε αεροστεγή συσκευασία 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.

21

22

ΓΙΓΑΝΤΕΣ

ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ
(συσκ. 500g)

ΟΜΑΔΑ Α2.Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
A/A

1

2

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑΣ
ΤΕΜ.
(συσκ. 500g)

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑΣ: 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.

ΑΝΘΟΣ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
ΤΕΜ.
(συσκ. 160g)

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ: αρίστης ποιότητας, συσκευασμένο και
τυποποιημένο κατάλληλα σε χάρτινο κουτί καθαρού βάρους
160g Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
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ΤΕΜ.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ: (αρωματικά βότανα και μπαχαρικά) αρίστης
ποιότητος, τυποποιημένος σε κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά
της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.

ΒΟΥΤΥΡΟ
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ
ΤΕΜ.
(συσκ. 250g)

ΒΟΥΤΥΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ: αρίστης ποιότητας, φυτικής προέλευσης,
κατάλληλη για επάλειψη στο ψωμί. Συσκευασία τυποποιημένη
σε κατάλληλο πλαστικό κεσεδάκι, καθαρού βάρους 250g.
Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12
μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
(συσκ. 100g)

ΤΕΜ.

ΔΑΦΝΗ: αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1
έτους.

ΤΕΜ.

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.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12
μηνών.

ΤΕΜ.

ΔΥΟΣΜΟΣ: άριστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1
έτους.

ΖΑΜΠΟΝ
ΩΜΟΠΛΑΤΗ
φέτες (ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ
ΤΕΜ.
ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ) (συσκ.
500g)

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.

ΔΑΦΝΗ
(συσκ. 100g)

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
(συσκ. 375g)

ΔΥΟΣΜΟΣ
(συσκ. 100g)

ΖΑΧΑΡΗ
(συσκ. 1Kg)

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ
(συσκ. 1Kg)
ΖΕΛΕ
(συσκ. 2x100g)

ΖΥΜΗ ΚΟΥΡΟΥ
(συσκ. 600g)

ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ
(συσκ. 1Kg)

ΤΕΜ.

ΖΑΧΑΡΗ: άριστης ποιότητας, λευκής κρυσταλλικής μορφής,
τυποποιημένη σε χάρτινη κατάλληλη συσκευασία, καθαρού
βάρους 1Kg. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12
μηνών.

ΤΕΜ.

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ: λευκή σε μορφή σκόνης σε συσκευασία
κατάλληλη για το προϊόν, με ημερομηνία λήξης του θα απέχει 12
μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του.

ΤΕΜ.

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.

ΤΕΜ.

ΖΥΜΗ ΚΟΥΡΟΥ: άριστης ποιότητας, 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.

ΤΕΜ.

ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ: αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε κατάλληλη
συσκευασία, καθαρού βάρους 1Kg. Εξωτερικά της συσκευασίας
να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
Σελίδα 11
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ΤΕΜ.

ΚΑΝΕΛΑ ΣΚΟΝΗ: άριστης ποιότητος, τυποποιημένη σε
κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους.

ΤΕΜ.

ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ: αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1
έτους.

ΤΕΜ.

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ: κρέμας κακάου ή διαφόρων γεύσεων
μαρμελάδας, αρίστης ποιότητος, σε κατάλληλη αεροστεγή
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται η
προέλευση και τα συστατικά καθώς και η εγγυημένη
ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης.

ΤΕΜ.

ΚΥΜΙΝΟ: άριστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία, βάρους 100g Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους .

ΤΕΜ.

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.

ΤΕΜ.

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ: με γεύση φρούτων αρίστης ποιότητας,
τυποποιημένη σε κατάλληλη γυάλινη συσκευασία. Εξωτερικά
της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός
ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.

ΤΕΜ.

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΣΚΟΝΗ: αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 100g Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.

ΤΕΜ.

ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ: αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε
πλαστικό σακουλάκι, καθαρού βάρους 20g. Εξωτερικά της
οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙΤΕΜ.
ΜΠΕΡ (συσκ. 225g)

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ: 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.

ΚΑΝΕΛΑ ΣΚΟΝΗ
(συσκ. 100g)

ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ
(συσκ. 100g)

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ
(συσκ. 70g)

ΚΥΜΙΝΟ
(συσκ. 100g)

ΜΑΓΙΑ φακελάκι
(συσκ. 9g)

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ
(συσκ. 450g)

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΣΚΟΝΗ
(συσκ. 100g)

ΜΠΕΙΚΙΝ (συσκ. 20g)

ΞΥΔΙ ΑΠΛΟ
(συσκ. 350ml)

ΠΙΠΕΡΙ ΣΚΟΝΗ
(συσκ. 100g)

ΠΑΟΥΝΤΕΡ

ΤΕΜ.

ΞΥΔΙ ΑΠΛΟ: 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.

ΤΕΜ.

ΠΙΠΕΡΙ ΣΚΟΝΗ: αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε κατάλληλη
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1
έτους.
Σελίδα 12
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25

26

27

28

ΡΙΓΑΝΗ
(συσκ. 100g)

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ
(συσκ. 500g)

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ
(συσκ. 500g)
ΦΥΤΙΝΗ
(συσκ. 400g)

ΤΕΜ.

ΡΙΓΑΝΗ: αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1
έτους.

ΤΕΜ.

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ αρίστης ποιότητας, τυποποιημένος σε
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 500g Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης.

ΤΕΜ.

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ: συσκευασμένη, σφραγισμένη, με αναγραφόμενες
προδιαγραφές πρόσφατης παραγωγής και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης.

ΤΕΜ.

ΦΥΤΙΝΗ: συσκευασμένη, σφραγισμένη, με αναγραφόμενες
προδιαγραφές, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.

ΧΑΜΟΜΗΛΙ
29

(συσκ. 10 φακελάκια των ΤΕΜ.
1,2g)

ΧΑΜΟΜΗΛΙ αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε φακελάκια σε
κατάλληλη συσκευασία, εμβαπτιζόμενα. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.

ΟΜΑΔΑ Α2.Γ.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
A/A

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, πράσινα, μετρίου
μεγέθους.

ΚΙΛΟ

ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ζουμερά
και γλυκά, μετρίου μεγέθους.

ΚΙΛΟ

ΒΕΡΙΚΟΚΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, ζουμερά και
γλυκά, μετρίου μεγέθους.

ΚΙΛΟ

ΒΑΝΙΛΙΕΣ: φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες γλυκές,
κανονικού μεγέθους.

ΚΙΛΟ

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμο, ζουμερό και
γλυκό, Μετρίου μεγέθους.

ΚΙΛΟ

ΚΑΡΟΤΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριμα και γλυκά,
μετρίου μεγέθους, τραγανά.

ΚΙΛΟ

ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΙΑ: φρέσκα, αρίστης ποιότητος, ζουμερά χωρίς
σπόρους, ώριμα, γλυκά, μετρίου μεγέθους.

2

3
4
5

6

7

ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
(το κιλό)
ΒΕΡΙΚΟΚΑ
(το κιλό)
ΒΑΝΙΛΙΕΣ(το κιλό)
ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ
(το κιλό)
ΚΑΡΟΤΑ
(το κιλό)
ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΕΣ
(το κιλό)

8

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ(το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, γλυκά,
μετρίου μεγέθους.

9

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΕΓΧΩΡΙΟ: φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο
και πράσινο.

10

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ: αρίστης ποιότητος, μετρίου μεγέθους.

11

ΛΑΧΑΝΟ

ΚΙΛΟ

ΛΑΧΑΝΟ: φρέσκο αρίστης ποιότητος, λευκό, μετρίου
μεγέθους, σφιχτό κατάλληλο για επιτραπέζια κατανάλωση
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(το κιλό)
12
13

(σαλάτα).

ΛΕΜΟΝΙΑ (το κιλό)
ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ
(το κιλό)

14

ΜΠΑΝΑΝΕΣ(το κιλό)

15

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
κιλό)

16

17

18

ΦΛΑΣΚΕΣ

ΜΠΡΟΚΟΛΟ
(το κιλό)
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
(το κιλό)
ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
(το κιλό)

(το

ΚΙΛΟ

ΛΕΜΟΝΙΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριμα, ζουμερά,
μετρίου μεγέθους.

ΚΙΛΟ

ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα,
ζουμερά και γλυκά, μετρίου μεγέθους.

ΚΙΛΟ

ΜΠΑΝΑΝΕΣ: φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες γλυκές,
κανονικού μεγέθους.

ΚΙΛΟ

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
μεγέθους

ΚΙΛΟ

ΜΠΡΟΚΟΛΟ: φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο και
πράσινο.

ΚΙΛΟ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, ζουμερά
και γλυκά, μετρίου μεγέθους.

ΚΙΛΟ

ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: φρέσκιες αρίστης ποιότητος,
ώριμες, ζουμερές και γλυκές, μετρίου μεγέθους,
κατάλληλες για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα).

ΦΛΑΣΚΕΣ:

αρίστης

ποιότητας

μετρίου

19

ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ(το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, μετρίου μεγέθους.

20

ΠΑΤΑΤΕΣ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ: φρέσκιες αρίστης ποιότητος, μετρίου
μεγέθους.

ΚΙΛΟ

ΠΕΠΟΝΙΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμο, ζουμερό και
γλυκό, κανονικού μεγέθους.

ΚΙΛΟ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος,
ώριμα ζουμερά και γλυκά, ψιλόφλουδα μετρίου μεγέθους,
κατάλληλα για επιτραπέζια κατανάλωση.

ΚΙΛΟ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΜΕΡΛΙΝ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα
ζουμερά και γλυκά, ψιλόφλουδα μετρίου μεγέθους,
κατάλληλα για στύψιμο.

ΚΙΛΟ

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΑ: πράσινες, τραγανές, μετρίου μεγέθους,
αρίστης ποιότητας.

ΚΙΛΟ

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ: πράσινες,
μεγέθους, αρίστης ποιότητας.

ΚΙΛΟ

ΠΡΑΣΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμο & πράσινο.

ΚΙΛΟ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, ζουμερά και
γλυκά, μετρίου μεγέθους.

21

22

23

24

25
26
27

ΠΕΠΟΝΙΑ
(το κιλό)
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ
(το κιλό)
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΜΕΡΛΙΝ
(το κιλό)
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΑ
(το κιλό)
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ
(το κιλό)
ΠΡΑΣΑ(το κιλό)
ΡΟΔΑΚΙΝΑ
(το κιλό)

τραγανές,

μετρίου

28

ΣΕΛΙΝΟ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΣΕΛΙΝΟ: φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο & πράσινο.

29

ΦΡΑΟΥΛΕΣ(το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΦΡΑΟΥΛΕΣ: φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες γλυκές,
κανονικού μεγέθους.

ΟΜΑΔΑ Α2.Γ.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
A/A

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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1

ΑΝΗΘΟΣ
450g)

(δέμα

2

ΔΥΟΣΜΟΣ
100g)

(δέμα

3

ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ
450g)

(δέμα

4
5

ΤΕΜ.

Άνηθος φρέσκος, αρίστης ποιότητος, ώριμος και πράσινος.

ΤΕΜ.

Δυόσμος φρέσκος αρίστης ποιότητος, ώριμος και πράσινος.

ΤΕΜ.

Μαϊντανός δέμα φρέσκος αρίστης ποιότητος, ώριμος και πράσινος.

ΜΑΡΟΥΛΙ (τεμάχιο)

ΤΕΜ.

Μαρούλι φρέσκο αρίστης ποιότητος, κανονικού
κατάλληλο για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα).

ΣΚΟΡΔΑ (τεμάχιο)

ΤΕΜ.

Σκόρδα μετρίου μεγέθους, αρίστης ποιότητας.

μεγέθους,

ΟΜΑΔΑ Α2.Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
A/A

1

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ εξαιρετικό
(extra) παρθένο
TEM.
(συσκ. 5 Lt.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: εξαιρετικό (extra) παρθένο τυποποιημένο και
σφραγισμένο σε κατάλληλο μεταλλικό 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 Α2.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
A/A

1

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΗΛΙΕΛΑΙΟ εξαιρετικό
(συσκ. 5 Lt.)

Μ.Μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ.

ΗΛΙΕΛΑΙΟ: εξαιρετικό Α' Ποιότητας που να πληροί τους όρους
των αγορανομικών διατάξεων, τυποποιημένο και σφραγισμένο
σε κατάλληλο πλαστικό δοχείο, 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%
A/A

1

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
(ΣΥΜΜΙΚΤΟ
ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ
ΤΕΜ.
ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ)
(συσκ. 350g)

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 350g 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
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κανόνες υγιεινής των τροφίμων.

ΟΜΑΔΑ Α2.Ζ1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
A/A

1

2

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ
(σε κιλά)

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ

ΚΙΛΟ

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.

ΚΙΛΟ

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ: τα πασχαλινά κουλουράκια 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.

ΚΙΛΟ

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.

ΚΙΛΟ

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.

(σε κιλά)

3

4

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ
(σε κιλά)

ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
(σε κιλά)

ΟΜΑΔΑ Α2.Ζ2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
A/A

1

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ
(συσκ. 680 - 700g)

Μ.Μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ.

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ: λευκό σε ειδική για την φύλαξή του
συσκευασία, το οποίο θα πληροί τους όρους του κώδικά
Τροφίμων και Ποτών. Στη συσκευασία θα αναφέρεται η
ημερομηνία λήξης.

ΟΜΑΔΑ Α2.Η. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ (ΨΑΡΙΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ) ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
A/A
1

2

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΙΛΟ

ΒΑΚΑΛΑΟΣ: φρέσκο - κατεψυγμένος άριστης ποιότητας,
ακέφαλος, χονδρός, συσκευασμένος και τεμαχισμένος κατάλληλα,
επίπαγος μέχρι 15%.

ΚΙΛΟ

ΑΡΑΚΑΣ: συσκευασίας 1 Kg, αρίστης ποικιλίας & άμεσης
κατάψυξης συσκευασμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη
εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών.

ΦΥΛΛΑ ΚΙΛΟ

ΣΠΑΝΑΚΙ: σε φύλλα συσκευασίας 1 Kg, αρίστης ποικιλίας &

ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΑΚΕΦΑΛΟΣ
(σε κιλά)
ΑΡΑΚΑΣ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ
(σε κιλά)

3

ΣΠΑΝΑΚΙ

ΣΕ
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ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ

άμεσης κατάψυξης συσκευασμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη
εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών.

(σε κιλά)

4

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ
ΚΙΛΟ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
(σε
κιλά)

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ: πράσινα στρογγυλά συσκευασίας 1 Kg, 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%
A/A

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1

ΚΙΜΑΣ ΜΠΟΥΤΙ ΝΕΑΡΟ
ΚΙΛΟ
ΜΟΣΧΑΡΙ (σε κιλά)

ΝΩΠΟΣ ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΑΠΑΧΟΣ: συσκευασία 1 Κιλού
από μπούτι χωρίς λίπος, συσκευασμένο & αλεσμένο
κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας
επαρκή ημερομηνία λήξης & προέλευση.

2

ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΤΥΠΟΥ
65%
ΚΙΛΟ
(σε κιλά)

ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΤΥΠΟΥ 65% ΕΓΧΩΡΙΟ: άριστης ποιότητος,
συσκευασμένο & τεμαχισμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη
εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης &
προέλευσης, καθώς & σήμανση καταλληλότητας ανά τεμάχιο
(κοτόπουλου), σε πρώτη & δεύτερη συσκευασία.

3

ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ (σε
ΚΙΛΟ
κιλά)

ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ: αρίστης ποιότητος άνευ οστών από
μπούτι, χωρίς λίπος συσκευασμένο & τεμαχισμένο κατάλληλα,
με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή
ημερομηνία λήξης & προέλευσης.

4

ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ
(ποντίκι - σε κιλά)

Μ.Μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΙΛΟ

ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ: νεαρό αρίστης ποιότητος άνευ
οστών από ποντίκι, χωρίς λίπος, συσκευασμένο & τεμαχισμένο
κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας
επαρκή ημερομηνία λήξης & προέλευση.

ΟΜΑΔΑ Α2.Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ - ΧΥΜΟΙ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
A/A

1

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΙ
(συσκ. 250ml)

Μ.Μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ.

ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΙ: αρίστης ποιότητος, 100 % φυσικός χωρίς
συντηρητικά. Από συμπυκνωμένο χυμό φρούτων περιεκτικότητας σε
φρούτο τουλάχιστον 50%, με την προσθήκη νερού & 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 12 μηνών εκτός ψυγείου.

ΟΜΑΔΑ Α3. ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α3.Α-Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
A/A

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΤΕΜ.
(συσκ. 1 Lt.)

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ: 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 κατάλληλης για
τρόφιμα, με καπάκι, για ευκολία στη χρήση, με διάρκεια ζωής 5 έως 7 ημερών.
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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.
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 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 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΜΑΔΑ Β' ΤΜΗΜΑ Κ.Κ.Π.Α. Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΜΑΔΑ Β1. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΟΜΑΔΑ Β1.Α1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
15.6481.0001
Α/Α

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ
TEM.
(συσκ. 1 Kg)

2

ΑΛΕΥΡΙ
ΦΑΡΙΝΑΠ

Μ.Μ.

(τεμ.53-63g)

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: από δημητριακά,
άριστης
ποιότητος, απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, συσκευασμένο
σε τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών.

ΤΕΜ.

ΤΕΜ.

ΑΥΓΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, μεσαία 53-63g, 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

(συσκ. 500g)

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ (ΦΑΡΙΝΑΠ): αρίστης ποιότητας συσκευασμένο σε
κατάλληλη
τυποποιημένη
χάρτινη
συσκευασία,
χωρίς
συντηρητικά. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών.

ΤΥΠΟΥ

ΑΥΓΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% - K.A.Ε.
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οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 25 ημερών.
4

5

6

7

8

9

ΤΕΜ.

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ: σε μεταλλικό κουτί που δεν θα έχει χτυπηθεί, με
αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.

ΤΕΜ.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ: φρέσκο αρίστης ποιότητος, στραγγιστό,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, από αγελαδινό γάλα
πλήρες σε λιπαρά. Συσκευασμένο κατάλληλα σε σφραγισμένο
πλαστικό κεσεδάκι, βάρους 1Kg με αναγραφόμενη εξωτερικά της
συσκευασίας την προέλευση την ημερομηνία λήξης.

ΤΕΜ.

ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ: πρώτης ποιότητος, 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.

ΤΕΜ.

ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ πρώτης ποιότητος 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
(ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΛΕΥΡΟ) ΤΕΜ.
(συσκ. 200g)

ΚΟΡΝ – ΦΛΑΟΥΡ (ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΛΕΥΡΟ): αρίστης ποιότητας,
συσκευασμένο και τυποποιημένο κατάλληλα σε χάρτινο κουτί
καθαρού βάρους 200g. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους & αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης.

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ
(συσκ. 410g)

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ
(συσκ. 1 Kg)

ΚΑΣΕΡΙ ΤΥΡΙ
(συσκ. 1 Kg)

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΥΡΙ
(συσκ. 1 Kg)

ΚΟΦΤΟ
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ
(συσκ. 500g)

10

11

12

13

14

ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) συσκευασία των 500g με
Τεμάχιο ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης χωρίς αλλοιώσεις.

ΚΟΧΥΛΑΚΙ ΖΥΜΑΡΙΚΟ
τεμάχιο
(συσκ. 500g)
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ

ΤΕΜ.

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ): με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12
μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης χωρίς αλλοιώσεις.

ΤΕΜ.

ΜΕΛΙ: αγνό αρίστης ποιότητος θυμαρίσιο, τυποποιημένο σε
κατάλληλη γυάλινη συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.

ΠΕΝΕΣ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ)
ΤΕΜ.
(συσκ. 500g)

ΠΕΝΕΣ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ): με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης χωρίς αλλοιώσεις.

(συσκ. 500g)
ΜΕΛΙ
(συσκ. 1Kg)

ΠΕΠΟΝΑΚΙ
(ΖΥΜΑΡΙΚΟ)

ΤΕΜ.

ΠΕΠΟΝΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ): με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12
μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης χωρίς αλλοιώσεις.

ΤΕΜ.

ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ: τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος
έτους, χωρίς αλλοιώσεις αρίστης ποιότητος, με ημερομηνία λήξης

(συσκ. 500g)
15

ΚΟΧΥΛΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) συσκευασία των 500g με ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης
χωρίς αλλοιώσεις.

ΡΕΒΥΘΙΑ
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ
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(συσκ. 500g)

τουλάχιστον 12 μηνών & αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.

ΡΥΖΙ
ΚΑΡΟΛΙΝΑ
ΤΕΜ.
(συσκ. 500g)

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ: Α' ποιότητας, αναλλοίωτο, με αναγραφόμενες
προδιαγραφές & πρόσφατη παραγωγή, με ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης

ΤΕΜ.

ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ: αναλλοίωτη, με αναγραφόμενες προδιαγραφές και
πρόσφατη παραγωγή, Α' ποιότητας, με ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.

ΤΕΜ.

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ: αναλλοίωτη με αναγραφόμενες προδιαγραφές και
πρόσφατη παραγωγή. Α' ποιότητας, με ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.

ΤΕΜ.

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ: αρίστης ποιότητος, από σκληρά σιτάρια,
Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, με κενό αέρος.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών ,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης

ΤΕΜ.

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΞΙΝΟΣ: με αλεύρι σκληρού σίτου και αγελαδινό γάλα.
Με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών, χωρίς αλλοιώσεις.
Το περιεχόμενο να είναι φρέσκο και στην καλύτερη κατάσταση.
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ΤΥΡΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ φέτες
ΤΕΜ.
(συσκ. 1Kg)

ΤΥΡΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ: σε φέτες, αρίστης ποιότητος, από αγελαδινό γάλα,
πλήρες σε λιπαρά, συσκευασμένο κατάλληλα, έτσι ώστε να μπορεί
να καταναλωθεί σε τοστ. Συσκευασμένο, με αναγραφόμενη
εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών.

22

ΤΥΡΙ
ΓΚΟΥΝΤΑ
ΤΡΙΜΜΕΝΟ
ΤΕΜ.
(συσκ. 1Kg)

ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΡΙΜΜΕΝΟ: πρώτης ποιότητας από γάλα αγελάδας
τριμμένο, 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.

17

18

19

20

ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ
(συσκ. 500g)
ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ
(συσκ. 500g)

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ
(συσκ. 500g)

ΤΡΑΧΑΝΑΣ
(συσκ. 500g)

ΞΙΝΟΣ

ΤΕΜ.

