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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ορεστιάδα:    28/09/2017 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ   
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                                                               Αρ. Πρωτ. :     25426 
 

 
                                                  

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

ΘΕΜΑ : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 

ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ , ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  ΔΗΜΟ 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΩΝ 

2018 & 2019» 

 
 

1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1.1  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 

 

 

 

                                                           
 

 

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9-11 

Πόλη ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 68200 

Χώρα1 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR 111 

Τηλέφωνο +302552350364-350-368 

Φαξ +302552350399 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  i.christou@orestiada.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες2 ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  

(URL) 

www.orestiada.gr 

mailto:i.christou@orestiada.gr
http://www.orestiada.gr/
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Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ορεστιάδας που ανήκει στους Φορείς Γενικής 

Κυβέρνησης και συγκεκριμένα στον υποτομέα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Α’ Βαθμού (ΟΤΑ Α’). 

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής 

Η κύρια δραστηριότητα του Δήμου είναι η παροχή Γενικών Δημόσιων Υπηρεσιών σε 

τοπικό επίπεδο. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

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

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 

www.promitheus.gov.gr 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

την προαναφερθείσα διεύθυνση στο πίνακα με τα στοιχεία της αρχής. 

 

 

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 

1. Η δαπάνη για την εν λόγο σύμβαση βαρύνει τους παρακάτω Κωδικούς Αριθμούς 

Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του Δήμου Ορεστιάδας που έχουν προβλεφθεί και διατεθεί με την 

164/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (απόφαση πολυετούς υποχρέωσης) 

για τους   προϋπολογισμούς που θα συνταχθούν για  τα έτη 2018 και 2019 από 

τακτικά έσοδα. 
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Συγκεκριμένα : 

Κωδικοί Αριθμοί Προϋπολογισμού Οικονομικό έτος 2018 Οικονομικό έτος 2019 

Κ.Α  00.6433 1.157,06 € 1.157,06 € 

Κ.Α. 00.6443.01 19.843,44 € 19.843,44 € 

Κ.Α. 15.6481.01  39.980,00 €  39.980,00 € 

Κ.Α. 20.6063.01  14.949,90 € 

 

14.949,90 € 

Κ.Α. 30.6063.01  3.589,16 € 

 

3.589,16 € 

 

                                                                                

Σύνολα  

79.519,56 € 79.519,56 € 

 

2. Η δαπάνη για τα νομικά πρόσωπα προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον 

προϋπολογισμό του κάθε νομικού προσώπου οικονομικών ετών 2018 & 2019 και να 

βαρύνει τους εξής κωδικούς:  

α)  Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.: Κ.Α. 15.6481.01, 15.6481.02, 15.6481.03, 15.6481.04, 

15.6481.05,  15.6481.06, 15.6481.07, 15.6481.08 & 15.6481.09  

β) ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.: Κ.Α. 15.6481.01, 15.6481.02, 15.6481.03, 15.6481.04, 15.6481.05,  

15.6481.06, 15.6481.07, 15.6481.08 & 15.6481.09 

3. Η δαπάνη για  τις σχολικές επιτροπές θα καλυφθούν από την κατανομή των 

πιστώσεων  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας 

εκπαίδευσης όπως αυτές διατίθενται με αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργών (ΦΕΚ 

318/τεύχοςς Β’ 25-02-2011  μη εφαρμογή των διατάξεων του ΒΔ 17-5/15-06-1959 

ΦΕΚ 114 Α’)  

 

1.3  Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης 
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών παντοπωλείου, γαλακτοκομικών 

είδων, είδων αρτοποιείου, κατεψυγμένων προϊόντων, πλαστικών σκευών φαγητού, 
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ελαίων,  ειδών κρεοπωλείου, ειδών ιχθυοπωλείου ειδών οπωροπωλείου και εδεσμάτων 

για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, για τις ανάγκες του  Δήμου Ορεστιάδας και των 

Νομικών του Προσώπων. 