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ: τυποποιημένες, παραγωγής τρέχοντος έτους, χωρίς
αλλοιώσεις αρίστης ποιότητος, με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον
12 μηνών & αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.

24

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ
ΤΕΜ.
(συσκ. 500g)

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ: τυποποιημένες, παραγωγής τρέχοντος έτους,
χωρίς αλλοιώσεις αρίστης ποιότητος, με ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών & αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.

25

ΦΑΣΟΛΙΑ
ΜΕΤΡΙΑ
ΤΕΜ.
(συσκ. 500g)

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ: τυποποιημένες, παραγωγής τρέχοντος έτους,
χωρίς αλλοιώσεις αρίστης ποιότητος, με ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών & αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ
ΤΕΜ.
(συσκ. 1Kg)

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ: φρέσκια {ΠΟΠ], 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.

23

26

27

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ
(συσκ. 500g)

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ
(συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ: σε αεροστεγή συσκευασία 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.Α2. ΓΑΛΑ
ΟΜΑΔΑ Β1.Α2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΑΛΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
A/A

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ: 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 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.
Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσματάσης &
θετική αντίδραση στην δοκιμασία υπεροξειδάσης.

1

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΤΕΜ.
(συσκ. 1 Lt.)

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.

ΟΜΑΔΑ Β1.Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24% - K.A.Ε.
15.6481.0001
Α/Α

1

2

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑΣ
ΤΕΜ.
(συσκ. 500g)

ΑΜΜΩΝΙΑ
(συσκ. 30g)

ΤΕΜ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑΣ: 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. Να
είναι λευκή κρυσταλλική σκόνη, διαλυτή στο νερό ούτως
ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσθετικό στην
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μαγειρική και ζαχαροπλαστική.

3

4

5

6

7

8

ΑΝΘΟΣ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
ΤΕΜ.
(συσκ. 160g)

ΒΑΝΙΛΙΑ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΜ.

ΒΑΝΙΛΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ: σε κατάλληλο πλαστικό φάκελο
– τεμάχια για τρόφιμα όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η
ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον
12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του.

ΤΕΜ.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ: (αρωματικά βότανα και μπαχαρικά) αρίστης
ποιότητος, τυποποιημένος σε κατάλληλη συσκευασία.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.

ΒΟΥΤΥΡΟ
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ
ΤΕΜ.
(συσκ. 250g)

ΒΟΥΤΥΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ: αρίστης ποιότητας, φυτικής
προέλευσης, κατάλληλη για επάλειψη στο ψωμί. Συσκευασία
τυποποιημένη σε κατάλληλο πλαστικό κεσεδάκι, καθαρού
βάρους 250g. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται
τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον
12
μηνών,
αποδεδειγμένα
ευρείας
κατανάλωσης.

(συσκ. 5 φιαλίδια σε
φάκελο 1,5g 0,05 oz)
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
(συσκ. 100g)

ΤΕΜ.

ΔΑΦΝΗ αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1
έτους.

ΤΕΜ.

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. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται
τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών.

ΤΕΜ.

ΔΥΟΣΜΟΣ: άριστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1
έτους.

ΖΑΜΠΟΝ
ΩΜΟΠΛΑΤΗ
φέτες (ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ
ΤΕΜ.
ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ) (συσκ.
500g)

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.

ΔΑΦΝΗ
(συσκ. 100g)

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
ΚΟΡΝ - ΦΛΕΙΚΣ

ΤΥΠΟΥ

(συσκ. 375g)

9

10

11

12

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ: αρίστης ποιότητας, συσκευασμένο και
τυποποιημένο κατάλληλα σε χάρτινο κουτί καθαρού βάρους
160g Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.

ΔΥΟΣΜΟΣ
(συσκ. 100g)

ΖΑΧΑΡΗ
(συσκ. 1Kg)

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ
(συσκ. 1Kg)

ΤΕΜ.

ΖΑΧΑΡΗ: άριστης ποιότητας, λευκής κρυσταλλικής μορφής,
τυποποιημένη σε χάρτινη κατάλληλη συσκευασία, καθαρού
βάρους 1Kg. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12
μηνών.

ΤΕΜ.

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ: λευκή σε μορφή σκόνης σε συσκευασία
κατάλληλη για το προϊόν, με ημερομηνία λήξης του θα
απέχει 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του.
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ΤΕΜ.

ΖΥΜΗ ΚΟΥΡΟΥ: άριστης ποιότητας, 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.

ΤΕΜ.

ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ: αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε
κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 125g. Εξωτερικά
της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.

ΤΕΜ.

ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ: αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε
κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 1Kg. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.

ΤΕΜ.

ΚΑΝΕΛΑ ΣΚΟΝΗ: άριστης ποιότητος, τυποποιημένη σε
κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους.

ΤΕΜ.

ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ: αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε
κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους.

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ
ΤΕΜ.
(συσκ. 1Κg)

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.

ΖΥΜΗ ΚΟΥΡΟΥ
(συσκ. 600g)

ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ
(συσκ. 125g)

ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ
(συσκ. 1Kg)

ΚΑΝΕΛΑ ΣΚΟΝΗ
(συσκ. 100g)

ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ
(συσκ. 100g)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ
(συσκ. 500g)

ΚΥΜΙΝΟ
(συσκ. 100g)

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΟΔΑ
(συσκ. 200g)

ΜΑΓΙΑ φακελάκι
(συσκ. 9g)

ΜΗΛΟΞΥΔΟ
(συσκ. 350ml)
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΣΚΟΝΗ

ΤΕΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ: άριστης ποιότητας, τυποποιημένος σε
κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, καθαρού βάρους 500g.
Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση
και η ημερομηνία λήξης, τουλάχιστον 12 μηνών.

ΤΕΜ.

ΚΥΜΙΝΟ: άριστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1
έτους .

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΟΔΑ: τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία.
Να είναι λευκή κρυσταλλική σκόνη, διαλυτή στο νερό ούτως
Τεμάχιο
ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσθετικό στη
μαγειρική και στη ζαχαροπλαστική.

ΤΕΜ.

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.

ΤΕΜ.

ΜΗΛΟΞΥΔΟ: άριστης ποιότητας, 6 βαθμών. Τυποποιημένο
σε κατάλληλο πλαστικό μπουκάλι. Εξωτερικά του
μπουκαλιού να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους

ΤΕΜ.

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΣΚΟΝΗ: αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο
σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 100g Εξωτερικά της
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(συσκ. 100g)

25

26

27

28

29

30

συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.

ΜΠΕΙΚΙΝ - ΠΑΟΥΝΤΕΡ
ΤΕΜ.
(συσκ. 20g)

ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ: αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε
πλαστικό σακουλάκι, καθαρού βάρους 20g. Εξωτερικά της
οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙΤΕΜ.
ΜΠΕΡ (συσκ. 225g)

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ: 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.

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ
(συσκ. 500g)

ΞΥΔΙ ΑΠΛΟ
(συσκ. 350ml)

ΠΙΠΕΡΙ ΣΚΟΝΗ
(συσκ. 100g)

ΡΙΓΑΝΗ
(συσκ. 100g)

ΤΕΜ.

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ: αρίστης ποιότητας, τυποποιημένος σε
κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.

ΤΕΜ.

ΞΥΔΙ ΑΠΛΟ: 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.

ΤΕΜ.

ΠΙΠΕΡΙ ΣΚΟΝΗ: αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε
κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους.

ΤΕΜ.

ΡΙΓΑΝΗ: αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1
έτους.

10 ΤΕΜ.

ΤΣΑΙ: αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε φακελάκια σε
κατάλληλη συσκευασία, εμβαπτιζόμενα. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.

ΤΕΜ.

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ:
συσκευασμένη,
σφραγισμένη,
με
αναγραφόμενες προδιαγραφές πρόσφατης παραγωγής και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους,
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.

ΤΕΜ.

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΑ: άριστης ποιότητας, σε τρίμμα
τυποποιημένη σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά,
η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον
6 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.

ΤΕΜ.

ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ: αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε
κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, να αναγράφεται η
προέλευση, συστατικά (αλεύρι σίτου, φυτική μαργαρίνη,
αλάτι, νερό).

ΤΕΜ.

ΦΥΤΙΝΗ: συσκευασμένη, σφραγισμένη, με αναγραφόμενες
προδιαγραφές, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.

ΤΣΑΙ
31

32

33

34

35

(συσκ.
πακέτο
φακελάκια των 1g)
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ
(συσκ. 500g)

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΑ
(συσκ. 180g)

ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ
(συσκ. 450g)
ΦΥΤΙΝΗ
(συσκ. 400g)
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ΧΑΜΟΜΗΛΙ
36

(συσκ.
πακέτο
10 ΤΕΜ.
φακελάκια των 1,2g)

ΧΑΜΟΜΗΛΙ: αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε
φακελάκια σε κατάλληλη συσκευασία, εμβαπτιζόμενα.
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
Α/Α

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΝΩΠΟ
ΚΡΕΑΣ
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ
ΚΙΛΟ
(ποντίκι - σε κιλά)

ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ: νεαρό αρίστης ποιότητος άνευ οστών από
ποντίκι, χωρίς λίπος, συσκευασμένο & τεμαχισμένο κατάλληλα, με
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης
& προέλευση.

2

ΚΙΜΑΣ
ΜΠΟΥΤΙ
ΝΕΑΡΟ ΜΟΣΧΑΡΙ
ΚΙΛΟ
(σε κιλά)

ΝΩΠΟΣ ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΑΠΑΧΟΣ: συσκευασία 1 Κιλού από μπούτι
χωρίς λίπος, συσκευασμένο & αλεσμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη
εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης & προέλευση.

3

ΝΩΠΟ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΤΥΠΟΥ 65%
κιλά)

ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΤΥΠΟΥ 65% ΕΓΧΩΡΙΟ: άριστης ποιότητος,
συσκευασμένο & τεμαχισμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη
εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης & προέλευσης,
καθώς & σήμανση καταλληλότητας ανά τεμάχιο (κοτόπουλου), σε
πρώτη & δεύτερη συσκευασία.

(σε

ΚΙΛΟ

ΟΜΑΔΑ Β3.Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% - K.A.Ε. 15.6481.0003
Α/Α

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, πράσινα, μετρίου
μεγέθους.

2

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ(το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ: φρέσκα 1 κιλού αρίστης ποιότητος, ζουμερά και
γλυκά, μετρίου μεγέθους.

3

ΑΡΑΚΑΣ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΑΡΑΚΑΣ: φρέσκος αρίστης ποιότητος, ώριμος και πράσινος.

ΚΙΛΟ

ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ζουμερά
και γλυκά, μετρίου μεγέθους.

4

ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
(το κιλό)

5

ΒΑΝΙΛΙΕΣ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΒΑΝΙΛΙΕΣ: φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες γλυκές,
κανονικού μεγέθους.

6

ΒΕΡΙΚΟΚΑ(το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΒΕΡΙΚΟΚΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, ζουμερά και
γλυκά, μετρίου μεγέθους.

ΚΙΛΟ

ΚΑΡΟΤΑ: φρέσκα, 1 κιλού, αρίστης ποιότητας, ώριμα και
γλυκά, μετρίου μεγέθους, τραγανά.

ΚΙΛΟ

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμο, ζουμερό και
γλυκό, Μετρίου μεγέθους.

ΚΙΛΟ

ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΕΣ: φρέσκα, αρίστης ποιότητος, ζουμερά χωρίς
σπόρους, ώριμα, γλυκά, μετρίου μεγέθους.

ΚΙΛΟ

ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΓΛΥΚΙΑ: αρίστης ποιότητας, ώριμη, μετρίου
μεγέθους

7

8

9
10

ΚΑΡΟΤΑ
(το κιλό)
ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ
(το κιλό)
ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΕΣ
(το κιλό)
ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΓΛΥΚΙΑ (το κιλό)
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11

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, γλυκά,
μετρίου μεγέθους.

12

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΕΓΧΩΡΙΟ: φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο και
πράσινο.

13

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ: αρίστης ποιότητος, μετρίου μεγέθους.

14

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ: αρίστης ποιότητος, ώριμα και
πράσινα.

ΚΙΛΟ

ΛΑΧΑΝΟ: φρέσκο αρίστης ποιότητος, λευκό, μετρίου
μεγέθους, σφιχτό κατάλληλο για επιτραπέζια κατανάλωση
(σαλάτα).

15

ΛΑΧΑΝΟ
(το κιλό)

16

ΛΕΜΟΝΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΛΕΜΟΝΙΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριμα, ζουμερά,
μετρίου μεγέθους.

17

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ (το
ΚΙΛΟ
κιλό)

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ: αρίστης ποιότητας μετρίου
μεγέθους

18

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
κιλό)

ΚΙΛΟ

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
μεγέθους

ΚΙΛΟ

ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, ζουμερά
και γλυκά, μετρίου μεγέθους.

19

ΦΛΑΣΚΕΣ

ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ
(το κιλό)

(το

ΦΛΑΣΚΕΣ:

αρίστης

ποιότητας

μετρίου

20

ΜΠΑΝΑΝΕΣ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΜΠΑΝΑΝΕΣ: φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες γλυκές,
κανονικού μεγέθους.

21

ΜΠΡΟΚΟΛΟ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΜΠΡΟΚΟΛΟ: φρέσκο
πράσινο.

ΚΙΛΟ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, ζουμερά
και γλυκά, μετρίου μεγέθους.

ΚΙΛΟ

ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: φρέσκιες αρίστης ποιότητος,
ώριμες, ζουμερές και γλυκές, μετρίου μεγέθους, κατάλληλες
για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα).

22

23

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
(το κιλό)
ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
(το κιλό)

αρίστης ποιότητος,

ώριμο

και

24

ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, μετρίου μεγέθους.

25

ΠΑΤΑΤΕΣ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ: φρέσκιες αρίστης ποιότητος, μετρίου
μεγέθους.

26

ΠΕΠΟΝΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΠΕΠΟΝΙΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμο, ζουμερό και
γλυκό, κανονικού μεγέθους.

27

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΑ: πράσινες, τραγανές, μετρίου μεγέθους,
αρίστης ποιότητας.

ΚΙΛΟ

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ: πράσινες,
μεγέθους, αρίστης ποιότητας.

ΚΙΛΟ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα
ζουμερά και γλυκά,
ψιλόφλουδα μετρίου μεγέθους,
κατάλληλα για επιτραπέζια κατανάλωση.

ΚΙΛΟ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΜΕΡΛΙΝ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα
ζουμερά και γλυκά, ψιλόφλουδα μετρίου μεγέθους,
κατάλληλα για στύψιμο.

ΚΙΛΟ

ΠΡΑΣΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμο & πράσινο.

28

29

30
31

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ
(το κιλό)
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ
(το κιλό)
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΜΕΡΛΙΝ
(το κιλό)
ΠΡΑΣΑ (το κιλό)
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32

ΡΟΔΑΚΙΝΑ
(το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, ζουμερά και
γλυκά, μετρίου μεγέθους.

33

ΣΕΛΙΝΟ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΣΕΛΙΝΟ: φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο & πράσινο.

34

ΣΠΑΝΑΚΙ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΣΠΑΝΑΚΙ: φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο και πράσινο.

35

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ(το
ΚΙΛΟ
κιλό)

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος,
ώριμα και πράσινα.

36

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα και
πράσινα.

37

ΦΡΑΟΥΛΕΣ(το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΦΡΑΟΥΛΕΣ: φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες γλυκές,
κανονικού μεγέθους.

ΟΜΑΔΑ Β3.Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% - K.A.Ε. 15.6481.0003
A/A

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΑΓΓΟΥΡΙΑ (τεμ.)

ΤΕΜ.

Αγγούρια φρέσκα
μεγέθους.

2

ΑΝΗΘΟΣ
450g)

(δέμα

ΤΕΜ.

Άνηθος φρέσκος, αρίστης ποιότητος, ώριμος και πράσινος.

3

ΔΥΟΣΜΟΣ
100g)

(δέμα

ΤΕΜ.

Δυόσμος φρέσκος αρίστης ποιότητος, ώριμος και πράσινος.

4

ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ (δέμα
ΤΕΜ.
450g)

Μαϊντανός δέμα φρέσκος αρίστης ποιότητος, ώριμος και
πράσινος.

5

ΜΑΡΟΥΛΙ (τεμ.)

ΤΕΜ.

Μαρούλι φρέσκο αρίστης ποιότητος, κανονικού μεγέθους,
κατάλληλο για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα).

ΤΕΜ.

Σαλάτα φρέσκια αρίστης ποιότητος, κανονικού μεγέθους,
κατάλληλο για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα ).

ΤΕΜ.

Σκόρδα μετρίου μεγέθους, αρίστης ποιότητας.

6
7

ΣΑΛΑΤΕΣ
(τεμ.)
ΣΚΟΡΔΑ (τεμ.)

αρίστης

ποιότητος,

πράσινα,

μετρίου

ΟΜΑΔΑ Β4.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% - K.A.Ε. 15.6481.0004
Α/Α

1

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
(ΣΥΜΜΙΚΤΟ
ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΟΛΙΚΗΣ ΤΕΜ.
ΑΛΕΣΕΩΣ)
(συσκ. 350g)

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 350g 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
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ή σε καλάθια τα οποία θα τηρούν τους κανόνες υγιεινής των
τροφίμων.

ΟΜΑΔΑ Β4.ΒΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24% - K.A.Ε. 15.6481.0004
Α/Α

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ
1

(συσκ.
700g)

680

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ: λευκό σε ειδική για την φύλαξή του συσκευασία, το
οποίο θα πληροί τους όρους του κώδικά Τροφίμων και Ποτών. Στη
συσκευασία θα αναφέρεται η ημερομηνία λήξης.

- ΤΕΜ.

ΟΜΑΔΑ Β4.ΒΒ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24% - K.A.Ε. 15.6481.0004
Α/Α

2

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ
(σε κιλά)

ΚΙΛΟ

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
Α/Α

1

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
εξαιρετικό (extra)
TEM.
παρθένο
(συσκ. 5 Lt.)

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: εξαιρετικό (extra) παρθένο τυποποιημένο και
σφραγισμένο σε κατάλληλο μεταλλικό 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 Β6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% - K.A.Ε. 15.6481.0006
Α/Α

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1

ΒΑΚΑΛΑΟΣ
ΑΚΕΦΑΛΟΣ

Μ.Μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΙΛΟ

ΒΑΚΑΛΑΟΣ: φρέσκο - κατεψυγμένος άριστης ποιότητας,
ακέφαλος, χονδρός, συσκευασμένος και τεμαχισμένος
κατάλληλα, επίπαγος μέχρι 15%.

ΚΙΛΟ

ΓΑΛΕΟΣ ΦΕΤΑ: 280-320g έκαστο. Η συσκευασία των προϊόντων
θα φέρει τις απαραίτητες ενδείξεις (είδος ψαριού, ημερομηνία
κατάψυξης, ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης, αριθμός
έγκρισης 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.

(σε κιλά)

2

ΓΑΛΕΟΣ ΦΕΤΑ
(σε κιλά)
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ΟΜΑΔΑ Β7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24% - K.A.Ε. 15.6481.0007
Α/Α

1

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ
ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ
TEM.
–ΚΟΥΤΑΚΙ
(συσκ. 330 ml)

2

ΛΕΜΟΝΙΤΑ
ΚΟΥΤΑΚΙ

3

TEM.

TEM.

ΓΚΑΖΟΖΑ: 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.

TEM.

ΚΟΛΑ: 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.

-

–

(συσκ. 330 ml)

4

ΚΟΛΑ – ΚΟΥΤΑΚΙ
(συσκ. 330 ml)

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ: 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.
ΛΕΜΟΝΙΤΑ: 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.

(συσκ. 330 ml)

ΓΚΑΖΟΖΑ
ΚΟΥΤΑΚΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σελίδα 29

18PROC003163318 2018-05-25

5

TEM.

ΚΟΛΑ ΔΙΑΙΤΗΣ: 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.

ΤΣΑΪ ΜΕ ΛΕΜΟΝΙ ΚΟΥΤΑΚΙ
TEM.
(συσκ. 330 ml)

ΤΣΑΪ ΜΕ ΛΕΜΟΝΙ: 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.

ΚΟΛΑ ΔΙΑΙΤΗΣ
ΚΟΥΤΑΚΙ

-

(συσκ. 330 ml)

6

7

ΛΕΜΟΝΙΤΑ
ΜΠΟΥΚΑΛΙ

TEM.

(συσκ. 1,5 Lt.)

8

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ
ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ
TEM.
- ΜΠΟΥΚΑΛΙ
(συσκ. 1,5 Lt.)

ΛΕΜΟΝΙΤΑ: σε πλαστικό μπουκάλι, 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 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.
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ: σε πλαστικό μπουκάλι,
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 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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9

ΓΚΑΖΟΖΑ
ΜΠΟΥΚΑΛΙ

TEM.

(συσκ. 1,5 Lt.)

ΓΚΑΖΟΖΑ: σε πλαστικό μπουκάλι, 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 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.

10

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ
ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ TEM.
ΜΠΟΥΚΑΛΙ
(συσκ. 1,5 Lt.)

11

ΚΟΛΑ - ΜΠΟΥΚΑΛΙ
(συσκ. 1,5 Lt.)

TEM.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ: σε πλαστικό μπουκάλι, 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 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.
ΚΟΛΑ: σε πλαστικό μπουκάλι, 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 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.

ΟΜΑΔΑ Β8.Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24% - K.A.Ε.
15.6481.0010
Α/Α

1

2

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΟΚΑΚΙΑ
(σε κιλά)

ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ
(σε κιλά)

Μ.Μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΙΛΟ

ΚΟΚΑΚΙΑ: 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.

ΚΙΛΟ

ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ: 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
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του.

3

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ

ΚΙΛΟ

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ: 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.

ΚΙΛΟ

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.

ΚΙΛΟ

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.

ΚΙΛΟ

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.

ΚΙΛΟ

ΑΥΓΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΜΙΚΡΑ: σε κατάλληλη για τρόφιμα
συσκευασία όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία λήξεως του
προϊόντος.

ΚΙΛΟ

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.

(σε κιλά)

4

5

6

7

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ
(σε κιλά)

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ
(σε κιλά)

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ
(σε κιλά)

ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ
ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ
ΜΙΚΡΑ
(σε κιλά)

8

ΤΣΟΥΡΕΚΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ
(σε κιλά)

ΟΜΑΔΑ Β8.Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
15.6481.0010
Α/Α

1

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΑΥΓΑ
ΚΟΚΚΙΝΑ
ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
TEM.
(τεμ. 53-63g)

ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24% - K.A.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΥΓΑ ΚΟΚΚΙΝΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, μεσαία 53-63g,
τυποποιημένα, καλά βρασμένα με μη τοξική κόκκινη βαφή σε
κατάλληλη συσκευασία. Στη συσκευασία να 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.

ΟΜΑΔΑ Β9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
15.6063.0001
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Α/Α

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ: 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.
Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσματάσης &
θετική αντίδραση στην δοκιμασία υπεροξειδάσης.

1

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ TEM.
(συσκ. 1 Lt.)

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

ΟΜΑΔΑ Γ1.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
A/A

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

1

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΤΕΜ.
ΧΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: από δημητριακά, άριστης
ποιότητος,
απαλλαγμένο
από
μικροοργανισμούς,
συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη
Σελίδα 33
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(συσκ. 1 Kg)

2

ΑΛΕΥΡΙ
ΦΑΡΙΝΑΠ

σακούλα. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών.

ΤΕΜ.

ΑΛΕΥΡΙ
ΤΥΠΟΥ
(ΦΑΡΙΝΑΠ):
αρίστης
ποιότητας
συσκευασμένο σε κατάλληλη τυποποιημένη χάρτινη
συσκευασία,
χωρίς
συντηρητικά.
Εξωτερικά
της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών.

ΤΕΜ.

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ: σε μεταλλικό κουτί που δεν θα έχει
χτυπηθεί,
με
αναγραφόμενη
ημερομηνία
λήξης
τουλάχιστον 12
μηνών,
αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης.

ΤΕΜ.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ: φρέσκο αρίστης ποιότητος,
στραγγιστό, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, από
αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά. Συσκευασμένο
κατάλληλα σε σφραγισμένο πλαστικό κεσεδάκι, βάρους 1Kg
με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την
προέλευση την ημερομηνία λήξης.

TEM.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: εξαιρετικό (extra) παρθένο τυποποιημένο και
σφραγισμένο σε κατάλληλο μεταλλικό 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 .

ΤΕΜ.

ΚΑΣΕΡΙ ΤΥΡΙ: πρώτης ποιότητος, 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.

ΤΕΜ.

ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ: πρώτης ποιότητος 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.

ΤΕΜ.

ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ): με ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12
μηνών,
αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης. χωρίς αλλοιώσεις.

ΤΕΜ.

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ): με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον
12 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, χωρίς
αλλοιώσεις.

ΤΕΜ.

ΜΕΛΙ: αγνό αρίστης ποιότητος θυμαρίσιο, τυποποιημένο σε
κατάλληλη
γυάλινη
συσκευασία.
Εξωτερικά
της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση

ΤΥΠΟΥ

(συσκ. 500g)

3

4

5

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ
(συσκ. 410g)

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ
(συσκ. 1 Kg)

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
εξαιρετικό
παρθένο

(extra)

(συσκ. 5 Lt.)

6

7

8

9

10

ΚΑΣΕΡΙ ΤΥΡΙ
(συσκ. 1 Kg)

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ
(συσκ. 1 Kg)

ΤΥΡΙ

ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ
(συσκ. 500g)
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ
(ΖΥΜΑΡΙΚΟ)(συσκ.
500g)
ΜΕΛΙ
(συσκ. 1Kg)
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και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους
εκτός ψυγείου.
11

ΠΕΝΕΣ
(ΖΥΜΑΡΙΚΟ)
ΤΕΜ.
(συσκ. 500g)

ΠΕΝΕΣ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ): με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12
μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης χωρίς
αλλοιώσεις.

12

ΠΕΠΟΝΑΚΙ(ΖΥΜΑΡΙΚΟ)
ΤΕΜ.
(συσκ. 500g)

ΠΕΠΟΝΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ): με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον
12 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης χωρίς
αλλοιώσεις.

13

ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ: από πατάτες ελεγχόμενης καλλιέργειας,
αρίστης ποιότητας με όλα τα θρεπτικά συστατικά & με
ΠΟΥΡΕΣ
ΠΑΤΑΤΑΣ
φυσική γεύση πατάτας. Εξωτερικά της συσκευασίας να
(διπλή συσκ. των Τεμάχιο
αναγράφονται τα συστατικά, η ημερομηνία λήξης
250g)
τουλάχιστον 12 μηνών & αποδεδειγμένα το προϊόν να είναι
ευρείας κατανάλωσης.

14

15

16

17

18

19

20

21

ΤΕΜ.

ΡΥΖΙ
ΓΛΑΣΣΕ:
αναλλοίωτη,
με
αναγραφόμενες
προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή, Α' ποιότητας, με
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών, αποδεδειγμένα
ευρείας κατανάλωσης.

ΤΕΜ.

ΡΥΖΙ
ΜΠΟΝΕΤ:
αναλλοίωτη
με
αναγραφόμενες
προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή. Α' ποιότητας, με
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών, αποδεδειγμένα
ευρείας κατανάλωσης.

ΤΥΡΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ φέτες
ΤΕΜ.
(συσκ. 1Kg)

ΤΥΡΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ: σε φέτες, αρίστης ποιότητος, από αγελαδινό
γάλα, πλήρες σε λιπαρά, συσκευασμένο κατάλληλα, έτσι
ώστε να μπορεί να καταναλωθεί σε τοστ. Συσκευασμένο, με
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών.

ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ
(συσκ. 500g)

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ
(συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ: τυποποιημένες, παραγωγής τρέχοντος έτους,
χωρίς αλλοιώσεις αρίστης ποιότητος, με ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μηνών & αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης.

ΤΕΜ.

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ: τυποποιημένες, παραγωγής τρέχοντος
έτους, χωρίς αλλοιώσεις αρίστης ποιότητος, με ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον 12 μηνών & αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης.

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ
ΤΕΜ.
(συσκ. 1Kg)

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ: φρέσκια {ΠΟΠ], 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.

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ
(συσκ. 500g)

ΦΑΣΟΛΙΑ
(συσκ. 500g)

ΜΕΤΡΙΑ

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ
(συσκ. 500g)

ΑΥΓΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
(τεμ.53-63g)

ΤΕΜ.

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ: σε αεροστεγή συσκευασία 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.

ΤΕΜ.

ΑΥΓΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, μεσαία 53-63g,
τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία των 30 αυγών.
Στη συσκευασία να αναγράφεται ο αριθμός του
ωοσκοπικού κέντρου, η προέλευση, η ημερομηνία
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παραγωγής και εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των 25 ημερών.

ΟΜΑΔΑ Γ1.Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
Α/Α

1

2

3

4

5

6

7

8

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ.

ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ: αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε
κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 125g. Εξωτερικά
της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑΣ
ΤΕΜ.
(συσκ. 500g)

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑΣ: 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.

ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ
(συσκ. 125g)

ΤΕΜ.

ΑΜΜΩΝΙΑ: Τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία. Να
είναι λευκή κρυσταλλική σκόνη, διαλυτή στο νερό ούτως
ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσθετικό στην
μαγειρική και ζαχαροπλαστική.

ΑΝΘΟΣ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
ΤΕΜ.
(συσκ. 160g)

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ: αρίστης ποιότητας, συσκευασμένο
και τυποποιημένο κατάλληλα σε χάρτινο κουτί καθαρού
βάρους 160g Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους, αποδεδειγμένα
ευρείας κατανάλωσης.

ΑΜΜΩΝΙΑ
(συσκ. 30g)

ΤΕΜ.

ΒΑΝΙΛΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ: σε κατάλληλο πλαστικό
φάκελο – τεμάχια για τρόφιμα όπου θα αναγράφεται
ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα
απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία
παράδοσής του.

ΒΟΥΤΥΡΟ
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ
ΤΕΜ.
(συσκ. 250g)

ΒΟΥΤΥΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ: αρίστης ποιότητας, φυτικής
προέλευσης, κατάλληλη για επάλειψη στο ψωμί.
Συσκευασία τυποποιημένη σε κατάλληλο πλαστικό
κεσεδάκι, καθαρού βάρους 250g. Εξωτερικά της
συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον
12 μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.

ΒΑΝΙΛΙΑ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
(συσκ. 5 φιαλίδια σε
φάκελο 1,5g 0,05 oz)

ΔΑΦΝΗ
(συσκ. 100g)

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
ΚΟΡΝ - ΦΛΕΙΚΣ
(συσκ. 375g)

ΤΕΜ.

ΔΑΦΝΗ αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται
η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους.

ΤΕΜ.

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. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών.

ΤΥΠΟΥ
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

ΤΕΜ.

ΔΥΟΣΜΟΣ: άριστης ποιότητος, τυποποιημένη σε
κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον 1 έτους.

ΖΑΜΠΟΝ
ΩΜΟΠΛΑΤΗ
φέτες (ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ
ΤΕΜ.
ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ) (συσκ.
500g)

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.

ΔΥΟΣΜΟΣ
(συσκ. 100g)

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ
(συσκ. 1Kg)

ΖΑΧΑΡΗ
(συσκ. 1Kg)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ
(συσκ. 500g)

ΚΥΜΙΝΟ
(συσκ. 100g)

ΜΑΓΙΑ φακελάκι
(συσκ. 9g)

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ
(συσκ. 450g)

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΣΚΟΝΗ
(συσκ. 100g)

ΤΕΜ.

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ: λευκή σε μορφή σκόνης σε συσκευασία
κατάλληλη για το προϊόν, με ημερομηνία λήξης του θα
απέχει 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του.

ΤΕΜ.

ΖΑΧΑΡΗ: άριστης ποιότητας, λευκής κρυσταλλικής
μορφής,
τυποποιημένη
σε
χάρτινη
κατάλληλη
συσκευασία, καθαρού βάρους 1Kg. Εξωτερικά της
συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών.

ΤΕΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ: άριστης ποιότητας, τυποποιημένος σε
κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, καθαρού βάρους
500g. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται η
προέλευση και η ημερομηνία λήξης, τουλάχιστον 12
μηνών.

ΤΕΜ.

ΚΥΜΙΝΟ: άριστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται
η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους .

ΤΕΜ.

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.

ΤΕΜ.

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ: με γεύση φρούτων αρίστης ποιότητας,
τυποποιημένη σε κατάλληλη γυάλινη συσκευασία.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα
ευρείας κατανάλωσης.

ΤΕΜ.

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΣΚΟΝΗ: αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο
σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 100g Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.

18

ΜΠΕΙΚΙΝ (συσκ. 20g)

ΤΕΜ.

ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ: αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε
πλαστικό σακουλάκι, καθαρού βάρους 20g. Εξωτερικά της
οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.

19

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙΤΕΜ.
ΜΠΕΡ (συσκ. 225g)

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ: πακέτα σε ζελατίνα
αναλλοίωτα και χωρίς να έχουν σπάσει. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, και η
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών &

ΠΑΟΥΝΤΕΡ

Σελίδα 37

18PROC003163318 2018-05-25
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.

20

21

22

23

24

25

26

ΞΥΔΙ ΑΠΛΟ
(συσκ. 350ml)

ΠΙΠΕΡΙ ΣΚΟΝΗ
(συσκ. 100g)

ΡΙΓΑΝΗ
(συσκ. 100g)

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ
(συσκ. 500g)

ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ
(συσκ. 500g)

ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΙ
(συσκ. 250ml)

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
(συσκ. 1,5 Lt.)

ΤΕΜ.

ΞΥΔΙ ΑΠΛΟ: 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.

ΤΕΜ.

ΠΙΠΕΡΙ ΣΚΟΝΗ: αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε
κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον 1 έτους.

ΤΕΜ.

ΡΙΓΑΝΗ: αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται
η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 1 έτους.

ΤΕΜ.

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ: αρίστης ποιότητας, τυποποιημένος σε
κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον 1 έτους, αποδεδειγμένα ευρείας
κατανάλωσης.

ΤΕΜ.

ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ: αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε
κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, να αναγράφεται η
προέλευση, τα συστατικά (αλεύρι σίτου, φυτική
μαργαρίνη, αλάτι, νερό)

ΤΕΜ.

ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΙ: αρίστης ποιότητος, 100 %
φυσικός χωρίς συντηρητικά. Από συμπυκνωμένο χυμό
φρούτων περιεκτικότητας σε φρούτο τουλάχιστον 50%, με
την προσθήκη νερού & 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 12 μηνών εκτός ψυγείου.

ΤΕΜ.

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ: σε πλαστικό μπουκάλι, 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 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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ΟΜΑΔΑ Γ2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
Α/Α

Μ.Μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΙΛΟ

ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ: αρίστης ποιότητος, συσκ. 1Kg
από μπούτι χωρίς λίπος, συσκευασμένο και τεμαχισμένο
κατάλληλα, με
αναγραφόμενη εξωτερικά της
συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση.

ΚΙΛΟ

ΚΙΜΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΝΩΠΟΣ: αρίστης ποιότητος, αλεσμένος
κατάλληλα, με
αναγραφόμενη εξωτερικά της
συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση
(συσκευασία ενός Κιλού).

ΚΙΛΟ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΤΥΠΟΥ 65% ΕΓΧΩΡΙΟ: 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.

4

ΜΟΣΧΑΡΙ ΝΕΑΡΟ ΝΩΠΟ
(ΠΟΝΤΙΚΙ)
ΚΙΛΟ
(σε κιλά)

ΜΟΣΧΑΡΙ ΝΕΑΡΟ ΝΩΠΟ (ΠΟΝΤΙΚΙ): 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.

5

ΚΙΜΑΣ
ΝΩΠΟΣ
ΑΠΟ
ΝΕΑΡΟ ΜΟΣΧΑΡΙ ΜΠΟΥΤΙ ΚΙΛΟ
(σε κιλά)

ΚΙΜΑΣ ΝΩΠΟΣ ΑΠΟ ΝΕΑΡΟ ΜΟΣΧΑΡΙ ΜΠΟΥΤΙ: κιμάς
άπαχος, από μπούτι χωρίς λίπος, συσκευασμένο και
αλεσμένος κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της
συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση
(συσκ. 1Kg).

1

2

3

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ
(σε κιλά)

ΚΙΜΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΝΩΠΟΣ
(σε κιλά)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΤΥΠΟΥ 65%

ΝΩΠΟ

(σε κιλά)

ΟΜΑΔΑ Γ3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
Α/Α
1

2

3

4

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΙΛΟ

ΒΑΚΑΛΑΟΣ: φρέσκο - κατεψυγμένος άριστης
ποιότητας, ακέφαλος, χονδρός, συσκευασμένος και
τεμαχισμένος κατάλληλα, επίπαγος μέχρι 15%.

ΚΙΛΟ

ΓΑΛΕΟΣ ΦΕΤΑ: 280-320g έκαστο. Η συσκευασία των
προϊόντων θα φέρει τις απαραίτητες ενδείξεις (είδος
ψαριού, ημερομηνία κατάψυξης, ημερομηνία λήξης,
χώρα προέλευσης, αριθμός έγκρισης 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.

ΚΙΛΟ

ΑΡΑΚΑΣ: συσκευασίας 1 Kg, αρίστης ποικιλίας &
άμεσης κατάψυξης συσκευασμένο κατάλληλα, με
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 6 μηνών.

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ
ΠΡΑΣΙΝΑ
ΚΙΛΟ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ: πράσινα στρογγυλά συσκευασίας 1 Kg,
αρίστης
ποικιλίας
&
άμεσης
κατάψυξης
συσκευασμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη

ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΑΚΕΦΑΛΟΣ
(σε κιλά)

ΓΑΛΕΟΣ ΦΕΤΑ
(σε κιλά)

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ
(σε κιλά)
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(σε κιλά)

εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση &
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών.

Γ4.Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
Α/Α
1

2
3
4

5

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
(το κιλό)
ΒΕΡΙΚΟΚΑ
(το κιλό)
ΚΑΡΟΤΑ(το κιλό)
ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ
(το κιλό)
ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΕΣ
(το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ζουμερά
και γλυκά, μετρίου μεγέθους.

ΚΙΛΟ

ΒΕΡΙΚΟΚΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, ζουμερά και
γλυκά, μετρίου μεγέθους.

ΚΙΛΟ

ΚΑΡΟΤΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριμα και γλυκά,
μετρίου μεγέθους, τραγανά.

ΚΙΛΟ

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμο, ζουμερό και
γλυκό, Μετρίου μεγέθους.

ΚΙΛΟ

ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΙΑ: φρέσκα, αρίστης ποιότητος, ζουμερά χωρίς
σπόρους, ώριμα, γλυκά, μετρίου μεγέθους.

6

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, γλυκά,
μετρίου μεγέθους.

7

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ: αρίστης ποιότητος, μετρίου μεγέθους.

8

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
κιλό)

ΚΙΛΟ

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ: αρίστης ποιότητος, ώριμα και πράσινα.

ΚΙΛΟ

ΛΑΧΑΝΟ: φρέσκο αρίστης ποιότητος, λευκό, μετρίου
μεγέθους, σφιχτό κατάλληλο για επιτραπέζια κατανάλωση
(σαλάτα).

9

ΦΡΕΣΚΑ(το

ΛΑΧΑΝΟ
(το κιλό)

10

ΛΕΜΟΝΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΛΕΜΟΝΙΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριμα, ζουμερά,
μετρίου μεγέθους.

11

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
κιλό)

ΚΙΛΟ

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ: αρίστης ποιότητας μετρίου μεγέθους

ΚΙΛΟ

ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, ζουμερά
και γλυκά, μετρίου μεγέθους.

ΚΙΛΟ

ΜΠΑΝΑΝΕΣ: φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες γλυκές,
κανονικού μεγέθους.

ΚΙΛΟ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, ζουμερά και
γλυκά, μετρίου μεγέθους.

ΚΙΛΟ

ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ: φρέσκιες αρίστης ποιότητος, μετρίου
μεγέθους.

ΚΙΛΟ

ΠΕΠΟΝΙΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμο, ζουμερό και
γλυκό, κανονικού μεγέθους.

ΚΙΛΟ

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ: πράσινες,
μεγέθους, αρίστης ποιότητας.

ΚΙΛΟ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα
ζουμερά και γλυκά,
ψιλόφλουδα μετρίου μεγέθους,

12
13
1
15
16

ΦΛΑΣΚΕΣ(το

ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ
(το κιλό)
ΜΠΑΝΑΝΕΣ(το κιλό)
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
(το κιλό)
ΠΑΤΑΤΕΣ (το κιλό)
ΠΕΠΟΝΙΑ
(το κιλό)

17

ΠΙΠΕΡΙΕΣ
κιλό)

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ (το

18

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ
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(το κιλό)

κατάλληλα για επιτραπέζια κατανάλωση.

19

ΡΟΔΑΚΙΝΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, ζουμερά και
γλυκά, μετρίου μεγέθους.

20

ΣΕΛΙΝΟ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

ΣΕΛΙΝΟ: φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο & πράσινο.

21

ΣΠΑΝΑΚΙ (το κιλό)

Κιλό

ΣΠΑΝΑΚΙ: φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριμο και πράσινο.

ΚΙΛΟ

ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: φρέσκιες αρίστης ποιότητος,
ώριμες, ζουμερές και γλυκές, μετρίου μεγέθους, κατάλληλες
για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα).

ΚΙΛΟ

ΦΡΑΟΥΛΕΣ: φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριμες γλυκές,
κανονικού μεγέθους.

22

23

ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
(το κιλό)
ΦΡΑΟΥΛΕΣ (το κιλό)

ΟΜΑΔΑ Γ4.Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
A/A

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΑΓΓΟΥΡΙΑ (τεμάχιο)

ΤΕΜ.

Αγγούρια φρέσκα 1 τεμαχίου αρίστης ποιότητος, πράσινα,
μετρίου μεγέθους.

2

ΑΝΗΘΟΣ (δέμα 450g)

ΤΕΜ.

Άνηθος φρέσκος, δέμα 450g αρίστης ποιότητος, ώριμος και
πράσινος.

3

ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ (δέμα 450g)

ΤΕΜ.

Μαϊντανός δέμα φρέσκος αρίστης ποιότητος, ώριμος και
πράσινος.

ΤΕΜ.

Μαρούλι φρέσκο αρίστης ποιότητος, κανονικού μεγέθους,
κατάλληλο για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα).

ΤΕΜ.

Σκόρδα μετρίου μεγέθους, αρίστης ποιότητας.

4
5

ΜΑΡΟΥΛΙ
(τεμάχιο)
ΣΚΟΡΔΑ (τεμάχιο)

Γ5.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
Α/Α

1

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
(ΣΥΜΜΙΚΤΟ
ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΟΛΙΚΗΣ ΤΕΜ.
ΑΛΕΣΕΩΣ)
(συσκ. 350g)

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 350g 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.

Σελίδα 41

18PROC003163318 2018-05-25
Γ5.Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
Α/Α

1

2

3

4

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΙΛΟ

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.

ΚΙΛΟ

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.

ΚΙΛΟ

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΣΜΥΡΝΑΙΙΚΑ: 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.

ΚΙΛΟ

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.

ΚΙΛΟ

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.

ΚΙΛΟ

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.

ΚΙΛΟ

ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΑΚΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ: σε κατάλληλη για τρόφιμα
συσκευασία όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία λήξεως του
προϊόντος.

ΚΙΛΟ

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.

ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ
ΚΙΛΟ
ΜΙΚΡΑ(σε κιλά)

ΑΥΓΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΜΙΚΡΑ: σε κατάλληλη για τρόφιμα
συσκευασία όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία λήξεως του
προϊόντος.

ΤΣΟΥΡΕΚΙ
(σε κιλά)

ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ
(σε κιλά)

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΣΜΥΡΝΕΙΚΑ
(σε κιλά)

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ
(σε κιλά)

5

6

7

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ
(σε κιλά)

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ
(σε κιλά)

ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΑΚΙΑ
(ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ)
(σε κιλά)

8

9

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ
(σε κιλά)
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11

ΚΟΚΑΚΙΑ
(σε κιλά)

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ
(σε κιλά)

ΚΙΛΟ

ΚΟΚΑΚΙΑ: 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.

ΚΙΛΟ

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.

Γ5.Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
Α/Α

1

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ
(συσκ. 680 - 700g)

Μ.Μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ.