 
Η προμήθεια αποτελείται από έντεκα (11) ομάδες, ως κάτωθι: 

 
 

 ΟΜΑΔΑ 1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο., ΔΗΚΕΠΑΟ & ΔΗΜΟ 

ΟΡ/ΔΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 2: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ 

ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο., ΔΗΚΕΠΑΟ & ΔΗΜΟ 

ΟΡ/ΔΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 3: EIΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. & ΔΗΚΕΠΑΟ 

ΟΜΑΔΑ 4: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΗ 

ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 

ΟΜΑΔΑ 5: KATEΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. & ΔΗΚΕΠΑΟ 

ΟΜΑΔΑ 6: ΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο., 

ΔΗΚΕΠΑΟ & ΔΗΜΟ ΟΡ/ΔΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 7: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. & ΔΗΚΕΠΑΟ 

ΟΜΑΔΑ 8: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

(ΝΩΠΑ) ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 

ΟΜΑΔΑ 9: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

(ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ) ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 

& ΔΗΚΕΠΑΟ 

ΟΜΑΔΑ 10: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ 

ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. & ΔΗΚΕΠΑΟ 

ΟΜΑΔΑ 11: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ  (ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
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Τα προς προμήθεια είδη των ανωτέρω ομάδων κατατάσσονται σε κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) όπως αναλυτικώς περιγράφονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ΄ αριθ. 48/2017 επισυναπτόμενης μελέτης της 

παρούσας διακήρυξης.   

Κάθε οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για μία ή 

περισσότερες ομάδες ή για το σύνολο των ομάδων. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή 

προσφοράς αφορά το σύνολο των ειδών της επιλεγόμενης ομάδας. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 

1.028.826,46 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% & 24% . 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της  έως και    

31-12-2019 ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων της μελέτης. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

δίδεται στην επισυναπτόμενη μελέτη της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Ειδικότερα: 

I. Για το ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια (νωπά και 

κατεψυγμένα) 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. 
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II. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων Παντοπωλείου-Γαλακτοκομικά-Αρτοποιείου-

Κατεψυγμένα Προϊόντα ( λαχανικά ) - Πλαστικά Σκεύη Φαγητού η ανάθεση θα 

γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στις τιμές 

της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη 

καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

 

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: 

 

1.  Τον Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

2.  Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 

114/Α/08-06-2006). 

3. Τον Ν.3852/2010  (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

4. Τον Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις»,  

5. Τον Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α'/26-03-2014) «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,  

6. Τον Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ.107/Α'/09-05-2013) «Προσαρμογή της 

ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

7.  Τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο»  
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8. Τον Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α’/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9. Τον Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον 

Ν.4057/Φ.Ε.Κ.54Α/2012. 

10. Του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07 (Α΄150)  

11. Τον Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

12. Τον Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 

λοιπές διατάξεις” 

13. Τον Ν. 2859/00, «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248 Α΄/07-11-2000), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Τον Ν. 2690/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄/09-03-1999),  

15. Τον Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”,  

16. Το  Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

17. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”  

18. Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) 

«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»  

19. Της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  

20. Τον Ν.4155/2013 (Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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21.  Τον Κανονισμό (ΕΚ) 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων στα τρόφιμα 

22. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα 

τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση και κατάργηση Κανονισμών και 

Οδηγιών.  

23. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006 

για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες 

επιμολύνουν τα τρόφιμα. 

24. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για 

την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας 

των τροφίμων. 

25.  Τον Κώδικα Τροφίμων - Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), 

Μέρος Α’ και Β’. 

26. Τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβούλιου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων ζωικής 

προέλευσης. 

27. Τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 543/2008 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2008 για 

τους κανόνες εμπορίας του κρέατος πουλερικών. 

28. Τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβούλιου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης αγορών 

γεωργικών προϊόντων. 

29. Τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1086/2011 της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2011 

για την τροποποίηση των Καν. 2160/2003 & 20173/2005 

30.  Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1337/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για 

την προέλευση των κρεάτων. 
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31. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβούλιου της 17ης Ιουλίου 2000 για την επισήμανση του βοείου κρέατος 

32. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1825/2000 της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2000 για τη 

θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1760/2000 για την επισήμανση του 

βοείου κρέατος 

33. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που 

πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. 

34. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2011 για 

τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.  

35. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής της 13 Ιανουαρίου του 2012 

για τα πρότυπα εμπορίας ελαιολάδου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

36. Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991 

σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

37.  Την ΚΥΑ 323902/2009 (ΦΕΚ 2026/Β’/18.9.2009), Συμπληρωματικά μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής για τις προδιαγραφές 

εμπορίας ελαιολάδου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

38. Την υπ’ αριθμ. 37227/87 Κοινή Απόφαση των Υπ. Γεωργίας και Εμπορίου (ΚΥΑ) 

«Περί Τυποποιήσεως των προσυσκευασμένων εγχωρίων οσπρίων» (ΦΕΚ 541/Β/9-10-

87)  που τροποποιήθηκε με Κοινή Απόφαση Υπ. Γεωργίας - Εμπορίου (ΦΕΚ 209/T. 

Β’/ 20-4-88) και όπως μέχρι σήμερα ισχύει. 

39. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων. 
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40. Τον Κανονισμό  (ΕΚ) 1764/86 της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 1986 για τον 

καθορισμό των ελαχίστων απαιτήσεων ποιότητας για τα μεταποιημένα προϊόντα με 

βάση τη ντομάτα στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεως στην παραγωγή, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει [Κανονισμός (ΕΚ) 1132/2004, Κανονισμός (ΕΚ) 996/2001, 

Κανονισμός (ΕΚ) 1593/1998 και Κανονισμός (ΕΟΚ) 2318/89]. 

41. Την υπ. αριθμ. 275/2013 (ΦΕΚ 563 Β’ / 7-3-2014) Υπουργική Απόφαση 

«Αντικατάσταση του άρθρου 124 “Διατηρημένα τρόφιμα με αποστείρωση ή 

συμπύκνωση προϊόντα τομάτας” του Κ.Τ.Π. (ΦΕΚ 788/Β’/31.12.1987) όπως ισχύει». 

42.  Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 499/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για 

τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και 

των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών. 

43.  Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2011 για τη 

θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 

Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων 

οπωροκηπευτικών. 

44. Την ΚΥΑ 257543/2006 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του ΚΑΝ (ΕΚ) 

του 1148/2001 της Επιτροπής των Ε.Κ. σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των 

προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών. 

45. Την υπ’ αριθμ 48/2017 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας 

Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Ορεστιάδας 

 

46. Την με αριθμό 291/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία   

εγκρίθηκε η διενέργεια των συγκεκριμένων προμηθειών για το Δήμο Ορεστιάδας.  

 

 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Oporokipeytika/kan499_2014.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/FytikiMetapoiisi/kan20ee20543_2011.pdf
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47. Την με αριθμό 164/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ορεστιάδας, με την οποία   εγκρίθηκε  ότι η διάθεση των σχετικών πιστώσεων ποσού 

79.519,56 ευρώ για το έτος 2018 και 79.519,56 ευρώ για το έτος 2019   θα γίνει με νέες 

αποφάσεις (αποφάσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης) στους προϋπολογισμούς 

των αντίστοιχων ετών που θα συνταχθούν και θα βαρύνουν για το ποσό που αφορά 

στον καθένα.  

48. Την με αριθμό 178/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ορεστιάδας , με την οποία εγκρίθηκαν ο τρόπος εκτέλεσης , οι τεχνικές προδιαγραφές 

και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ 

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ 

ΦΑΓΗΤΟΥ , ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ 

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΩΝ 2018 & 2019 ». 

49. Την με αριθμό 236/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ορεστιάδας, με την οποία   ορίστηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του 

διαγωνισμού.  

50. Την με αριθμό 237/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ορεστιάδας, με την οποία   ορίστηκε η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του 

διαγωνισμού.  
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1.5    Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 01/11/2017 και ώρα 

15:00μ.μ.  

 

Η διαδικασία της αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 

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

της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 

07/11/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ  

          Ημερομηνία  
 

       
Καταληκτική 

  Αποσφράγισης  
 

 
Ημέρα Δημοσίευσης   

Έναρξη Υποβολής     
Δικαιολογητικών  

 

     
ημερομηνία υποβολής    

 

 Διαγωνισμού   Προσφορών     Συμμετοχής και  
 

     προσφορών    
 

         Τεχνικών  
 

           
 

          Προδιαγραφών  
 

29/09/2017  04/10/2017  01/11/2017  07/11/2017  
 

             

 

1.6  Δημοσιότητα 
 

 
 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για 

δημοσίευση στις 29/09/2017  στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
 

Β.         Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
  
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr.  όπου έλαβε  

Συστημικό Αριθμό : 46167  
  
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό 

Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

 

 

 

 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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).  

Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 

στη διεύθυνση (URL) :  www.orestiada.gr στην διαδρομή : 

http://www.orestiada.gr/katigoria-anakoinoseon/diakiryxeis-dimoprasies/ 

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων  

 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, αρχικού 

και επαναληπτικού, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον  προμηθευτή που 

ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών.  

 

1.6 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. 

 
 
 
 

http://www.orestiada.gr/katigoria-anakoinoseon/diakiryxeis-dimoprasies/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

2.1 Γενικές Πληροφορίες  

 
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης   
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 
 

 Η παρούσα Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 2369/2017 με τα παρακάτω 

Παραρτήματα:   
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ  

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ΕΕΕΣ) 

 
           -Η  υπ’ αριθμ 48/2017 μελέτη  του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 

Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Ορεστιάδας. στην οποία αναφέρονται 

οι Τεχνικές Προδιαγραφές, των υπό προμήθεια  ειδών. 

- Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 



2.1.3 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης  
 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 

εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 
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2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

  
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 

οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 

απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους 

στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 

απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 

τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, 

δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 

ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση 

όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών, στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

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

οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από 

την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για 

την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

 

2.1.4 Γλώσσα 
 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της είναι 

συντεταγμένο 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. 
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με 

το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς 

και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι 

νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από 

τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από 

δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ. . και 53 του Κώδικα περί 

Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη 

χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 

δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 

φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο 

Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την 

σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της  05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. 

και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

 

2.1.5 Εγγυήσεις 
 

Οι εγγυητικές επιστολές της συμμετοχής και της καλής εκτέλεσης 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. .Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
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και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονομικό φορέα. 

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

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

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

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 

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

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. 

Οι εγγυητικές επιστολές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα υποδείγματα στο 

Παράρτημα Γ  και Δ της παρούσας διακήρυξης.   

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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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 αλλά απαιτείται κατά την υπογραφή της σύμβασης να είναι σε 

συγκεκριμένη νομική μορφή.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

 

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής  
  

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

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς - προσφέροντες, εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό του 2% επί του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού για κάθε ομάδα ξεχωριστά ή και για το σύνολο της 

προϋπολογισθείσας αξίας, για την/τις οποίες έχει υποβάλλει την προσφορά του, εκτός 

Φ.Π.Α. και με ανάλογη στρογγυλοποίηση.  

(άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.    
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ΠΟΣΑ ΕΓΓΥΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  € 

ΠΟΣΟ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΕΓΓΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ €  

ΟΜΑΔΑ  1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο., ΔΗΚΕΠΑΟ & ΔΗΜΟ 
ΟΡ/ΔΑΣ 

231.935,00         4.638,70 € 

ΟΜΑΔΑ 2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ 

Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο., ΔΗΚΕΠΑΟ & ΔΗΜΟ 

ΟΡ/ΔΑΣ 

114.696,00  2.293,92 € 

ΟΜΑΔΑ 3 EIΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 
& ΔΗΚΕΠΑΟ  

106.050,00 2.121,00 

ΟΜΑΔΑ  4 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 

46.400,00 928,00 

ΟΜΑΔΑ  5 KATEΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. & ΔΗΚΕΠΑΟ  

45.484,00 909,68 

ΟΜΑΔΑ  6 ΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο., ΔΗΚΕΠΑΟ & 
ΔΗΜΟ ΟΡ/ΔΑΣ  

48.540,00 970,80 

ΟΜΑΔΑ  7 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 
& ΔΗΚΕΠΑΟ 

140.560,00 2.811,20 

ΟΜΑΔΑ  8 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ) ΓΙΑ ΤΟ 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 

8.570,00 171,40 

ΟΜΑΔΑ  9 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ) ΓΙΑ 
ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. & ΔΗΚΕΠΑΟ 

26.350,00 527,00 

ΟΜΑΔΑ  10 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. & ΔΗΚΕΠΑΟ 

87.385,40 1.747,71 

ΟΜΑΔΑ  11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ  
(ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

34.002,28 680,05 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  889.972,68 17.799,46 € 

 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 

που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα 

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

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

εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

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

επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.  