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ: λευκό σε ειδική για την φύλαξή του
συσκευασία, το οποίο θα πληροί τους όρους του κώδικά
Τροφίμων και Ποτών. Στη συσκευασία θα αναφέρεται η
ημερομηνία λήξης.

ΟΜΑΔΑ Δ’ ΕΝΙΑΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Π-Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΝΙΑΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Π-Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΜΑΔΑ Δ. ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΜΑΔΑ Δ1. ΚΑΙ Δ2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ: 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 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.

1

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΤΕΜ.
(συσκ. 1 Lt.)

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.
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 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
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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.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ

ΚΑΙ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΝΟΥ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

&

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΑΡΙΑ ΑΠΕΡΓΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ –
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΠΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2018-2021

ΔΗΜΟΣ
ΟΜΑΔΑ Α' ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - CPV: 158000006

ΟΜΑΔΑ Α1.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΕΜ.
(συσκ. 1 Kg)

37.500

0,90 €

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (συσκ. 410g)

50.433

ΤΕΜ.

ΣΥΝΟΛΟ

33.750,00 €
0,82 €
41.355,06 €

ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ
500g)

(συσκ. ΤΕΜ.

37.500

0,57 €
21.375,00 €

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ
ΜΕΤΡΙΟ ΤΕΜ.
(ΖΥΜΑΡΙΚΟ) (συσκ. 500g)

37.500

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6 ΤΕΜ.
(συσκ. 500g)

49.500

ΠΕΝΕΣ ΖΥΜΑΡΙΟ (συσκ. 500g) ΤΕΜ.

37.500

0,57 €
21.375,00 €
0,57 €
28.215,00 €
0,52 €
19.500,00 €

ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ (συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

37.500

0,80 €
30.000,00 €

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ (συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

37.500

0,73 €
27.375,00 €

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ (συσκ. 500g)

ΤΜ.

37.00

0,96 €
36.000,00 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ (συσκ. 500g) ΤΕΜ.

37.500

1,40 €
52.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜ. 399.933

ΣΥΝΟΛΟ
311.445,06 €
ΦΠΑ 13%
40.487,86 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
351.932,92 €

ΟΜΑΔΑ Α1.Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
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ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ (συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

16.500

0,46 €
7.590,00 €

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (συσκ. ΤΕΜ.
160g)

37.50

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ (συσκ. 1Kg) ΤΕΜ.

37.500

0,88 €
33.000,00 €
1,00 €
37.500,00 €

ΚΑΚΑΟ (συσκ. 125g)

ΤΕΜ.

30.000

0,90 €
27.000,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ (συσκ. ΤΕΜ.
194g)

37.500

ΚΝΣΕΡΒΑ
140g)

42.000

ΤΟΝΟΥ

(συσκ. ΤΕΜ.

2,00 €
75.000,00 €
1,55 €
65.100,00 €

ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ ΤΕΜ.
ΓΙΑΛΑΝΤΖΗ (συσκ. 280g)

42.000

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (συσκ. 450g) ΤΕΜ.

33.000

1,30 €
54.600,00 €
1,77 €
58.410,00 €

ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ- ΤΕΜ.
ΜΠΕ
(συσκ. 225g)

37.500

ΞΥΔΙ (συσκ. 350ml)

24.000

ΤΕΜ.

0,73 €
27.375,00 €
0,41 €
9.840,00 €

ΠΟΥΡΕΣ
ΠΑΤΑΤΑΣ ΤΕΜ.
(διπλή συσκ. των 250 γρ.)

24.000

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ
500g)

37.500

(συσκ. ΤΕΜ.

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ (συσκ. 500g)

1,60 €
38.400,00 €
0,55 €
20.625,00 €

ΤΕΜ.

43.500

1,05 €
45.675,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

442.500

ΣΥΝΟΛΟ
500.115,00 €
ΦΠΑ 24%
120.027,60 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
620.142,60 €

ΟΜΑΔΑ Α1.Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ (συσκ. 1 ΤΕΜ.
Lt.)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

84.018

4,38 €

ΣΥΝΟΛΟ
367.998,84 €

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜ. 84.018

ΣΥΝΟΛΟ
367.998,84 €
ΦΠΑ 13%
47.839,85 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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415.838,69 €

ΟΜΑΔΑ Α1.Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ-ΧΥΜOI ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ
24%
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΧΥΜΟΙ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
(συσκ. 1 Lt.)

Μ.Μ.

ΦΡΟΥΤΩΝ ΤΕΜ.
ΓΕΥΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

42.000

1,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
42.000,00 €

42.000

ΣΥΝΟΛΟ
42.000,00 €
ΦΠΑ 24%
10.080,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
52.080,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α1.Α-Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 13% & 24%
1.439.994,21 €

ΟΜΑΔΑ Α2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ

ΟΜΑΔΑ Α2.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΕΜ.
(συσκ. 1 Kg)

600

0,90 €

ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ
(συσκ. 500g)

ΦΑΡΙΝΑΠ ΤΕΜ.

600

ΑΥΓΑ
ΑΝΑ
(τεμ.53-63gr)

ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ.

ΣΥΝΟΛΟ
540,00 €

0,55 €
330,00 €

5.000

0,20 €
3.000,00 €

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (συσκ. 410g) ΤΕΜ.

9.000

0,82 €
7.380,00 €

ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ (συσκ. ΤΕΜ.
200g)

15.000

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΥΡΙ (συσκ. 1 ΤΕΜ.
Kg)

360

ΚΟΡΝ-ΦΛΑΟΥΡ
ΤΕΜ.
(ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΛΕΥΡΟ) (συσκ.
200g)

60

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (συσκ. 500g)

2.400

ΤΕΜ.

0,80 €
12.000,00 €
10,00 €
3.600,00 €
0,70 €
42,00 €
0,57 €
1.368,00 €

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ

(ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΤΕΜ.

3.00

0,57 €
Σελίδα 47

18PROC003163318 2018-05-25
ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6) (συσκ. 500g)
ΜΕΛΙ (συσκ. 1Kg)

1.881,00 €
ΤΕΜ.

450

7,10 €
3.195,00 €

ΠΕΝΕΣ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ)
500g)

(συσκ. ΤΕΜ.

3.300

0,52 €
1.716,00 €

ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ ΤΕΜ.
(συσκ. 500g)

750

ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ (συσκ. 500g)

1.500

ΤΕΜ.

2,00 €
1.500,00 €
0,80 €
1.200,00 €

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ (συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

4.500

0,73 €
3.285,00 €

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ (συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

300

0,96 €
288,00 €

ΤΥΡΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ φέτες (συσκ. ΤΕΜ.
1g)

600

ΤΥΡΙ REGATO (συσκ. 1Kg)

600

ΤΕΜ.

6,20 €
3.720,00 €
6,60 €
3.960,00 €

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ (συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

2.400

0,96 €
2.304,00 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ (συσκ. ΤΕΜ.
500g)

1050

ΦΑΣΟΛΙΑ
500g)

900

ΜΕΤΡΙΑ

(συσκ. ΤΕΜ.

2,66 €
2.793,00 €
1,40 €
1.260,00 €

ΦΕΤΑ ΤΥΡΙ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ (συσκ. ΤΕΜ.
1Kg)

1.500

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ (συσκ. 500g)

2.100

ΤΕΜ.

7,00 €
10.500,00 €
1,00 €
2.100,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

66.270

ΣΥΝΟΛΟ
67.962,00 €
ΦΠΑ 13%
8.835,06 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
76.797,06 €

ΟΜΑΔΑ Α2.Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ
500g)

(συσκ. ΤΕΜ.

ΑΝΘΟΣ
160g)

(συσκ. ΤΕΜ.

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ (συσκ. 100g)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

900

0,46 €

ΣΥΝΟΛΟ
414,00 €

600

0,88 €
528,00 €

ΤΕΜ.

30

1,50 €
45,00 €
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ΒΟΥΤΥΡΟ
250g)

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ

(συσκ. ΤΕΜ.

1.200

1,10 €
1.320,00 €

ΔΑΦΝΗ (συσκ. 100g)

ΤΕΜ.

30

2,50 €
75,00 €

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΡΝ - ΤΕΜ.
ΦΛΕΙΚΣ (συσκ. 375g)

900

ΔΥΟΣΜΟΣ (συσκ. 100g)

30

ΤΕΜ.

1,94 €
1.746,00 €
2,50 €
75,00 €

ΖΑΜΠΟΝ ΩΜΟΠΛΑΤΗ φέτες ΤΕΜ.
(ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΌ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ)
(συσκ. 500g)

1.080

ΖΑΧΑΡΗ (συσκ. 1Kg)

660

ΤΕΜ.

3,60 €
3.888,00 €
1,00 €
660,00 €

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ (συσκ. 1Kg)

ΤΕΜ.

90

2,00 €
180,00 €

ΖΕΛΕ (συσκ. 2x100gr)

ΤΕΜ.

900

1,20 €
1.080,00 €

ΖΥΜΗ ΚΟΥΡΟΥ (συσκ. 600g)

ΤΕΜ.

750

4,35 €
3.262,50 €

ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ (συσκ. 1Kg)

ΤΕΜ.

150

5,95 €
892,50 €

ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΚΟΝΗ (συσκ. 100g)

ΤΕΜ.

30

1,20 €
36,00 €

ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ (συσκ. 100g)

ΤΕΜ.

150

1,40 €
210,00 €

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ (συσκ. ΤΕΜ.
70g)

9.000

ΚΥΜΙΝΟ (συσκ. 100g)

90

ΤΕΜ.

0,44 €
3.960,00 €
2,00 €
180,00 €

ΜΑΓΙΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙ (συσκ. 9g)

ΤΕΜ.

300

0,25 €
75,00 €

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (συσκ. 450g)

ΤΕΜ.

540

1,77 €
955,80 €

ΜΟΣΧΟΚΑΥΔΟ (συσκ. 100g)

ΤΕΜ.

60

2,90 €
174,00 €

ΜΠΕΙΚΙΝ - ΠΑΟΥΝΤΕΡ (συσκ. 20g) ΤΕΜ.

300

0,46 €
138,00 €

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ
(συσκ. 225g)

ΠΤΙ-ΜΠΕΡ ΤΕΜ.

ΞΥΔΙ ΑΠΛΟ (συσκ. 350ml)

2.400

0,73 €
1.752,00 €

ΤΕΜ.

600

0,41 €
246,00 €

ΠΙΠΕΡΙ ΣΚΟΝΗ (συσκ. 100g)

ΤΕΜ.

450

1,07 €
481,50 €
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ΡΙΓΑΝΗ (συσκ. 100g)

ΤΕΜ.

300

2,00 €
600,00 €

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ (συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

9.000

0,55 €
4.950,00 €

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ (συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

1.500

1,05 €
1.575,00 €

ΦΥΤΙΝΗ (συσκ. 400g)

ΤΕΜ.

300

2,00 €
600,00 €

ΧΑΜΟΜΗΛΙ (συσκ. 10 φακελάκια ΤΕΜ.
των 1,2g)
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

75

1,00 €
75,00 €

32.415

ΣΥΝΟΛΟ
30.174,30 €
ΦΠΑ 24%
7.241,83 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
37.416,13 €

ΟΜΑΔΑ Α2.Γ.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
Α ΣΕ ΚΙΛΑ

ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

900

ΣΥΝΟΛΟ

1,15 €
1.035,00 €

ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ (το κιλό) ΚΙΛΟ

1.500

1,85 €
2.775,00 €

ΒΕΡΙΚΟΚΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

300

2,00 €
600,00 €

ΒΑΝΙΛΙΕΣ το κιλό)

ΚΙΛΟ

360

1,35 €
486,00 €

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

1.200

0,28 €
336,00 €

ΚΑΡΟΤΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

1.200

0,78 €
936,00 €

ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΕΣ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

900

1,00 €
900,00 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

600

1,25 €
750,00 €

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

750

0,90 €
675,00 €

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

2.100

0,70 €
1.470,00 €

ΛΑΧΑΝΟ (το κιλό)

ΚΛΟ

900

0,48 €
432,00 €
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ΛΕΜΟΝΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

840

1,85 €
1.554,00 €

ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

1.200

1,40 €
1.680,00 €

ΜΠΑΝΑΝΕΣ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

3.000

1,60 €
4.800,00 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
κιλό)

ΦΛΑΣΚΕΣ

ΜΠΡΟΚΟΛΟ (το κιλό)

(το ΚΙΛΟ

300

1,12 €
336,00 €

ΚΙΛΟ

600

1,70 €
1.020,00 €

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

1.500

1,50 €
2.250,00 €

ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (το ΚΙΛΟ
κιλό)

2.100

ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ (το κιλό)

300

ΚΙΛΟ

1,15 €
2.415,00 €
1,00 €
300,00 €

ΠΑΤΑΤΕΣ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

15.000

0,85 €
12.750,00 €

ΠΕΠΟΝΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

900

0,90 €
810,00 €

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ
κιλό)

(το ΚΙΛΟ

1.500

1,30 €
1.950,00 €

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΜΕΡΛΙΝ (το κιλό) ΚΙΛΟ

600

1,20 €
720,00 €

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

300

1,20 €
360,00 €

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ (το κιλό) ΚΙΛΟ

600

1,12 €
672,00 €

ΠΡΑΣΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

390

1,50 €
585,00 €

ΡΟΔΑΚΙΝΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

720

1,50 €
1.080,00 €

ΣΕΛΙΝΟ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

180

1,20 €
216,00 €

ΦΡΑΟΥΛΕΣ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

480

2,00 €
960,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΩΝ

41.220

ΣΥΝΟΛΟ
44.853,00 €
ΦΠΑ 13%
5.830,89 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
50.683,89 €

Σελίδα 51

18PROC003163318 2018-05-25
ΟΜΑΔΑ Α2.Γ.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΗΘΟΣ (δέμα 450g)

ΤΕΜ.

300

1,12 €

ΣΥΝΟΛΟ
336,00 €

ΔΥΟΣΜΟΣ (δέμα 100g)

ΤΕΜ.

300

0,50 €
150,00 €

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ (δέμα 450g) ΤΕΜ.

450

1,05 €
472,50 €

ΜΑΡΟΥΛΙ (τεμάχιο)

ΤΕΜ.

1.200

0,47 €
564,00 €

ΣΚΟΡΔΑ (τεμάχιο)

ΤΕΜ.

531

0,45 €
238,95 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

2.781

ΣΥΝΟΛΟ
1.761,45 €
ΦΠΑ 13%
228,99 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1.990,44 €

ΟΜΑΔΑ Α2.Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ εξαιρετικό ΤΕΜ.
(extra) παρθένο (συσκ. 5
Lt.)
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

450

16,77 €

ΣΥΝΟΛΟ
7.546,50 €

450

ΣΥΝΟΛΟ
7.546,50 €
ΦΠΑ 13%
981,05 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
8.527,55 €

ΟΜΑΔΑ Α2.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΗΛΙΕΛΑΙΟ
(συσκ. 5 Lt.)

Μ.Μ.

εξαιρετικό ΤΕΜ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

150

7,26 €

ΣΥΝΟΛΟ
1.089,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

150

ΣΥΝΟΛΟ
1.089,00 €
ΦΠΑ 24%
261,36 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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1.350,36 €

ΟΜΑΔΑ Α2.ΣΤ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
TEM.
(ΣΙΜΜΙΚΤΟ
ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ
ΟΛΙΚΗΣ
ΑΛΕΣΕΩΣ)
(συσκ. 350gr)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

45.000

0,80 €

ΣΥΝΟΛΟ
36.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 45.000
ΤΕΜ.

ΣΥΝΟΛΟ
36.000,00 €
ΦΠΑ 13%
4.680,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
40.680,00 €

ΟΜΑΔΑ Α2.Ζ1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΣΕ ΚΙΛΑ

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ (σε κιλά)

ΚΙΛΟ

210

ΣΥΝΟΛΟ

9,95 €
2.089,50 €

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ
(σε κιλά)

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΚΙΛΟ

150

7,90 €
1.185,00 €

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ (σε κιλά) ΚΙΛΟ

225

8,05 €
1.811,25 €

ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ (σε κιλά) ΚΙΛΟ

300

8,06 €
2.418,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΩΝ

885

ΣΥΝΟΛΟ
7.503,75 €
ΦΠΑ 24%
1.800,90 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
9.304,65 €

ΟΜΑΔΑ Α2.Ζ2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΨΩΜΙ
ΤΟΥ
(συσκ. 680-700g)

Μ.Μ.
ΤΟΣΤ TEM.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

2.400

1,75 €

ΣΥΝΟΛΟ
4.200,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 2.400
ΤΕΜ.

ΣΥΝΟΛΟ
4.200,00 €
ΦΠΑ 24%
1.008,00 €
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
5.208,00 €

ΟΜΑΔΑ Α2.Η. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ (ΨΑΡΙΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ) ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΣΕ ΚΙΛΑ

ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΑΚΕΦΑΛΟΣ (σε ΚΙΛΟ
κιλά)

3.600

ΑΡΑΚΑΣ
(σε κιλά)

900

ΣΥΝΟΛΟ

5,30 €
19.080,00 €

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΚΙΛΟ

3,08 €
2.772,00 €

ΣΠΑΝΑΚΙΣΕ
ΦΥΛΛΑ ΚΙΛΟ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ (σε κιλά)

900

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ
ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΙΛΟ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
(σε κιλά)

900

2,20 €
1.980,00 €
2,50 €
2.250,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΩΝ

6.300

ΣΥΝΟΛΟ
26.082,00 €
ΦΠΑ 13%
3.390,66 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
29.472,66 €

ΟΜΑΔΑ Α2.Θ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΡΕΑΣ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ) ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΣΕ ΚΙΛΑ

ΚΙΜΑΣ ΜΠΟΥΤΙ ΝΕΑΡΟ ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΙΛΟ
(σε κιλά)

6.000

ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΤΥΠΟΥ 65% (σε ΚΙΛΟ
κιλά)

7.500

ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ (σε κιλά)

7.500

ΚΙΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

10,30 €
61.800,00 €
2,50 €
18.750,00 €
4,70 €
35.250,00 €

ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ
κιλά)

(σε ΚΙΛΟ

4.500

9,70 €
43.650,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΩΝ

25.500

ΣΥΝΟΛΟ
159.450,00 €
ΦΠΑ 13%
20.728,50 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
180.178,50 €
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ΟΜΑΔΑ Α2.Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ-ΧΥΜOI ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ
24%
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΧΥΜΟΙ
ΜΙΚΡΟΙ

Μ.Μ.

ΦΡΟΥΤΩΝ TEM.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

15.000

0,45 €

ΣΥΝΟΛΟ
6.750,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

15.000

ΣΥΝΟΛΟ
6.750,00 €
ΦΠΑ 24%
1.620,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
8.370,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α2.Α-Ι. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 13% & 24%
449.979,24 €

ΟΜΑΔΑ Α3. ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α3.Α.
20.6063.0007
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% Μ.Μ.

ΓΑΛΑ
ΦΡΕΣΚΟ TEM.
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ (συσκ. 1
Lt.)
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

270.000

1,08 €

Κ.Α.

ΣΥΝΟΛΟ
291.600,00 €

270.000

ΣΥΝΟΛΟ
291.600,00 €
ΦΠΑ 13%
37.908,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
329.508,00 €

ΟΜΑΔΑ Α3.Β.
30.6063.0007
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% - Κ.Α.
Μ.Μ.

ΓΑΛΑ
ΦΡΕΣΚΟ TEM.
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ (συσκ. 1
Lt.)
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

24.582

1,08 €

ΣΥΝΟΛΟ
26.548,56 €

24.582

ΣΥΝΟΛΟ
26.548,56 €
ΦΠΑ 13%
3.451,31 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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29.999,87 €

ΟΜΑΔΑ Α3.Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% - Κ.Α. 35.606.0007
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΓΑΛΑ
ΦΡΕΣΚΟ TEM.
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ (συσκ. 1
Lt.)
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

14.688

1,08 €

ΣΥΝΟΛΟ
15.863,04 €

14.688

ΣΥΝΟΛΟ
15.863,04 €
ΦΠΑ 13%
2.062,20 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
17.925,24 €

ΟΜΑΔΑ Α3.Δ.
45.6063.0006
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% - Κ.Α.
Μ.Μ.

ΓΑΛΑ
ΦΡΕΣΟ TEM.
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ (συσκ. 1
Lt.)
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

12.978

1,08 €

ΣΥΝΟΛΟ
14.016,24 €

12.978

ΣΥΝΟΛΟ
14.016,24 €
ΦΠΑ 13%
1.822,11 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
15.838,35 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Α3.Α-Δ. ΓΑΛΑ ΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 13%
393.271,46 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α1.Α +Α1.Γ + Α2.Α +Α2.Γ.1 + Α2.Γ.2 + Α2.Δ +Α2.ΣΤ + Α2.Η + Α2.Θ + Α3.Α-Δ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%
1.371.126,69 €
ΦΠΑ 13%
178.246,47 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΑ 13%
1.549.373,16 €

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

591.832,05 €
ΦΠΑ 24%
142.039,69 €
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ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%
733.871,74 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%
ΚΑΙ 24%
1.962.958,74 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%
ΚΑΙ 24%
2.283.244,90 €

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΜΑΔΑ Β' ΤΜΗΜΑ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Π.Α.
ΟΜΑΔΑ Β1. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΟΜΑΔΑ Β1.Α1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΗΣ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% - K.A.Ε. 15.6481.0001
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΕΜ.
(συσκ. 1Kg)

606

0,90 €

ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝΑΠ (συσκ. ΤΕΜ.
500g)

2.052

ΑΥΓΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (τεμ. 53- ΤΕΜ.
63g)

37.053

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (συσκ. 410g)

2.898

ΤΕΜ.

ΣΥΝΟΛΟ
545,40 €

0,55 €
1.128,60 €
0,20 €
7.410,60 €
0,82 €
2.376,36 €

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ
1Kg)
ΚΑΣΕΡΙ ΤΥΡΙ (συσκ. 1Kg)

(συσκ. ΤΜ.

2.40

3,75 €
9.112,50 €

ΤΕΜ.

1.674

10,00 €
16.740,00 €

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΥΡΙ (συσκ. 1 Kg) ΤΕΜ.

744

10,00 €
7.440,00 €

ΚΟΡΝ-ΦΛΑΟΥΡ
(ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΛΕΥΡΟ)
(συσκ. 200g)
ΚΟΦΤΟ
(συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (συσκ. 500g)

0,70 €
212,10 €

ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΤΕΜ.

ΚΟΧΥΛΑΚΙ ΖΥΜΑΡΙΚΟ
500g)

30

3.915

0,57 €
2.231,55 €

(συσκ. ΤΕΜ.

300

0,57 €
171,00 €

ΤΕΜ.

2.598

0,57 €
1.480,86 €

ΜΕΛΙ (συσκ. 1 Kg)

ΤΕΜ.

1.263

7,10 €
8.967,30 €

ΠΕΝΕΣ

(ΖΥΜΑΡΙΚΟ)

(συσκ. ΤΕΜ.

1.683

0,52 €
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500g)
ΠΕΠΟΝΑΚΙ
(συσκ. 500g)

875,16 €
ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΤΕΜ.

942

0,57 €
536,94 €

ΡΕΒΥΘΙΑΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ
συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ (συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

1.065

2,00 €
2.130,00 €

1.251

0,80 €
1.000,80 €

ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ (συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

1.704

0,80 €
1.363,20 €

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ (συσκ. 500 g)

ΤΕΜ.

3.384

0,73 €
2.470,32 €

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ (συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

405

0,96 €
388,80 €

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΞΙΝΟΣ (συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

93

2,00 €
186,00 €

ΤΥΡΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ φέτες (συσκ. 1Kg) ΤΕΜ.

498

6,20 €
3.087,60 €

ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΡΙΜΜΕΝΟ

ΤΕΜ.

180

6,20 €
1.116,00 €

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ (συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

3.039

0,96 €
2.917,44 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ (συσκ. 500g) ΤΕΜ.

999

2,66 €
2.657,34 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ (συσκ. 500g) ΤΜ.

2.043

1,40 €
2.860,20 €

ΦΕΤΑ ΤΥΡΙ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ (συσκ. ΤΕΜ.
1Kg)

2.700

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ (συσκ. 500 g)

2.262

ΤΕΜ.

7,00 €
18.900,00 €
1,00 €
2.262,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

78.084

ΣΥΝΟΛΟ
100.568,07 €
ΦΑ 13%
13.073,85 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
113.641,92 €

ΟΜΑΔΑ Β1.Α2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
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15.6481.0001
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΓΑΛΑ
ΦΡΕΣΚΟ TEM.
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΝΟ (συσκ. 1
Lt.)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

82.756

1,08 €

ΣΥΝΟΛΟ
89.376,48 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

82.756

ΣΥΝΟΛΟ
89.376,48 €
ΦΠΑ 13%
11.618,94 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
100.995,42 €

ΟΜΑΔΑ Β1.Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 2% - K.A.Ε.
15.6481.0001
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α
ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ (συσκ. TEM.
500g)

1.761

0,46 €

810,06 €

ΑΜΜΩΝΙΑ (συσκ. 30g)

39

0,40 €

15,60 €

3.105

0,88 €

2.732,40 €

TEM.

585

0,60 €

351,00 €

TEM.

171

1,50 €

256,50 €

3.438

1,10 €

3.781,80 €

138

2,50 €

345,00 €

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΡΝ - TEM.
ΦΛΕΙΚΣ (συσκ. 375g)

2.784

1,94 €

5.400,96 €

ΔΥΟΣΜΟΣ (συσκ. 100g)

TEM.

213

2,50 €

532,50 €

ΖΑΜΠΟΝ ΩΜΟΠΛΑΤΗ φέτες TEM.
(ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΑΠΌ
ΧΟΙΡΙΝΟ
ΚΡΕΑΣ) (συσκ. 500g)

516

7,20 €

3.715,20 €

ΖΧΑΡΗ (συσκ. 1Kg)

TEM.

4.047

1,00 €

4.047,00 €

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ (συσκ. 1Kg)

TEM.

426

2,00 €

852,00 €

ΖΥΜΗ ΚΟΥΡΟΥ (συσκ. 600g)

TEM.

915

4,35 €

3.980,25 €

ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ (συσκ. 125g)

TEM.

618

0,90 €

556,20 €

ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ (συσκ. 1Kg)

TEM.

360

5,95 €

2.142,00 €

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
160g)

TEM.
(συσκ. TEM.

ΒΑΝΙΛΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
(συσκ. 5 φιαλίδια σε
1,5gr 0,05 oz)

φάκελο

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ (συσκ. 100g)
ΒΟΥΤΥΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ
250g)

(συσκ. TEM.

ΔΑΦΝΗ (συσκ. 10g)

TEM.
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ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΚΟΝΗ (συσκ. 100g)

TEM.

246

1,20 €

295,20 €

ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ (συσκ. 100g)

TEM.

372

1,40 €

520,80 €

ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ TEM.

555

5,00 €

2.775,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ (συσκ. 500g) TEM.

2.250

4,90 €

11.025,00 €

ΚΥΜΙΝΟ (συσ. 100g)

TEM.

162

2,00 €

324,00 €

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΟΔΑ (συσκ. 200g)

TEM.

39

3,00 €

117,00 €

ΜΑΓΙΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙ (συσκ. 9g)

TEM.

708

0,25 €

177,00 €

ΜΗΛΟΞΥΔΟ (συσκ. 350ml)

TEM.

354

2,85 €

1.008,90 €

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΣΚΟΝΗ (συσκ. TEM.
100g)

150

2,90 €

435,00 €

ΜΠΕΙΚΙΝ - ΠΑΟΥΝΤΕΡ (συσκ. TEM.
20g)

612

0,46 €

281,52 €

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ
(συσκ. 225g)

3.330

0,73 €

2.430,90 €

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ
(συσκ. 1Kg)

ΠΤΙ-ΜΠΕΡ TEM.

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ (συσκ. 500g)

TEM.

9.111

0,55 €

5.011,05 €

ΞΥΔΙ ΑΠΛΟ (συσκ. 350ml)

TEM.

1.290

0,41 €

528,90 €

ΠΙΠΕΡΙ ΣΚΟΝΗ (συσκ. 100g)

TEM.

348

1,07 €

372,36 €

ΡΙΓΑΝΗ (συσκ. 100g)

TEM.

450

2,00 €

900,00 €

ΤΣΑΙ συσκ. 10 φακελάκια των TEM.
1g)

750

1,00 €

750,00 €

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ (συσκ. 500g)

1.065

1,05 €

1.118,25 €

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΑ (συσκ.180g) TEM.

246

0,85 €

209,10 €

ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ (συσκ. 450g) TEM.

438

3,00 €

1.314,00 €

ΦΥΤΙΝΗ (συσκ. 400g)

TEM.

255

2,00 €

510,00 €

ΧΑΜΟΜΗΛΙ(συσκ.
φακελάκια των 1,2g)

10 TEM.

750

1,00 €

750,00 €

42.597

ΣΥΝΟΛΟ

60.372,45 €

ΦΠΑ 24%

14.489,39 €

TEM.

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
74.861,84 €
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Β1.Α1 + Β1.Α2 + Β1.Β ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α.
13% & 24%

ΟΜΑΔΑ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

289.499,18 €

Β2.

ΟΜΑΔΑ Β2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% - K.A.Ε. 15.6481.0002
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΣΕ ΚΙΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΡΕΑΣ ΚΙΛΟ

2.526

9,70 €

24.502,20 €

ΚΙΜΑΣ ΜΠΟΥΤΙ ΝΕΑΡΟ ΚΙΛΟ
ΜΟΣΧΑΡΙ (σε κιλά)

5.334

10,30 €

54.940,20 €

ΝΩΠΟ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΛΟ
ΤΥΠΟΥ 65% (σε κιλά)

5.922

2,50 €

14.805,00 €

13.782

ΣΥΝΟΛΟ

94.247,40 €

ΦΠΑ 13%

12.252,16 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

106.499,56 €

ΝΩΠΟ
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ

Μ.Μ.

(ποντίκι - σε κιλά)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΩΝ

ΟΜΑΔΑ Β3. ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ

ΟΜΑΔΑ Β3.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% - K.A.Ε. 15.6481.0003
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΕ ΚΙΛΑ

ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

1.092

1,15 €

1.255,80 €

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

120

1,94 €

232,80 €

ΑΡΑΚΑΣ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

603

1,35 €

814,05 €

ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

4.287

1,85 €

7.930,95 €

ΒΑΝΙΛΙΕΣ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

633

1,35 €

854,55 €

ΒΕΡΙΚΟΚΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

975

2,00 €

1.950,00 €

ΚΑΡΟΤΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

3.087

0,78 €

2.407,86 €

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

2.714

0,28 €

759,92 €

ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΕΣ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

1.78

1,00 €

1.578,00 €

ΚΟΛΟΚΛΥΘΑ ΓΛΥΚΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

75

2,00 €

150,00 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

1.251

1,25 €

1.563,75 €

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

456

0,90 €

410,40 €
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ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

3.399

0,70 €

2.379,30 €

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

219

1,23 €

269,37 €

ΛΑΧΑΝΟ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

1.484

0,48 €

712,32 €

ΛΕΜΟΝΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

2.586

1,85 €

4.784,10 €

132

1,22 €

161,04 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ
κιλό)

(το ΚΙΛΟ

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

255

1,12 €

285,60 €

ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

3.591

1,40 €

5.027,40 €

ΜΠΑΝΑΝΕΣ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

4.806

1,60 €

7.689,60 €

ΜΠΡΟΚΟΛΟ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

204

1,70 €

346,80 €

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

1.539

1,50 €

2.308,50 €

(το ΚΙΛΟ

4.041

1,15 €

4.647,15 €

ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
κιλό)
ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

360

1,00 €

360,00 €

ΠΑΤΑΤΕΣ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

15.393

0,85 €

13.084,05 €

ΠΕΠΟΝΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

2.502

0,90 €

2.251,80 €

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

63

1,20 €

75,60 €

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

375

1,12 €

420,00 €

(το ΚΙΛΟ

1.299

1,30 €

1.688,70 €

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΜΕΡΛΙΝ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

1.662

1,20 €

1.994,40 €

ΠΡΑΣΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

444

1,50 €

666,00 €

ΡΟΔΑΚΙΝΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

1.554

1,50 €

2.331,00 €

ΣΕΛΙΝΟ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

417

1,20 €

500,40 €

ΣΠΑΝΑΚΙ (τοκιλό)

ΚΙΛΟ

1.743

1,30 €

2.265,90 €

(το ΚΙΛΟ

753

1,85 €

1.393,05 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

522

1,65 €

861,30 €

ΦΡΑΟΥΛΕΣ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

1.128

2,00 €

2.256,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΩΝ

67.342

ΣΥΝΟΛΟ

78.667,46 €

ΦΠΑ13%

10.226,77 €

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ
κιλό)

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ
κιλό)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 88.894,23 €

ΟΜΑΔΑ Β3.Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% - K.A.Ε. 15.6481.0003
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΓΓΟΥΡΙΑ (τεμ.)

ΤΕΜ.

3.045

0,56 €

Σελίδα 62
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ΑΝΗΘΟΣ (δέμα 450g)

ΤΕΜ.

420

1,12 €

470,40 €

ΔΥΟΣΜΟΣ (δέμα 450g)

ΤΕΜ.

144

0,50 €

72,00 €

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ (δέμα 450g) ΤΕΜ.

816

1,05 €

856,80 €

ΜΑΡΟΥΛΙ (τεμ.)

ΤΕΜ.

2.479

0,47 €

1.165,13 €

ΣΑΛΑΤΕΣ (τεμ.)

ΤΕΜ.

579

0,55 €

318,45 €

ΣΚΟΡΔΑ (τεμ.)

ΤΕΜ.

828

0,45 €

372,60 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

8.311

ΣΥΝΟΛΟ

4.960,58 €

ΦΠΑ 13%

644,88 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.605,46 €

ΟΜΑΔΑ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

Β4.

ΟΜΑΔΑ Β4.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% - K.A.Ε. 15.6481.0004
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
ΤΕΜ.
(ΣΥΜΜΙΚΤΟ
ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ
ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

46.149

0,80 €

36.919,20 €

46.149

ΣΥΝΟΛΟ

36.919,20 €

ΦΠΑ 13%

4.799,50 €

(συσκ. 350g)
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 41.718,70 €

ΟΜΑΔΑ Β4.ΒΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24% - K.A.Ε. 15.6481.0004
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ

ΤΕΜ.

1.500

1,75 €

2.625,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

1.500

ΣΥΝΟΛΟ

2.625,00 €

ΦΠΑ 24%

630,00 €

(συσκ. 680 - 700g)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.255,00 €

ΟΜΑΔΑ Β4.ΒΒ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24% - K.A.Ε. 15.6481.0004
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ (σε κιλά) ΚΙΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΕ ΚΙΛΑ
543
Σελίδα 63

8,95 €

4.859,85 €
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ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΩΝ

543

ΣΥΝΟΛΟ

4.859,85 €

ΦΠΑ 24%

1.166,36 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.026,21 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ Β4.Α + Β4.ΒΑ + Β4.ΒΒ

50.999,91 €

ΟΜΑΔΑ Β5. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ εξαιρετικό ΤΕΜ.
(extra) παρθένο (συσκ. 5
Lt.)
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

1.581

16,77 €

26.513,37 €

1.581

ΣΥΝΟΛΟ

26.513,37 €

ΦΠΑ 13%

3.446,74 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 29.960,11 €

ΟΜΑΔΑ Β6. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ

ΟΜΑΔΑ Β6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
15.6481.0006
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΑΚΕΦΑΛΟΣ

ΚΙΛΟ

2.655

5,30 €

14.071,50 €

ΚΙΛΟ

2.112

4,65 €

9.820,80 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΩΝ

4.767

ΣΥΝΟΛΟ

23.892,30 €

ΦΠΑ 13%

3.106,00 €

- K.A.Ε.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΕ ΚΙΛΑ

(σε κιλά)
ΓΑΛΕΟΣ ΦΕΤΑ
(σε κιλά)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 26.998,30 €
ΟΜΑΔΑ Β7. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ Β7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24% - K.A.Ε. 15.6481.0007
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΤΕΜ.

33.003
Σελίδα 64

0,60 €

19.801,80 €
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– ΚΟΥΤΑΚΙ (συσκ. 330 ml)
ΛΕΜΟΝΙΤΑ – ΚΟΥΤΑΚΙ (συσκ. 330 ΤΕΜ.
ml)

22.800

0,60 €

13.680,00 €

ΓΚΑΖΟΖΑ – ΚΟΥΤΑΚΙ (συσκ. 330 ml) ΤΕΜ.

11.100

0,60 €

6.660,00 €

ΚΟΛΑ – ΚΟΥΤΑΚΙ (συσκ. 330 ml)

16.500

0,60 €

9.900,00 €

ΚΟΛΑ ΔΙΑΙΤΗΣ -ΚΟΥΤΑΚΙ (συσκ. 330 ΤΕΜ.
ml)

3.600

0,60 €

2.160,00 €

ΤΣΑΪ ΜΕ ΛΕΜΟΝΙ – ΚΟΥΤΑΚΙ (συσκ. ΤΕΜ.
330 ml)

9.741

0,70 €

6.818,70 €

ΛΕΜΟΝΙΤΑ - ΜΠΟΥΚΑΛΙ (συσκ. 1,5 ΤΕΜ.
Lt.)

900

1,55 €

1.395,00 €

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΤΕΜ.
- ΜΠΟΥΚΑΛΙ (συσκ. 1,5 Lt.)

750

1,55 €

1.162,50 €

ΓΚΑΖΟΖΑ - ΜΠΟΥΚΑΛΙ (συσκ. 1,5 ΤΕΜ.
Lt.)

747

1,55 €

1.157,85 €

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ - ΤΕΜ.
ΜΠΟΥΚΑΛΙ (συσκ. 1,5 Lt.)

945

1,55 €

1.464,75 €

ΚΟΛΑ - ΜΠΟΥΚΑΛΙ (συσκ. 1,5 Lt.)

ΤΕΜ.

753

1,49 €

1.121,97 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

100.839

ΤΕΜ.

ΣΥΝΟΛΟ

65.322,57 €

ΦΠΑ 24%

15.677,42 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 80.999,99 €

ΟΜΑΔΑ Β8. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

ΟΜΑΔΑ Β8.Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
15.6481.0010
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΕ ΚΙΛΑ

ΚΟΚΑΚΙΑ (σε κιλά)

ΚΙΛΟ

753

11,10 €

8.358,30 €

ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ (σε κιλά)

ΚΙΛΟ

747

12,10 €

9.038,70 €

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ (σε κιλά)

ΚΙΛΟ

1.353

7,90 €

10.688,70 €

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ (σε κιλά)

ΚΙΛΟ

900

9,95 €

8.955,00 €

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ (σε κιλά)

ΚΙΛΟ

783

8,05 €

6.303,15 €

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ (σε κιλά)

ΚΙΛΟ

1.500

8,90 €

13.350,00 €

ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΜΙΚΡΑ (σε ΚΙΛΟ
κιλά)

153

12,10 €

1.851,30 €

ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ (σε κιλά)

ΚΙΛΟ

957

8,06 €

7.713,42 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΩΝ

7.146

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
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- K.A.Ε.

66.258,57 €
15.902,06 €
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 82.160,63 €

ΟΜΑΔΑ Β8.Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
15.64810010
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΥΓΑ ΚΟΚΚΙΝΑ

ΤΕΜ.

2.697

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

2.697

- K.A.Ε.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
0,55 €

1.483,35 €

ΣΥΝΟΛΟ

1.483,35 €

ΦΠΑ 24%

356,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.839,35 €

ΟΜΑΔΑ Β9. ΓΑΛΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΑΔΑ Β9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
15.6063.0001
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΓΑΛΑ
ΦΡΕΣΚΟ ΤΕΜ.
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ (συσκ. 1
Lt.)
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

- K.A.Ε.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

14749

1,08 €

15.928,92
€

14.749

ΣΥΝΟΛΟ

15.928,92 €

ΦΠΑ 13%

2.070,76 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.999,68 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Β1.Α1. + Β1.Α2. + Β2 + Β3.Α + Β3.Β + Β4.Α. + Β5. + Β6 + Β9 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
13%
€
ΦΠΑ 13%

471.073,78
61.239,59

€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%

532.313,37
€

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Β1.Β + Β4.ΒΑ. + Β4.ΒΒ + Β7 + Β8.Α + Β8.Β + ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%

200.921,79 €

ΦΠΑ 24%

48.221,23
€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
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13% ΚΑΙ 24%

€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
13% ΚΑΙ 24%
€

781.456,39

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

ΟΜΑΔΑ Γ1.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% - K.A.Ε.
15.6481.0001
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΛΕΥΡΙ
1Kg)

Μ.Μ.

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (συσκ. ΤΕΜ.

ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝΑΠ (συσκ. 500g)

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α
70

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

0,90 €
63,00 €

ΤΕΜ.

300

0,55 €
165,00 €

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (συσκ. 410g)

ΤΕΜ.

3.70

0,82 €
3.034,00 €

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ (συσκ. 1Kg)

ΤΕΜ.

330

3,75 €
1.237,50 €

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ εξαιρετικό (extra) παρθένο ΤΕΜ.
(συσκ. 5 Lt.)

310

ΚΑΣΕΡΙ ΥΡΙ (συσκ. 1Kg)

420

ΤΕΜ.

16,77 €
5.198,70 €
10,00 €
4.200,00 €

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΥΡΙ (συσκ. 1 Kg)

ΤΕΜ.

300

10,00 €
3.000,00 €

ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ (συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

1.700

0,57 €
969,00 €

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) (συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

800

0,57 €
456,00 €

ΜΕΛΙ (συσκ. 1 Kg)

ΤΕΜ.

300

7,10 €
2.130,00 €

ΠΕΝΕΣ (ΖΥΜΑΡΙΚΟ) (συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

560

0,52 €
291,20 €

ΠΕΠΟΝΑΚΙ ΖΥΜΑΡΙΚΟ (συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

300

0,57 €
171,00 €

ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ (διπλή συσκ. των ΤΕΜ.
250g)

340

ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ (συσκ. 500g)

780

ΤΕΜ

1,60 €
544,00 €
0,80 €
624,00 €
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ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ (συσκ. 500 g)

ΤΕΜ.

1.050

0,73 €
766,50 €

ΤΥΡΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ φέτες (συσκ. 1Kg)

ΤΕΜ.

100

6,20 €
620,00 €

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ (συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

1.450

0,96 €
1.392,00 €

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ (συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

267

1,40 €
373,80 €

ΦΕΤΑ ΤΥΡΙ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ (συσκ. 1Kg)

ΤΕΜ.

740

7,00 €
5.180,00 €

ΧΥΛΟΠΙΤΣ (συσκ. 500 g)

ΤΕΜ.

850

1,00 €
850,00 €

ΑΥΓΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (τεμ.53-63g)

ΤΕΜ.

10.878

0,20 €
2.175,60 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

25.545

ΣΥΝΟΛΟ

33.441,30 €

ΦΠΑ 13%

4.347,37 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΛΟ

37.788,67 €

ΟΜΑΔΑ Γ1.Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24% - K.A.Ε.
15.6481.0001
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ (συσκ. 125g)

ΤΕΜ.

54

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

0,90 €
48,60 €

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ (συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

400

0,46 €
184,00 €

ΑΜΜΩΝΙΑ (συσκ. 30g)

ΤΕΜ.

40

0,40 €
16,00 €

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (συσκ. 160g)

ΤΕΜ.

450

0,88 €
396,00 €

ΒΑΝΙΛΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΜ.

84

0,60 €
50,40 €

(συσκ. 5 φιαλίδια σε φάκελο 1,5gr 0,05
oz)
ΒΟΥΤΥΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ

(συσκ. 250g)

ΤΕΜ.

116

1,10 €
127,60 €

ΔΑΦΝΗ (συσκ. 100g)

ΤΕΜ.

50

2,50 €
125,00 €

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΡΝ -ΦΛΕΙΚΣ ΤΕΜ.
(συσκ. 375g)

561

ΔΥΟΣΜΟΣ (συσκ. 100g)

42

ΤΕΜ.

1,94 €
1.088,34 €
2,50 €
105,00 €
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ΖΑΜΠΟΝ
ΩΜΟΠΛΑΤΗ
φέτες ΤΕΜ.
(ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΌ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ) (συσκ.
500g)

46

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ (συσκ. 1Kg)

30

ΤΕΜ.

7,20 €
331,20 €
2,00 €
60,00 €

ΖΑΧΑΡΗ (συσκ. 1Kg)

ΤΕΜ.

410

1,00 €
410,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ (συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

40

2,00 €
80,00 €

ΚΥΜΙΝΟ (συσκ. 100g)

ΤΕΜ.

36

2,00 €
72,00 €

ΜΑΓΙΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙ (συσκ. 9g)

ΤΕΜ.

68

0,25 €
17,00 €

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (συσκ. 450g)

ΤΕΜ.

280

1,77 €
495,60 €

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΣΚΟΝΗ (συσκ. 100g)

ΤΕΜ.

20

2,90 €
58,00 €

ΜΠΕΙΚΙΝ - ΠΑΟΥΝΤΕΡ (συσκ.20g)

ΤΕΜ.

80

0,46 €
36,80 €

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ
225g)

ΠΤΙ-ΜΠΕΡ (συσκ. ΤΕΜ.

ΞΥΔΙ ΑΠΛΟ (συσκ. 350ml)

658

0,73 €
480,34 €

ΤΕΜ.

180

0,41 €
73,80 €

ΠΙΠΕΡΙ ΣΚΟΝΗ (συσκ. 100g)

ΤΕΜ.

120

1,07 €
128,40 €

ΡΙΓΑΝΗ (συσκ. 100g)

ΤΕΜ.

70

2,00 €
140,00 €

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ (συσκ. 500g)

ΤΕΜ.

1.900

0,55 €
1.045,00 €

ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ (συσκ. 450g)

ΤΕΜ.

36

2,80 €
100,80 €

ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΙ (συσκ. 250ml) ΤΕΜ.

1.750

0,45 €
787,50 €

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ (συσκ. 1,5 Lt.)

ΤΕΜ.

210

1,55 €
325,50 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

7.731

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Γ1.Α-Β ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 13% & 24%
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ΣΥΝΟΛΟ

6.782,88 €

ΦΠΑ 24%

1.627,89 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8.410,77 €

46.199,44 €
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ΟΜΑΔΑ Γ2. ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

ΟΜΑΑ Γ2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% - K.A.Ε. 15.6481.0002
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΣΕ ΚΙΛΑ

ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ (σε κιλά)

ΚΙΛΟ

511

ΣΥΝΟΛΟ

4,70 €
2.401,70 €

ΚΙΜΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΝΩΠΟΣ (σε κιλά)

ΚΙΛΟ

602

4,70 €
2.829,40 €

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΤΥΠΟΥ 65% (σε κιλά) ΚΙΛΟ

2.108

2,50 €
5.270,00 €

ΜΟΣΧΑΡΙ ΝΕΑΡΟ ΝΩΠΟ (ΠΟΝΤΙΚΙ) (σε ΚΙΛΟ
κιλά)

1.160

ΚΙΜΑΣ ΝΩΠΟΣ ΑΠΟ ΝΕΑΡΟ ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΙΛΟ
ΜΠΟΥΤΙ (σε κιλά)

1.084

9,70 €
11.252,00 €
10,30 €
11.165,20 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΩΝ 5.465

ΣΥΝΟΛΟ

32.918,30 €

ΦΠΑ 13%

4.279,38 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

37.197,68 €

ΟΜΑΔΑ Γ3. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΟΜΑΔΑ Γ3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% K.A.Ε. 15.6481.0006
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΣΕ ΚΙΛΑ

ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΑΚΕΦΑΛΟΣ (σε κιλά)

ΚΙΛΟ

997

ΣΥΝΟΛΟ

5,30 €
5.284,10 €

ΓΑΛΕΟΣ ΦΕΤΑ (σε κιλά)

ΚΙΛΟ

252

4,65 €
1.171,80 €

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ (σε κιλά)

ΚΙΛΟ

530

10,30 €
5.459,00 €

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΙΛΟ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ (σε κιλά)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΩΝ

479

10,30 €
4.933,70 €

2.258

Σελίδα 70

ΣΥΝΟΛΟ

16.848,60 €

ΦΠΑ 13%

2.190,32 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19.038,92 €
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ΟΜΑΔΑ Γ4. ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ

ΟΜΑΔΑ Γ4.Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% - K.A.Ε. 15.6481.0003
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΣΕ ΚΙΛΑ

ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

1.900

ΣΥΝΟΛΟ

1,85 €
3.515,00 €

ΒΕΡΙΚΟΚΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

650

2,00 €
1.300,00 €

ΚΑΡΟΤΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

800

0,78 €
624,00 €

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

900

0,28 €
252,00 €

ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΕΣ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

1.200

1,00 €
1.200,00 €

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

360

1,25 €
450,00 €

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

950

0,70 €
665,00 €

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

110

1,23 €
135,30 €

ΛΑΧΑΝΟ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

482

0,48 €
231,36 €

ΛΕΜΟΝΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

620

1,85 €
1.147,00 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

171

1,12 €
191,52 €

ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

2.200

1,40 €
3.080,00 €

ΜΠΑΝΑΝΕΣ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

3.700

1,60 €
5.920,00 €

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

620

1,50 €
930,00 €

ΠΑΤΑΤΕΣ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

4.440

0,85 €
3.774,00 €

ΠΕΠΟΝΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

600

0,90 €
540,00 €

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

200

1,12 €
224,00 €

ΠΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

300

1,30 €
390,00 €

ΡΟΔΑΚΙΝΑ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

600
Σελίδα 71
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900,00 €
ΣΕΛΙΝΟ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

210

1,20 €
252,00 €

ΣΠΑΝΑΙ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

442

1,30 €
574,60 €

ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
κιλό)

(το ΚΙΛΟ

1.540

1,15 €
1.771,00 €

ΦΡΑΟΥΛΕΣ (το κιλό)

ΚΙΛΟ

558

2,00 €
1.116,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΩΝ

23.553

ΣΥΝΟΛΟ

29.182,78 €

ΦΠΑ 13%

3.793,76 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

32.976,54 €

ΟΜΑΔΑ Γ4.Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% - K.A.Ε. 15.6481.0003
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΓΓΟΥΡΙΑ (τεμάχιο)

ΤΕΜ.

3.680

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

0,56 €
2.060,80 €

ΑΝΗΘΟΣ (δέμα 450g)

ΤΕΜ.

82

1,12 €
91,84 €

ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ (δέμα 450g) ΤΕΜ.

262

1,05 €
275,10 €

ΜΑΡΟΥΛΙ (τεμάχιο)

ΤΕΜ.

2.100

0,47 €
987,00 €

ΣΚΟΡΔΑ (τεμάχιο)

ΤΕΜ.

323

0,45 €
145,35 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

ΟΜΑΔΑ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

6.447

ΣΥΝΟΛΟ

3.560,09 €

ΦΠΑ 13%

462,81 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4.022,90 €

Γ5.

ΟΜΑΔΑ Γ5.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% K.A.Ε. 15.6481.0004
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
ΤΕΜ.
(ΣΥΜΜΙΚΤΟ
ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ
ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤ ΣΕ ΚΙΛΑ
Α
17.600

ΣΥΝΟΛΟ

0,80 €
14.080,00 €
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(συσκ. 350g)
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜ. 17.600

ΣΥΝΟΛΟ

14.080,00 €

ΦΠΑ 13%

1.830,40 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15.910,40 €

ΟΜΑΔΑ Γ5.Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 24%
- K.A.. 15.6481.0004
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΣΕ ΚΙΛΑ

ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ (σε κιλά)

ΚΙΛΟ

440

ΣΥΝΟΛΟ

8,06 €
3.546,40 €

ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ (σε κιλά)

ΚΙΛΟ

421

8,95 €
3.767,95 €

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΣΜΥΡΝΕΙΚΑ
κιλά)

(σε ΚΙΛΟ

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ
κιλά)

(σε ΚΙΛΟ

100

8,90 €
890,00 €

100

8,90 €
890,00 €

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ (σε κιλά)

ΚΙΛΟ

40

9,95 €
398,00 €

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ (σε κιλά)

ΚΙΛΟ

58

8,05 €
466,90 €

ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΑΚΙΑ (ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ) (σε ΚΙΛΟ
κιλά)

70

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ (ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ) (σε κιλά)

70

12,10 €
847,00 €

ΚΙΛΟ

6,00 €
420,00 €

ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΙΛΟ
(σε κιλά)

70

ΚΟΚΑΚΙΑ (σε κιλά)

225

12,10 €
847,00 €

ΚΙΛΟ

11,10 €
2.497,50 €

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ (σε κιλά)

Κιλό

40

8,90 €
356,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΩΝ

1.634

ΣΥΝΟΛΟ

14.926,75 €

ΦΠΑ 24%

3.582,42 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18.509,17 €

ΟΜΑΔΑ Γ5.Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΦΠΑ 24% K.A.Ε. 15.6481.0004
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ (συσκ. 680 - ΤΕΜ.
700g)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
310

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1,75 €
542,50 €
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ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜ. 310

ΣΥΝΟΛΟ

542,50 €

ΦΠΑ 24%

130,20 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

672,70 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Γ5.Α-Γ

34.419,57 €

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

130.031,07 €
ΦΠΑ 13%
16.904,04 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Γ1.Β. + Γ5.Β + Γ5.Γ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%

146.935,11 €

22.252,13 €
ΦΠΑ 24%
5.340,51 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΟΜΑΔΑ
Δ'
ΕΠΙΡΤΟΠΕΣ

ΕΝΙΑΙΕΣ

ΕΝΙΑΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

27.592,64 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ 24%

152.283,20 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ 24%

174.527,75 €

ΣΧΟΛΙΚΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Α'ΒΑΘΜΙΑΣ

ΚΑΙ

Β'ΒΑΘΜΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ Δ1. ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΣΕΠΕ

ΟΜΑΔΑ Δ1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%
ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ.Μ.

ΓΑΛΑ
ΦΡΕΣΚΟ ΤΕΜ.
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ (συσκ. 1
Lt.)
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

9.622

ΣΥΝΟΛΟ

1,08 €
10.391,76 €

9.622
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ΟΜΑΔΑ Δ2 ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΣΕΔΕ

ΟΜΑΔΑ Δ2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
13%

ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

Μ.Μ.

ΓΑΛΑ
ΦΡΕΣΚΟ ΤΕΜ.
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ (συσκ. 1
Lt.)
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
10.754

ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

1,08 €
11.614,32 €

10.754

ΣΥΝΟΛΟ

11.614,32 €

ΦΠΑ 13%

1.509,86 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13.124,18 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Δ1. +Δ2. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%

22.006,08 €
ΦΠΑ 13%
2.860,79 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%

24.866,87 €

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ: Α' + Β' + Γ' + Δ'
ΣΥΝΟΛΟ

1.994.237,62 €

ΦΠΑ 13%

259.250,89 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%

2.253.488,51 €

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ: Α' +Β' + Γ'
ΣΥΝΟΛΟ

815.005,97 €

ΦΠΑ 24%

195.601,43 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%

1.010.607,40 €

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ: Α' + Β' + Γ' + Δ'
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ 24%

2.809.243,59 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ 24%

3.264.095,91 €

Σελίδα 75

18PROC003163318 2018-05-25
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΩΜΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΛΙΟΣ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΕ ΒΙΒΛΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

Β. τους όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού, οι οποίοι έχουν ως εξής:

Όροι διακήρυξης Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά 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 την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ», προϋπολογισμού 3.264.095,91 € (τρία εκατομμύρια διακόσες εξήντα τέσσερις χιλιάδες
ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά) ενδεικτικά, συμπερ. του ΦΠΑ 13% και 24%.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14

Πόλη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Ταχυδρομικός Κωδικός

171 21

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL304

Τηλέφωνο

21320 25 912

Φαξ

210 93 53 049

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

itolios@neasmyrni.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.neasmyrni.gov.gr/

http://www.neasmyrn.gov.gr/index.php?option=c
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο
om_content&view=article&id=59&Itemid=1&lang
(URL)
=el
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (υποτομέας ΟΤΑ).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι: γενικές δημόσιες υπηρεσίες.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)

Περαιτέρω

πληροφορίες

είναι

διαθέσιμες
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http://www.neasmyrni.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=275&Itemid=260&lang=el
1.2

Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Νέας Σμύρνης και τα Νομικά Πρόσωπά του.
Οι δαπάνες για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α.Ε.:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ:
Α/Α

Κ.Α.Ε

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ

1.

15.6699.0022

Κοινωνικό παντοπωλείο

80.000,00 €

2.

15.6481.0002

Κοιωνικό συσσίτιο

25.000,00 €

3.

20.6063.0007

Γάλα εργαζομένων καθαριότητας

18.306,00 €

4.

30.6063.0007

Γάλα εργαζομένων Τεχνικής Υπηρεσίας

1.666,67 €

5.

35.6063.0007

Γάλα εργαζομένων Γεωπονικής

995,85 €

6.

45.6063.0006

Γάλα εργαζομένων Ν/Φ

880,00 €

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Νέας Σμύρνης.
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
15.6481.0001 Προμήθεια ειδών διατροφής- παντοπωλείου

16.083,33 €

15.6481.0002 Προμήθεια ειδών διατροφής- Κρεοπωλείο

5.916,67 €

15.6481.0003 Προμήθεια ειδών διατροφής- οπωροπωλείο

5.250,00 €

15.6481.0004 Προμήθεια ειδών διατροφής- αρτοποιείου

2.833,33 €

15.6481.0005 Προμήθεια ειδών διατροφής – ελαιόλαδο

1.666,67 €

15.6481.0006 Προμήθεια ειδών διατροφής – κατεψυγμένα ψάρια

1.500,00 €

15.6481.0007 Προμήθεια ειδών διατροφής- αναψυκτικά

4.500,00 €

15.6481.0010 Προμήθεια ειδών διατροφής- ζαχαροπλαστείο

4.666,67 €

15.6063.0001 Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων

385,00 €

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Ν.Π.Δ.Δ.
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ.:
15.6481.0001 Είδη παντοπωλείου

7.600,00 €

15.6481.0002 Είδη κρεοπωλείου

5.000,00 €

15.6481.0003 Είδη οπωροπωλείου

6.000,00 €

15.6481.0004 Είδη αρτοποιείου & ζαχαροπλαστικής

5.700,00 €

15.6481.0006 Κατεψυγμένα είδη διατροφής

3.100,00 €

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Κέντρου Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών
και Νέων – Εθνική Στέγη Ν.Π.Δ.Δ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων

1.825,72 €
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προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α’/Εκπαίδευσης Ν.Π.Δ.Δ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων

2.040,51 €

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α’/Εκπαίδευσης Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ:
Α/Α

Κ.Α.Ε

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ

1.

15.6699.0022

Κοινωνικό παντοπωλείο

480.000,00 €

2.

15.6481.0002

Κοινωνικό συσσίτιο

150.000,00 €

3.

20.6063.0007

Γάλα εργαζομένων καθαριότητας

109.836,00 €

4.

30.6063.0007

Γάλα εργαζομένω Τεχνικής Υπηρεσίας

10.000,00 €

5.

35.6063.0007

Γάλα εργαζομένων Γεωπονικής

5.975,08 €

6.

45.6063.0006

Γάλα εργαζομένων Ν/Φ

5.280,00 €

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Νέας Σμύρνης
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
15.6481.0001 Προμήθεια ειδών διατροφής- παντοπωλείου

96.500,00 €

15.6481.0002 Προμήθεια ειδών διατροφής- Κρεοπωλείο

35.500,00 €

15.6481.0003 Προμήθεια ειδών διατροφής- οπωροπωλείο

31.500,00 €

15.6481.0004 Προμήθεια ειδών διατροφής- αρτοποιείου

17.000,00 €

15.6481.0005 Προμήθεια ειδών διατροφής – ελαιόλαδο

10.000,00 €

15.6481.0006 Προμήθεια ειδών διατροφής – κατεψυγμένα ψάρια
15.6481.0007 Προμήθεια ειδών διατροφής- αναψυκτικά

9.000,00 €
27.000,00 €

15.6481.0010 Προμήθεια ειδών διατροφής- ζαχαροπλαστείο

28.000,00 €

15.6063.0001 Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων

6.000,00 €

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Ν.Π.Δ.Δ.
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ.:
15.6481.0001 Είδη παντοπωλείου

15.000,00 €

15.6481.0002 Είδη κρεοπωλείου

12.500,00 €

15.6481.0003 Είδη οπωροπωλείου

12.000,00 €

15.6481.0004 Είδη αρτοποιείου & ζαχαροπλαστικής

11.400,00 €

15.6481.0006 Κατεψυγμένα είδη διατροφής

6.200,00 €

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Κέντρου Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών
και Νέων – Εθνική Στέγη Ν.Π.Δ.Δ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων

4.045,63 €

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α’/Εκπαίδευσης Ν.Π.Δ.Δ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων

4.521,58 €
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προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α’/Εκπαίδευσης Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ:
Α/Α

Κ.Α.Ε

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ

1.

15.6699.0022

Κοινωνικό παντοπωλείο

480.000,00 €

2.

15.6481.0002

Κοινωνικό συσσίτιο

150.000,00 €

3.

20.6063.0007

Γάλα εργαζομένων καθαριότητας

109.836,00 €

4.

30.6063.0007

Γάλα εργαζομένων Τεχνικής Υπηρεσίας

10.000,00 €

5.

35.6063.0007

Γάλα εργαζομένων Γεωπονικής

5.975,08 €

6.

45.6063.0006

Γλα εργαζομένων Ν/Φ

5.280,00 €

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Νέας Σμύρνης
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
15.6481.0001 Προμήθεια ειδών διατροφής- παντοπωλείου

96.500,00 €

15.6481.0002 Προμήθεια ειδών διατροφής- Κρεοπωλείο

35.500,00 €

15.6481.0003 Προμήθεια ειδών διατροφής- οπωροπωλείο

31.500,00 €

15.6481.0004 Προμήθεια ειδών διατροφής- αρτοποιείου

17.000,00 €

15.6481.0005 Προμήθεια ειδών διατροφής – ελαιόλαδο

10.000,00 €

15.6481.0006 Προμήθεια ειδών διατροφής – κατεψυγμένα ψάρια
15.6481.0007 Προμήθεια ειδών διατροφής- αναψυκτικά

9.000,00 €
27.000,00 €

15.6481.0010 Προμήθεια ειδών διατροφής- ζαχαροπλαστείο

28.000,00 €

15.6063.0001 Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων

6.000,00 €

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Ν.Π.Δ.Δ.
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ.:
15.6481.0001 Είδη παντοπωλείου

15.000,00 €

15.6481.0002 Είδη κρεοπωλείου

12.500,00 €

15.6481.0003 Είδη οπωροπωλείου

12.000,00 €

15.6481.0004 Είδη αρτοποιείου & ζαχαροπλαστικής

11.400,00 €

15.6481.0006 Κατεψυγμένα είδη διατροφής

6.200,00 €

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Κέντρου Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών
και Νέων – Εθνική Στέγη Ν.Π.Δ.Δ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων

4.045,63 €

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α’/Εκπαίδευσης Ν.Π.Δ.Δ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων

4.521,58 €

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α’/Εκπαίδευσης Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ:
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Α/Α

Κ.Α.Ε

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ

1.

15.6699.0022

Κοινωνικό παντοπωλείο

400.000,00 €

2.

15.6481.0002

Κοινωνικό συσσίτιο

125.000,00 €

3.

20.6063.0007

Γάλα εργαζομένων καθαριότητας

91.530,00 €

4.

30.6063.0007

Γάλα εργαζομένων Τεχνικής Υπηρεσίας

8.333,33 €

5.

35.6063.0007

Γάλα εργαζομένων Γεωπονικής

4.979,23 €

6.

45.6063.0006

Γάλα εργαζομένων Ν/Φ

4.400,00 €

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Νέας Σμύρνης.
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
15.6481.0001 Προμήθεια ειδών διατροφής- παντοπωλείου

80.416,67 €

15.6481.0002 Προμήθεια ειδών διατροφής- Κρεοπωλείο

29.583,33 €

15.6481.0003 Προμήθεια ειδών διατροφής- οπωροπωλείο

26.250,00 €

15.6481.0004 Προμήθεια ειδών διατροφής- αρτοποιείου

14.166,67 €

15.6481.0005 Προμήθεια ειδών διατροφής – ελαιόλαδο

8.333,33 €

15.6481.0006 Προμήθεια ειδών διατροφής – κατεψυγμένα ψάρια

7.500,00 €

15.6481.0007 Προμήθεια ειδών διατροφής- αναψυκτικά

22.500,00 €

15.6481.0010 Προμήθεια ειδών διατροφής- ζαχαροπλαστείο

23.333,33 €

15.6063.0001 Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων

5.615,00 €

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Ν.Π.Δ.Δ.
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ.:
15.6481.0001 Είδη παντοπωλείου

8.600,00 €

15.6481.0002 Είδη κρεοπωλείου

7.200,00 €

15.6481.0003 Είδη οπωροπωλείου

7.000,00 €

15.6481.0004 Είδη αρτοποιείου & ζαχαροπλαστικής

6.600,00 €

15.6481.0006 Κατεψυγμένα είδη διατροφής

3.550,00 €

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Κέντρου Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών
και Νέων – Εθνική Στέγη Ν.Π.Δ.Δ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων

1.825,72 €

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α’/Εκπαίδευσης Ν.Π.Δ.Δ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων

2.040,51 €

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α’/Εκπαίδευσης Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2018 - 2021
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ:
Α/Α

Κ.Α.Ε

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΣΟ ΜΕ ΦΠΑ

1.

15.6699.0022

Κοινωνικό παντοπωλείο

1.440.000,00 €

2.

15.6481.0002

Κοινωνικό συσσίτιο

450.000,00 €
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3.

20.6063.0007

Γάλα εργαζομένων καθαριότητας

329.508,00 €

4.

30.6063.0007

Γάλα εργαζομένων Τεχνικής Υπηρεσίας

30.000,00 €

5.

35.6063.0007

Γάλα εργαζομένων Γεωπονικής

17.925,24 €

6.

45.6063.0006

Γάλα εργαζομένων Ν/Φ

15.840,00 €

προϋπολογισμού του οικονομικών ετών 2018-2021 του Δήμου Νέας Σμύρνης.
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
15.6481.0001 Προμήθεια ειδών διατροφής- παντοπωλείου

289.500,00 €

15.6481.0002 Προμήθεια ειδών διατροφής- Κρεοπωλείο

106.500,00 €

15.6481.0003 Προμήθεια ειδών διατροφής- οπωροπωλείο

94.500,00 €

15.6481.0004 Προμήθεια ειδών διατροφής- αρτοποιείου

51.000,00 €

15.6481.0005 Προμήθεια ειδών διατροφής – ελαιόλαδο

30.000,00 €

15.6481.0006 Προμήθεια ειδών διατροφής – κατεψυγμένα ψάρια

27.000,00 €

15.6481.0007 Προμήθεια ειδών διατροφής- αναψυκτικά

81.000,00 €

15.6481.0010 Προμήθεια ειδών διατροφής- ζαχαροπλαστείο

84.000,00 €

15.6063.0001 Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων

18.000,00 €

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018-2021 του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Ν.Π.Δ.Δ.
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ.:
15.6481.0001 Είδη παντοπωλείου

46.200,00 €

15.6481.0002 Είδη κρεοπωλείου

37.200,00 €

15.6481.0003 Είδη οπωροπωλείου

37.000,00 €

15.6481.0004 Είδη αρτοποιείου & ζαχαροπλαστικής

35.100,00 €

15.6481.0006 Κατεψυγμένα είδη διατροφής

19.050,00 €

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018-2021 του Κέντρου Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας
Παιδιών και Νέων – Εθνική Στέγη Ν.Π.Δ.Δ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων

11.742,70 €

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018-2021 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α’/Εκπαίδευσης Ν.Π.Δ.Δ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων

13.124,18 €

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018-2021 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α’/Εκπαίδευσης Ν.Π.Δ.Δ.
1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ»
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής
15110000-2 Κρέας
03221200-8 Οπωροκηπευτικά
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15811000-6 Προϊόντα άρτου
15221000-3 Κατεψυγμένα ψάρια
15982000-5 Αναψυκτικά
15812100-4 Είδη ζαχαροπλαστικής
15511000-3 Γάλα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2018-2021
ΔΗΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΟΜΑΔΑ Α1.Α. : «Παντοπωλείο», εκτιμώμενης αξίας 311.445,06 € πλέον ΦΠΑ 13% 351.932,92 €
ΟΜΑΔΑ Α1.Β. : «Παντοπωλείο», εκτιμώμενης αξίας 500.115,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 620.142,60 €
ΟΜΑΔΑ Α1.Γ. : « Ελαιόλαδο», εκτιμώμενης αξίας 367.998,84 € πλέον ΦΠΑ 13% 415.838,69 €
ΟΜΑΔΑ Α1.Δ. : «Αναψυκτικά - χυμοί», εκτιμώμενης αξίας 42.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 52.080,00 €
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ
ΟΜΑΔΑ Α2.Α. : «Παντοπωλείο », εκτιμώμενης αξίας 67.962,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 76.797,06 €
ΟΜΑΔΑ Α2.Β. : «Παντοπωλείο», εκτιμώμενης αξίας 30.174,30 € πλέον ΦΠΑ 24% 37.416,13 €
ΟΜΑΔΑ Α2.Γ.1 : «Οπωροπωλείο», εκτιμώμενης αξίας 44.853,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 50.683,89 €
ΟΜΑΔΑ Α2.Γ.2 : «Οπωροπωλείο», εκτιμώμενης αξίας 1.761,45 € πλέον ΦΠΑ 13% 1.990,44 €
ΟΜΑΔΑ Α2.Δ. : «Ελαιόλαδο», εκτιμώμενης αξίας 7.546,50 € πλέον ΦΠΑ 13% 8.527,55 €
ΟΜΑΔΑ Α2.Ε. : «Ηλιέλαιο» εκτιμώμενης αξίας 1.089,00 πλέον ΦΠΑ 24% 1.350,36 €
ΟΜΑΔΑ Α2.ΣΤ. : «Αρτοποιείο – ζαχαροπλαστείο», εκτιμώμενης αξίας 36.000,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 40.680,00 €
ΟΜΑΔΑ Α2.Ζ1 : «Αρτοποιείο-ζαχαροπλαστείο», εκτιμώμενης αξίας 7.503,75 € πλέον ΦΠΑ 24% 9.304,65 €
ΟΜΑΔΑ Α2.Ζ2 : «Αρτοποιείο-ζαχαροπλαστείο», εκτιμώμενης αξίας 4.200,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 5.208,00 €
ΟΜΑΔΑ Α2.Η
29.472,66€

: «Κατεψυγμένα (ψάρια - λαχανικά)», εκτιμώμενης αξίας 26.082,00 € πλέον ΦΠΑ 13%

ΟΜΑΔΑ Α2.Θ : «Κρεοπωλείο (κρέας - πουλερικά)», εκτιμώμενης αξίας 159.450,00 € πλέον ΦΠΑ 13%
180.178,50 €
ΟΜΑΔΑ Α2.Ι : «Αναψυκτικά – χυμοί», εκτιμώμενης αξίας 6.750,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 8.370,00 €
ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α3.Α : «Γάλα (Υπηρεσίας καθαριότητας)», εκτιμώμενης αξίας 291.600,00 πλέον ΦΠΑ 13% 329.508,00
€
ΟΜΑΔΑ Α3.Β : «Γάλα (Τεχνικής Υπηρεσίας )», εκτιμώμενης αξίας 26.548,56 πλέον ΦΠΑ 13% 29.999,87 €
ΟΜΑΔΑ Α3.Γ : «Γάλα (Υπηρεσίες Πρασίνου)», εκτιμώμενης αξίας 15.863,04 πλέον ΦΠΑ 13% 17.925,24 €
ΟΜΑΔΑ Α3.Δ : «Γάλα (Υπηρεσίες Νεκροταφείων)», εκτιμώμενης αξίας 14.016,24 πλέον ΦΠΑ 13% 15.838,35 €
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
ΟΜΑΔΑ Β1.Α1. : «Παντοπωλείο», εκτιμώμενης αξίας 100.568,07 € πλέον ΦΠΑ 13% 113.641,92 €
ΟΜΑΔΑ Β1.Α2. : «Παντοπωλείο», εκτιμώμενης αξίας 89.376,48 πλέον ΦΠΑ 13% 10.995,42 €
ΟΜΑΔΑ Β1.Β : «Παντοπωλείο «, εκτιμώμενης αξίας 60.372,45 € πλέον ΦΠΑ 24% 74.861,84 €
ΟΜΑΔΑ Β2.

: «Κρεοπωλείο», εκτιμώμενης αξίας 94.247,40 € πλέον ΦΠΑ 13% 106.499,56 €
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ΟΜΑΔΑ Β3.Α : «Οπωροπωλείο», εκτιμώμενης αξίας 78.667,46 € πλέον ΦΠΑ 13% 88.894,23 €
ΟΜΑΔΑ Β3.Β : «Οπωροπωλείο», εκτιμώμενης αξίας 4.960,58 € πλέον ΦΠΑ 13% 5.605,46 €
ΟΜΑΔΑ Β4.Α : «Αρτοποιείο», εκτιμώμενης αξίας 36.919,20 πλέον ΦΠΑ 13% 41.718,70 €
ΟΜΑΔΑ Β4.ΒΑ : «Αρτοποιείο», εκτιμώμενης αξίας 2.625,00 πλέον ΦΠΑ 24% 3.255,00 €
ΟΜΑΔΑ Β4.ΒΒ : «Αρτοποιείο», εκτιμώμενης αξίας 4.859,85 € πλέον ΦΠΑ 24% 6.026,21 €
ΟΜΑΔΑ Β5. : «Ελαιόλαδο», εκτιμώμενης αξίας 26.513,37 € πλέον ΦΠΑ 13% 29.960,11 €
ΟΜΑΔΑ Β6. : «Κατεψυγμένα ψάρια», εκτιμώμενης αξίας 23.892,30 € πλέον ΦΠΑ 13% 26.998,30 €
ΟΜΑΔΑ Β7. : «Αναψυκτικά», εκτιμώμενης αξίας 65.322,57 € πλέον ΦΠΑ 24% 80.999,99
ΟΜΑΔΑ Β8.Α : «Ζαχαροπλαστείο», εκτιμώμενης αξίας 66.258,57 € πλέον ΦΠΑ 24% 82.160,63 €
ΟΜΑΔΑ Β8.Β : «Ζαχαροπλαστείο», εκτιμώμενης αξίας 1.483,35 € πλέον ΦΠΑ 24% 1.839,35 €
ΟΜΑΔΑ Β9.Α : «Γάλα», εκτιμώμενης αξίας 15.928,92 € πλέον ΦΠΑ 13% 17.999,68 €
ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ.:
ΟΜΑΔΑ Γ1.Α : «Παντοπωλείο», εκτιμώμενης αξίας 33.441,30 € πλέον ΦΠΑ 13% 37.788,67 €
ΟΜΑΔΑ Γ1.Β : «Παντοπωλείο», εκτιμώμενης αξίας 6.782,88 € πλέον ΦΠΑ 24% 8.410,77 €
ΟΜΑΔΑ Γ2. : «Κρεοπωλείο», εκτιμώμενης αξίας 32.918,30 € πλέον ΦΠΑ 13% 37.197,68 €
ΟΜΑΔΑ Γ3. : « Κατεψυγμένα», εκτιμώμενης αξίας 16.848,60 € πλέον ΦΠΑ 13% 19.038,92 €
ΟΜΑΔΑ Γ4.Α : «Οπωροπωλείο», εκτιμώμενης αξίας 29.182,78 € πλέον ΦΠΑ 13% 32.976,54 €
ΟΜΑΔΑ Γ4.Β : «Οπωροπωλείο», εκτιμώμενης αξίας 3.560,09 € πλέον ΦΠΑ 13% 4.022,90 €
ΟΜΑΔΑ Γ5.Α : «Αρτοποιείο», εκτιμώμενης αξίας 14.080,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 15.910,40 €
ΟΜΑΔΑ Γ5.Β : «Αρτοποιείο-ζαχαροπλαστική», εκτιμώμενης αξίας 14.926,75 € πλέον ΦΠΑ 24% 18.509,17 €
ΟΜΑΔΑ Γ5.Γ : «Αρτοποιείο - ζαχαροπλαστική», εκτιμώμενης αξίας 542,50 € πλέον ΦΠΑ 24% 672,70 €
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
ΟΜΑΔΑ Δ1. : «Γάλα», εκτιμώμενης αξίας 10.391,76 € πλέον ΦΠΑ 13% 11.742,69 €
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
ΟΜΑΔΑ Δ2 : «Γάλα», εκτιμώμενης αξίας 11.614,32 € πλέον ΦΠΑ 13% 13.124,18 €

Ο κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας μπορεί να καταθέσει προσφορά για μία ή για περισσότερες ή για
όλες τις ομάδες όπως αυτές παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αριθ. 12/2018 μελέτης
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών. Αντίστοιχα θα ανακηρυχθεί και ο ανάδοχος για κάθε
μια από αυτές. (άρθρο 59 του ν. 4412/2016).
Δεν παρέχεται η δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς 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
προκηρυχθείσα 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.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.264.095,91 € συμπερ. ΦΠΑ 13 & 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.809.243,59 €, ΦΠΑ 13 & 24% : 454.852,32 €).
Κατά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει
προσφέρει ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, ο Δήμος δύναται να κατακυρώσει μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό έως
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15 % της συνολικής προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε τμήματος, υπό την προϋπόθεση ότι η αύξηση αυτή δεν
ξεπερνάει το ύψος του αρχικού προϋπολογισμού (ν. 4412/2016 άρθρο 105). Η δυνατότητα αυτή εξυπηρετεί
τυχόν έκτακτες περιπτώσεις, όπως μη προγραμματισμένες προσλήψεις εποχικού προσωπικού, αύξηση του
αριθμού των φιλοξενούμενων βρεφών και νηπίων κλπ.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για τρία χρόνια από την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ .
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 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.
1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,
του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)1 (υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα),
του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών2 (υποχρέωση
δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα)
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα
στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών
1
Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας
κυκλοφορίας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την
επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική
εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή
υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379.
2
Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που
προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου
379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο
ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379,
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που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ.
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
Τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα.
Την υπ’ αριθ. 79/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΛΔΦΩΚ3-4Ψ1) περί «Έγκριση Διενέργειας
Διαγωνισμού πολυετούς δαπάνη, για τρία (3) χρόνια, για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για
τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του» ετών 2018-2019-2020-2021, μέσω Διεθνούς
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
Την υπ’ αριθ. 12/2018 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών
Την υπ’ αριθ. 18 Απόφαση Της 7ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης της 14ης Μαρτίου 2018 που αφορά το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:
18REQ003009098, ποσού με ΦΠΑ 11.742,69 €.
Την υπ’ αριθ. 5 Απόφαση Της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης της 8ης Μαρτίου 2018 που αφορά το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:
18REQ003008815, ποσού με ΦΠΑ 13.124,18 €.
Το υπ’ αριθ. 710/30-04-2018 πρωτογενές αίτημα, του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, με
ΑΔΑΜ: 18REQ003020048 ποσού με ΦΠΑ 781.456,39 €.
Το υπ’ αριθ. 168/02-05-2018 πρωτογενές αίτημα του Κέντρου Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας
Παιδιών και Νέων – Εθνική Στέγη, με ΑΔΑΜ: 18REQ003022089, ποσού με ΦΠΑ 174.527,75 €.
Το υπ’ αριθ. 11723/09-05-2018 πρωτογενές αίτημα του Δήμου Νέας Σμύρνης με ΑΔΑΜ: 18REQ003072871,
ποσού με ΦΠΑ 2.283.244,90 €.
5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ..../....../........και ώρα ..........
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ως άνω συστήματος,
αναλυτικά ως εξής:

Σελίδα 85

18PROC003163318 2018-05-25
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή
www.promitheus.gov.gr,

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

πύλη

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
1.6

Δημοσιότητα

Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη3 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις ……/………/……...
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 4

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα
ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 57864
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 5 6, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 στις κάτωθι εφημερίδες:
…
…
…
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοθέση της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
http://www.neasmyrni.gr στη διαδρομή : Ανακοινώσεις ► Προκηρύξεις ► Τμήμα Προμηθειών.
Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη όλων των δημοσιεύσεων στον ελληνικό τύπο, βαρύνει εξ ολοκλήρουν τον ανάδοχο/ανάδοχοι,
ανάλογα με την αξία του αρχικού προϋπολογισμού της ομάδας του Διαγωνισμού που κατακυρώθηκε στον
3
Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που
προβλέπονται στο Παράρτημα V του Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2
Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής
(L296/1)
4
Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από
την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016.
Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α.
δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της
προκήρυξης/ γνωστοποίησης
5
Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο
άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε
και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016
6
Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται
μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν.
4412/2016
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κάθε ένα προμηθευτή ξεχωριστά.
1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1

Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
η με αρ. 12/2018 μελέτη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών
………. Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ........), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η παρούσα Διακήρυξη με τα παρακάτω Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
Παράρτημα Ι Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβαση
Παράρτημα ΙΙ η με αρ. 12/2018 μελέτη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών
Παράρτημα ΙΙΙ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
Παράρτημα IV το υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
2.1.2

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες
οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται μόνο με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
2.1.3

Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η
οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων
είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
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κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4

Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν
να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (πχ αγγλική), χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5

Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες
της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της
ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι)
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην
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περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1

Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2

Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσοστό 2% χωρίς ΦΠΑ, ήτοι:
ΔΗΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2018-2021
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΟΜΑΔΑ Α1.Α. : «Παντοπωλείο», 6.228,90 € έξι χιλιάδες διακόσια είκοσι οχτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά
ΟΜΑΔΑ Α1.Β. : «Παντοπωλείο», 10.002,30 € δέκα χιλιάδες δυο ευρώ και τριάντα λεπτά
ΟΜΑΔΑ Α1.Γ. : « Ελαιόλαδο», 7.359,98 € επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα οχτώ
λεπτά
ΟΜΑΔΑ Α1.Δ. : «Αναψυκτικά - χυμοί», 840,00 € οχτακόσια σαράντα ευρώ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ
ΟΜΑΔΑ Α2.Α. : «Παντοπωλείο», 1.359,24 € χίλια τριακόσια πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά
ΟΜΑΔΑ Α2.Β. : «Παντοπωλείο», 603,49 € εξακόσια τρία ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά
ΟΜΑΔΑ Α2.Γ.1 : «Οπωροπωλείο», 897,06 € οχτακόσια ενενήντα επτά ευρώ και έξι λεπτά
ΟΜΑΔΑ Α2.Γ.2 : «Οπωροπωλείο», 35,23 € τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι τρία λεπτά
ΟΜΑΔΑ Α2.Δ. : «Ελαιόλαδο», 150,93 € εκατόν πενήντα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά
ΟΜΑΔΑ Α2.Ε. : «Ηλιέλαιο» 21,78 € είκοσι ένα ευρώ και εβδομήντα οχτώ λεπτά
ΟΜΑΔΑ Α2.ΣΤ. : «Αρτοποιείο – ζαχαροπλαστείο», 720,00 € επτακόσια είκοσι ευρώ
ΟΜΑΔΑ Α2.Ζ1 : «Αρτοποιείο – ζαχαροπλαστείο», 150,08 € εκατόν πενήντα ευρώ και οχτώ λεπτά
ΟΜΑΔΑ Α2.Ζ2 : «Αρτοποιείο – ζαχαροπλαστείο», 84,00 € ογδόντα τέσσερα ευρώ
ΟΜΑΔΑ Α2.Η : «Κατεψυγμένα (ψάρια - λαχανικά)», 521,64 € πεντακόσια είκοσι ένα ευρώ και εξήντα ένα
λεπτά
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ΟΜΑΔΑ Α2.Θ : «Κρεοπωλείο (κρέας - πουλερικά)», 3.189,00 € τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ
ΟΜΑΔΑ Α2.Ι : «Αναψυκτικά – χυμοί», 135,00 € εκατόν τριάντα πέντε ευρώ
ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α3.Α : «Γάλα (Υπηρεσίας καθαριότητας)», 5. 832,00 € πέντε χιλιάδες οχτακόσια τριάντα δύο ευρώ
ΟΜΑΔΑ Α3.Β : «Γάλα (Τεχνικής Υπηρεσίας )», 530,97 € πεντακόσια τριάντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά
ΟΜΑΔΑ Α3.Γ : «Γάλα (Υπηρεσίες Πρασίνου)», 317,26 € τριακόσια δέκα επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτά
ΟΜΑΔΑ Α3.Δ : «Γάλα (Υπηρεσίες Νεκροταφείων)», 280,32 € διακόσια ογδόντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
ΟΜΑΔΑ Β1.Α1. : «Παντοπωλείο», 2.011,36 € δύο χιλιάδες έντεκα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά
ΟΜΑΔΑ Β1.Α2. : «Παντοπωλείο», 1.787,53 € χίλια επτακόσια ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα τρία λεπτά
ΟΜΑΔΑ Β1.Β
ΟΜΑΔΑ Β2.

: «Παντοπωλείο «, 1.207,45 € χίλια διακόσια επτά ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά
: «Κρεοπωλείο», 1.884,95 € χίλια οκτακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά

ΟΜΑΔΑ Β3.Α : «Οπωροπωλείο», 1.573,35 € χίλια πεντακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά
ΟΜΑΔΑ Β3.Β : «Οπωροπωλείο», 99,21 € ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά
ΟΜΑΔΑ Β4.Α : «Αρτοποιείο», 738,38 € επτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά
ΟΜΑΔΑ Β4.ΒΑ : «Αρτοποιείο», 52,50 € πενήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά
ΟΜΑΔΑ Β4.ΒΒ : «Αρτοποιείο», 97,20 € ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά
ΟΜΑΔΑ Β5.

: «Ελαιόλαδο», 530,27 πεντακόσια τριάντα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά

ΟΜΑΔΑ Β6. : «Κατεψυγμένα ψάρια», 477,85 € τετρακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά
ΟΜΑΔΑ Β7.

: «Αναψυκτικά», 1.306,45 € χίλια τριακόσια έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά

ΟΜΑΔΑ Β8.Α : «Ζαχαροπλαστείο», 1.325,17 € χίλια τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ και δέκα επτά λεπτά
ΟΜΑΔΑ Β8.Β : «Ζαχαροπλαστείο», 29,67 € είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά
ΟΜΑΔΑ Β9.Α : «Γάλα», 318,58 € τριακόσια δέκα οχτώ ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτά
ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ–ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ.:
ΟΜΑΔΑ Γ1.Α : : «Παντοπωλείο», 668,83 € εξακόσια εξήντα οχτώ ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά
ΟΜΑΔΑ Γ1.Β : : «Παντοπωλείο», 135,66 € εκατόν τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτά
ΟΜΑΔΑ Γ2. : «Κρεοπωλείο», 658,37 € εξακόσια πενήντα οχτώ ευρώ και τριάντα επτά λεπτά
ΟΜΑΔΑ Γ3. : « Κατεψυγμένα», 336,97 € τριακόσια τριάντα έξι ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά
ΟΜΑΔΑ Γ4.Α : «Οπωροπωλείο 583,66 € πεντακόσια ογδόντα τρία ευρώ και εξήντα έξι λεπτά
ΟΜΑΔΑ Γ4.Β : «Οπωροπωλείο», 71,20 € εβδομήντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά
ΟΜΑΔΑ Γ5.Α : «Αρτοποιείο», 281,60 € διακόσια ογδόντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά
ΟΜΑΔΑ Γ5.Β : «Αρτοποιείο – ζαχαροπλαστική», 298,54 € διακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα τέσσερα
λεπτά
ΟΜΑΔΑ Γ5.Γ : «Αρτοποιείο – ζαχαροπλαστική», 10,85 € δέκα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
ΟΜΑΔΑ Δ1. : «Γάλα», 207,84 € διακόσια επτά ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.:
ΟΜΑΔΑ Δ2 : «Γάλα», 232,29 € διακόσια τριάντα δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α'
171).
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3

Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από
τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
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καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά το
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για
την καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται,
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ)
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
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ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για
τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί
να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του,
για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005,
όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).
2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του
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αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του
ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης
της σύμβασης.
Κριτήρια Επιλογής
2.2.4

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
2.2.5

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται:
α) να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την προηγούμενη της δημοσιεύσεως της παρούσης
τριετία (δηλαδή για τα έτη 2015-2016-2017), ίσο με το μέσο όρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’
αριθ. 12/2018 μελέτης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών και αναλογικά για όσες ομάδες
καταθέσουν προσφορά. Από τις ως άνω υποβληθείσες καταστάσεις θα πρέπει να προκύπτει το θετικό
αποτέλεσμα της λειτουργίας των επιχειρήσεων (άρθρο Β.3 περ. α’ της παρούσας διακήρυξης).
β) να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα συνολικού ποσού ύψους τουλάχιστον ίσο με το ποσό του ενδεικτικού
προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) για την ομάδα ή το σύνολο των ομάδων στις οποίες συμμετέχει (άρθρο Β.3
περ. β’ της παρούσας διακήρυξης).
2.2.6

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται:
α) Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, να έχουν εκτελέσει συμβάσεις προμηθειών, του
συγκεκριμένου τύπου, ποσού τουλάχιστον ίσου με το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.)
για την ομάδα ή το σύνολο των ομάδων στις οποίες συμμετέχει. (άρθρο Β.4 περ. α’ της παρούσας
διακήρυξης).
β) Να διαθέτουν εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό στη συσκευασία – ανασυσκευασία και διανομή των
προς προμήθεια ειδών, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης (άρθρο Β.4 περ. β’ της παρούσας
διακήρυξης).
γ) Να διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης (άρθρο Β.4 περ. γ’ της παρούσας διακήρυξης).
δ) Να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας τροφίμων ή
από υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία να βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων
και των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν γι αυτά (συσκευασία, διακίνηση κ.α.), (άρθρο 2.2.9.2. Αποδεικτικά
Μέσα παρ. Β.5. της παρούσας), καθώς και να διατηρούν μία μόνιμη διαδικασία για την υγιεινή των τροφίμων
μεταξύ άλλων και κατά τη μεταφορά – διακίνησή τους, η οποία υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές του
συστήματος HACCP (άρθρο Β.4 περ. δ’ της παρούσας διακήρυξης).
ε) Να υποβάλλουν αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των οχημάτων, από τα οποία θα πραγματοποιείται ο
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εφοδιασμός των Υπηρεσιών, επίσης να υποβάλουν αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς
και αντίγραφα των βεβαιώσεων καταλληλότητας αυτών, καθώς και αντίγραφα επαγγελματικού διπλώματος
οδήγησης κατηγορίας Γ’ ή ανάλογης, των οδηγών – χειριστών αυτών, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο τύπο
οχήματος (άρθρο Β.4 περ. ε’ της παρούσας διακήρυξης).
στ) Να διαθέτουν βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής Πλευράς (η οποία εκδίδεται από τις
κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών) και άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς
(η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες) (άρθρο Β.4 περ. στ’ της παρούσας
διακήρυξης).
ζ) Να υποβάλλουν πιστοποιητικά ότι τόσο η μεταφορά των προϊόντων όσο και το απασχολούμενο προσωπικό
του υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να πληρούν τους όρους του οδηγού υγιεινής Νο 9 του ΕΦΕΤ και το
προσωπικό αυτού να διαθέτει την κατάλληλη κατάρτιση. (άρθρο Β.4 περ. ζ’ της παρούσας διακήρυξης).
η) Να καταθέσουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης σε ισχύ, κάλυψη έναντι
επαγγελματικών κινδύνων για τη δραστηριότητα της επιχείρησης, το οποίο να συμπεριλαμβάνει και τα
προσφερόμενα προϊόντα (άρθρο Β.4 περ. η’ της παρούσας διακήρυξης).
θ) Σε κάθε περίπτωση συνεργασίας να καταθέσουν ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη
δήλωσης συνεργασίας όπου θα δηλώνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: η επωνυμία του φορέα, ημερομηνία,
ότι θα θέσει στη διάθεση του προσφέροντα τις αναγκαίες ποσότητες του προς προμήθεια είδους για την
εκτέλεση της σύμβασης, τυχόν λοιποί όροι που αναφέρονται στη δήλωση συνεργασίας και ότι αποδέχεται
ανεπιφύλακτα του όρους της παρούσας διακήρυξης (άρθρο Β.4 περ. θ’ της παρούσας διακήρυξης).
ι) Να είναι σε θέση να αναλάβουν τη διαδικασία οργάνωσης και σύνθεσης των τελικών πακέτων καθώς και τη
διανομή των ειδών που αφορούν τη σύμβασή τους (άρθρο Β.4 περ. ι’ της παρούσας διακήρυξης).
Για το σκοπό αυτό ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτει τα ανωτέρω και θα προσκομίσει
αυτά στην Αναθέτουσα, μετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με
το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.
2.2.7

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να
συμμορφώνονται με τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.9.2. Αποδεικτικά Μέσα παρ. Β.5. της
παρούσας
2.2.8

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας
(της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6),
να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης .
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.9

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:
α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και
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β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης,
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από
το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙI το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις
συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με
τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι
δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ.
3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και
στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
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β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες
πριν την αποστολή της σχετικής ειδοποίησης (για πιστοποιητικά που δεν αναφέρουν ημερομηνία ισχύος). Ο
οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα
αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το
οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε
εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην
Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο
ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση
β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα
υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της,
ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να
προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το
πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει
η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα)
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
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Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν έχει
ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από
αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών
και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική
Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα
ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει τη
δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από
την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που
χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) δημοσιευμένους ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών ή χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τριών
τελευταίων ετών ( δηλαδή για τα έτη 2015-2016-2017).
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο
έγγραφο.
β) βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας από τράπεζα ή άλλο αναγνωρισμένο ίδρυμα. Η Βεβαίωση
Πιστοληπτικής Ικανότητας θα πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα, εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, για το σκοπό αυτό.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) αντίγραφα συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από δημόσια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι
Ιδιωτικός φορέας, αντίγραφα από επίσημα παραστατικά και βεβαίωση του αποδέκτη των προμηθειών,
β) βεβαιώσεις εσωτερικής εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα διασφάλισης ποιότητας.
γ) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης ,
δ) πιστοποιητικά (άρθρο 2.2.9.2. Αποδεικτικά Μέσα παρ. Β.5. της παρούσας),
ε) αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των οχημάτων, από τα οποία θα πραγματοποιείται ο εφοδιασμός των
Υπηρεσιών, αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς και αντίγραφα βεβαιώσεων
καταλληλότητας αυτών, αντίγραφα επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης κατηγορίας Γ’ ή ανάλογης του
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χρησιμοποιούμενου τύπου οχήματος.
στ) βεβαιώσεις Καταλληλότητας Οχημάτων από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των
Περιφερειών και άδειες Κυκλοφορίας Οχημάτων Μεταφοράς από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες,
ζ) εκθέσεις ελέγχου απο τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.
η) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης σε ισχύ, με κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων
για τη δραστηριότητα της επιχείρησης, το οποίο να συμπεριλαμβάνει και τα προσφερόμενα προϊόντα.
θ) ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη δήλωσης συνεργασίας όπου θα δηλώνονται
τουλάχιστον τα ακόλουθα: η επωνυμία του φορέα, ημερομηνία, ότι θα θέσει στη διάθεση του προσφέροντα
τις αναγκαίες ποσότητες του προς προμήθεια είδους για την εκτέλεση της σύμβασης, τυχόν λοιποί όροι που
αναφέρονται στη δήλωση συνεργασίας και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα του όρους της παρούσας
διακήρυξης.
ι) υπεύθυνη δήλωση ότι θα αναλάβουν τη διαδικασία οργάνωσης και σύνθεσης των τελικών πακέτων καθώς
και τη διανομή των ειδών που αφορούν τη σύμβασή τους, διαθέτοντάς το απαραίτητο προσωπικό και
εξοπλισμό.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
πιστοποιητικό ISO 22000:2005 Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων, ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα
σημεία ελέγχου (HACCP) ή ισοδύναμό του που θα αφορά στην ανάπτυξη συστήματος ανάλυσης κινδύνων και
κρίσιμων σημείων ελέγχου, ISO 22005:2007 διεθνές πρότυπο για σύστημα ιχνηλασιμότητας, ISO 14001:2004
περιβαλλοντική διαχείριση επιχειρήσεων, ΕΛΟΤ 1801:2008 πιστοποιητικό υγιεινής και ασφάλειας στην
εργασία ή νεώτερο του και ISO 9001:2008 σύστημα διαχείρισης ποιότητας.
Επίσης, για τα προϊόντα που απαιτείται να είναι εγχώρια (κουνουπίδι, πατάτες και κοτόπουλο νωπό 65%),
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12/2018 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών, οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα, τόσο για τον προσφέροντα όσο για
τον προμηθευτή.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. 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
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ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα
με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει,
ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό.
2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1

Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 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
Αναλυτικά:
Για τις ομάδες με τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια: το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) υπολογιζόμενο στη 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 βάσει τιμής.
2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12/2018 μελέτη Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας
ανά ομάδα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016,
ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από
εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο
οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
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θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 .
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf].
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, η Α.Α. δίνει σχετικές οδηγίες στους οικονομικούς φορείς να
επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική
προσφορά) παραπέμποντας στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης και τα τυχόν υποδείγματα τεχνικής οικονομικής προσφοράς.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή (Δήμος Νέας Σμύρνης,
Ελευθερίου Βενιζέλου 14, 4ος όροφος) σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.
4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από
δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε
έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά
φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε
αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Στο σφραγισμένο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Η λέξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής: Δήμος Νέας Σμύρνης,
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Ο τίτλος της σύμβασης: «Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του»
του Δήμου Νέας Σμύρνης. (υπ’ αρ. 12/2018 μελέτη Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών,
Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),
Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (άρθρο 92 παρ.1 ν.4412/2016)
ο οποίος θα περιλαμβάνει:
1. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος πρέπει, επί ποινή
αποκλεισμού, να περιέχει τα αναφερόμενα στα άρθρα 2.2.9.1 και 2.4.3 της παρούσης έγγραφα.
2. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος επί ποινή αποκλεισμού, θα
πρέπει να περιέχει όλα τα απαιτούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης στοιχεία
(π.χ. τεχνική προσφορά συστήματος, πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, prospectus κτλ). Αν τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε
αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.
3. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος πρέπει, επί ποινή
αποκλεισμού, να περιέχει την παραγόμενη από το σύστημα οικονομική προσφορά.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή
της διαδικασίας.
2.4.3

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του
ν. 4412/2016
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου
XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίεςανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)”
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_9
9d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26
_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
γ) τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα για φυσικά πρόσωπα και τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα.
δ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος, στην οποία θα
δηλώνει:
1. ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των συνημμένων παραρτημάτων της και αποδέχεται αυτούς
πλήρως και ανεπιφύλακτα.
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2. ότι θα καταθέσει προσηκόντος δείγματα όπως αυτά αναφέρονται στο πίνακα του άρθρου 6.4, τα οποία θα
πρέπει να κατατεθούν, έως μια (1) ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο
σύστημα του διαγωνισμού και ώρα 14:00 στo Πρωτόκολλο του Δήμου Νέας Σμύρνης επί της οδού Ελ.
Βενιζέλου 14, 4ος όροφος, Νέα Σμύρνη ΤΚ 171 21.
ε) Αντίγραφο Δελτίου Αποστολής των κατατεθειμένων δειγμάτων προς το Δήμο Νέας Σμύρνης, για τα είδη
όπως ζητούνται στο άρθρο 6.4 της παρούσας διακήρυξης και αρ. Πρωτοκόλλου κατάθεσης αυτών στον φορέα
ή αποδεικτικό κατάθεσης ταχυδρομείου, σε περίπτωση που αποστάλθηκαν ταχυδρομικά.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
στην υπ’ αριθ. 12/2018 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών, περιγράφοντας
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το
κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην ως άνω μελέτη. Επίσης, μελέτη εκτέλεσης
του έργου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και υπεύθυνη δήλωση με τους χρόνους αντικατάστασης
των ειδών.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης: η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV της παρούσας
διακήρυξης:
Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί
ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα,
οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που
προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν.
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το αναγραφόμενο
ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος IV, που επισυνάπτεται στην
παρούσα διακήρυξη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Η
προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής των τροφίμων την ημέρα παράδοσης, είναι σταθερή και
αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν.
4412/2016 και
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την
αναθέτουσα αρχή στην υπ’ αριθ. 12/2018 μελέτης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών.
2.4.5

Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει
χώρα κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 6 μηνών σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ.4 του ν.4412/2016.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση,
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς
που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση
συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6

Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει,
σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση
και τη συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές . Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την.....και
ώρα......
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που
θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της
παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
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τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2

Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν
πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών
προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνική προσφορά, το αρμόδιο
όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των δειγμάτων.
δ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.
ε) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα δείγματα έκρινε
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη
του/των προσωρινού/ων αναδόχου/ων. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων
σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής
Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε
περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή
όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία
απόφαση.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία
απόφαση.
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Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά - Δείγματα»
και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της
παρούσας.
Η ημερομηνία της ηλεκτρονικής κοινοποίησης της σχετικής αποφάσεως για το εκάστοτε στάδιο του
διαγωνισμού στο Σύστημα αποτελεί και το χρονικό σημείο από το οποίο υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία,
για την άσκηση τυχόν προσφυγών.
3.2
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν
έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει
την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού), 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) και 6 (ειδικοί όροι εκτέλεσης ) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
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3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την
επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον
συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 του ν.
4129/2013,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης,
έπειτα από σχετική πρόσκληση .
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο
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άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της,
η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της
προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
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συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή
το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια
της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος
ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής
στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή
κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν.
4412/2016.
4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
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4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου
της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1

Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, ο εν λόγω τρόπος πληρωμής
εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπερ. Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Η κράτηση
επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης,
προ φόρων και κρατήσεων, (ΚΥΑ 1191, ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017).
δ) Έξοδα δημοσίευσης περίληψης της παρούσης. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα προσκομίζεται από τον
ανάδοχο το αποδεικτικό πληρωμής του κόστους δημοσιευτικών εξόδων.
ε) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
στ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον
δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα
στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206
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του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής
της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών,
για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη
της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο
ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη
της ένωσης.
5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από
την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου
11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
5.4

Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο

α) Τα απαιτούμενα για την προμήθεια μεταφορικά μέσα, ο έλεγχός τους σ’ όλη την διάρκεια της προμήθειας
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και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους στις εκάστοτε
Υπηρεσίες του Δήμου βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.
β) Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή σε τρίτους ή για οποιαδήποτε ζημιά που
προκαλείται από τον προμηθευτή βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος.
γ) Τα υλικά που απορρίπτονται για οποιοδήποτε λόγο, μη αρίστης ποιότητας ή μη σύμφωνα προς την
Συγγραφή Υποχρεώσεων, προδιαγραφές κ.λ.π. πρέπει να απομακρύνονται άμεσα ύστερα από την σχετική
εντολή της υπηρεσίας και αντικαθίστανται την ίδια μέρα.
δ) Κάθε δαπάνη που τυχαία δεν κατονομάζεται και που έχει σχέση με την εκτέλεση της προμήθειας που
αναφέρεται στην Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, και μέχρι την τέλεια παράδοση στο Δήμο των
υλικών, βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο
6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1

Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά καθ’ υπόδειξη των Υπηρεσιών του Δήμου Νέας
Σμύρνης και των Νομικών Προσώπων του. Όλα τα είδη θα παραδοθούν με δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου
σε ημερομηνίες και ποσότητες, σε τόπο - σημείο και χρόνο που θα του υποδείξουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.
Επισημάνεται ότι, η μεταφορά όλων των ειδών της παρούσας διακήρυξης θα γίνεται με καθαρά και
απολυμασμένα μεταφορικά μέσα κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται, τα οποία θα πρέπει να είναι
εφοδιασμένα με βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής Πλευράς (η οποία εκδίδεται από τις
κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών) και άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς
(η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες).
Απαγορεύεται η μεταφορά, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο των προς προμήθεια προϊόντων με οχήματα που
μεταφέρουν ρυπαρά αντικείμενα ή τοξικές ύλες ή υγρά, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν, με οιοδήποτε
τρόπο, την ποιότητα και την υγιεινή των προϊόντων.
6.2

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. 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 καθ’ υπόδειξη
Β) Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Ν.Π.Δ.Δ.
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: Τσακίρογλου 16, Νέα Σμύρνη
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Β΄ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: Αγνώστων Μαρτύρων 88, Νέα Σμύρνη
Γ΄ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: Αρτάκης 34, Νέα Σμύρνη
Δ΄ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: Κερασούντος & Βουλγαροκτόνου, και Σινώπης 23, 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
Ε’ ΤΜΗΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Ελλησπόντου 65 και Ταταούλων
Γ) Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων-Εθνική Στέγη Ν.Π.Δ.Δ. : Βάρνης 1, Νέα
Σμύρνη
Δ) Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε συγκεκριμένους χώρους
του Ν.Π.Δ.Δ. καθ’ υπόδειξη
Επισημάνεται ότι, 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.
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του
ως άνω νόμου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους
ακόλουθο/ους τρόπο/ους: με μακροσκοπικό έλεγχο, εργαστηριακό έλεγχο (εάν κριθεί απαραίτητος), ή
συνδυασμός αυτών.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση
των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη γνωστοποίηση σε
αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου
208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης.
6.2.2. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
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επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε
αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει
τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή
του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω
παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
6.3

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία όπως ορίζεται.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
6.4

Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Οι οικονομικοί φορείς, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να καταθέσουν δείγματα σύμφωνα με το άρθρο 214
του ν. 4412/2016, όπως αναφέρονται παρακάτω στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 16, 17121 Νέα Σμύρνη (4ος
όροφος Τμήμα Προμηθειών) έως μια (1) ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού και ώρα
14:00, αφού αρχικά πρωτοκολληθεί το Δελτίο Αποστολής που τα συνοδεύει. Όλα τα δείγματα θα είναι
τοποθετημένα σε ξεχωριστή συσκευασία με τον τίτλο «ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Σε κάθε δείγμα θα
υπάρχει αυτοκόλλητο ή καρτελάκι στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία του συμμετέχοντα, ο τίτλος της
προμήθειας, ο αριθμός της διακήρυξης, ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προμήθεια, η ομάδα και
ο α/α του προσφερόμενου είδους όπως αυτό αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 12/2018 μελέτη της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ:
Για την αξιολόγηση των προσφορών θα κατατεθούν εις διπλούν αντιπροσωπευτικά δείγματα υλικών,
αναλυτικά ως εξής:
Α/Α

Ομάδες

Περιγραφή

1.

Α1.Α., Α1.Β., Α2.Α., Α2.Β., Β1.Α1, Β1.Β., Γ1.Α., Γ1.Β.

Παντοπωλείο

2.

Α1.Γ.

Ελαιόλαδο

3.

Α1.Δ.

Χυμοί φρούτων

4.

Α2.Δ.

Ελαιόλαδο

5.

Α2.Ε.

Ηλιέλαιο

6.

Α2.Ζ2

Ψωμί του τοστ
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7.

Α2.Ι.

Χυμοί φρούτων μικροί

8.

Β7.

Αναψυκτικά

9.

Β8.

Ζαχαροπλαστείο

10.

Γ5.Γ.

Αρτοποιείου & ζαχαροπλαστικής

Επιπρόσθετα, εκτός από τα παραπάνω υποχρεωτικά δείγματα, οι οικονομικοί φορείς σε περίπτωση που
θεωρηθεί αναγκαίο από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών, θα προσκομιστούν
επιπλέον δείγματα για οποιαδήποτε είδη, σε χρόνο και τόπο που θα καθοριστεί από αυτήν μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της. Η αδυναμία εμπρόθεσμης και προσήκουσας προσκόμισης δείγματος
από τους οικονομικούς φορείς είναι λόγος αποκλεισμού της προσφοράς τους.
Ο Δήμος διαθέτει περιορισμένες υποδομές για τη σωστή διατήρηση των ευπαθών προϊόντων και επειδή δε
μπορεί να προσδιοριστεί το πλήθος των συμμετεχόντων ούτε η ποσότητα των προσκομιζόμενων δειγμάτων,
απαιτείτε οι συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα, να φροντίσουν οι ίδιοι για την εναπόθεση των ευπαθών
προϊόντων σε συσκευασίες εξασφάλισης της διατήρηση τους.
Σε κάθε δείγμα θα υπάρχει αυτοκόλλητο ή καρτελάκι στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία του
συμμετέχοντα, ο τίτλος της προμήθειας, ο αριθμός της διακήρυξης, ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί
την προμήθεια, η ομάδα και ο α/α του προσφερόμενου είδους όπως αυτό αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 12/2018
μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών.
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, τίθενται υπόψη του αρμόδιου οργάνου και τα σχετικά δείγματα της
παρούσης. Για τη διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο όργανο είναι απαραίτητη η αποσφράγιση του
δείγματος, η οποία γίνεται ενώπιον της επιτροπής Διαγωνισμού, μετά δε τον έλεγχο, γίνεται επανασφράγιση
του δείγματος. Επίσης, ενώπιον της επιτροπής Διαγωνισμού γίνεται, όταν απαιτείται, λήψη του δείγματος. Η
έγκριση των δειγμάτων και αντιδειγμάτων γίνεται από το αρμόδιο όργανο για την τεχνική αξιολόγηση των
προσφορών .
Τα δείγματα του αναδόχου διατηρούνται στην αρμόδια υπηρεσία μέχρι την παραλαβή των συμβατικών
υλικών και παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής για να χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των
ελέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας της παραλαβής των υλικών, εφόσον, λόγω της φύσης τους δεν
καταστρέφονται κατά τη διαδικασία των ελέγχων.
Τα δείγματα θα αξιολογηθούν κατά το στάδιο ελέγχου της τεχνικής προσφοράς με μακροσκοπικό έλεγχο,
εργαστηριακό έλεγχο (εάν κριθεί απαραίτητος), ή συνδυασμός αυτών.
Τα δείγματα και οι συσκευασίες των προϊόντων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και
θα μείνουν αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της προμήθειας.
Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει τους
προμηθευτές και δεν καταβάλλεται. Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 11 του
άρθρου 214 του ν.4412/2016. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 214 του ν .4412/2016

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΖΟΥΛΑΚΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Νέα Σμύρνη 17-05-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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