 β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 

απόφασης επ’ αυτών. 

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 τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους ακόλουθους λόγους : 

 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
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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 α 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 α με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση 

του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

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

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 

τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, 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. 
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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 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, 
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(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 79 του Ν. 4412/2016, 

(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. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από την συμμετοχή στη  

διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, εάν συντρέχουν οι περιπτώσεις 

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 στην παράγραφο 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 

αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν 

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

διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 

του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 

φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 
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απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 

την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. (άρθρο 73, παρ. 7 

του Ν. 4412/2016)  
 
2.2.3.8 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 

κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 

9 του άρθρου 73 του   N. 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.  

 
 
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

 
 

2.2.4.1 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. 
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2.2.5  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

   
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

καταθέσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά έγγραφα, που προβλέπονται στην υπ΄ αριθ. 

48/2017 επισυναπτόμενη μελέτη της παρούσας διακήρυξης. 

 
 
2.2.6  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

 

2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν 

βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 και της παρούσης, 

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, 

το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 & 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (Ε..Ε.Ε.Σ.), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

Παράρτημα ΣΤ  το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 

του Ν. 1599/1986.  

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ( Ε.Ε.Ε.Σ. )  καταρτίζεται βάσει του 

τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 

συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς.  

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, 

αναρτώνται  οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ. και συμβουλές 

σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ. 

 

 

 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα 

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

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5 , κρίνονται κατά 

την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας 

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

Ν. 4412/2016.     (άρθρο 104 παρ. 1  Ν. 4412/2016) 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 

υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.     ( παράγραφοι 2.2.4- 2.2.5 ) 

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. 

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. ( άρθρο 79 παρ. 6 του                         

Ν. 4412/2016) 

 

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, 
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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 ή υπεύθυνη δήλωση του 

προσωρινού αναδόχου 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. 

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 ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους 

- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν 

στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 

αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
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B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για 

την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 

του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού η 

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 συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά έγγραφα. (άρθρο 82  Ν.4412/2016) 

Β.4. 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. 
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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.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 

τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 

2 του Ν. 4412/2016. 

 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  
 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 
 
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών  

 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών  

  
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην 

διακήρυξη, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας, για 

μία, ή περισσότερες από τις ομάδες της μελέτης. 

 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 

ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, 

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

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

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, 

σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 

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

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής άρθρο 2.2.1 της παρούσας 

διακήρυξης καθώς και του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 

Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και το 

άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

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

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας 

λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του 

διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. (παρ. 4 του άρθρο 37 του N. 4412/2016) 
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική 

Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας και την παρούσα. 

 

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

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά 

περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 

χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 

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

ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 

πληροφορίας. 

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

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους 

προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα 

οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και 

του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 

και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
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2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους 

μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:  

  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη 

διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και 

εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη 

ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της 

υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 

αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

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

στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό 

φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 

στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον N.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα 

έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από 

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

προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το             

N. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε 

έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία 

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

διαδικασίας. 
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

  
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 

διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 

 
 
α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ( Ε.Ε.Ε.Σ. )  , όπως προβλέπεται στην 

παρ. 1 & 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016.  

Πληροφορίες που αφορούν την σύνταξη, δημοσίευση και υποβολή του Ε.Ε.Ε.Σ. στις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων οιυ διενεργούνται μέσω 

του ΕΣΗΔΗΣΗ , παρέχονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό ( Ε.Ε.) 2016/7 της 

επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 και στην διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

 

β) Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις 

παραγράφους 2.1.5 και  2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ. το οποίο έχει 

αναρτηθεί, σε μορφή αρχείου XML PDF, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ), 

 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υπογράφεται από το φυσικό/- ά 

πρόσωπο/ α, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον 

οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 

Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση 

υπογραφής του ΕΕΕΣ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι 

διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΕΕΕΣ. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση 

του γνησίου της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή του. 

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες 

συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη 

νομοθεσία. 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) παρέχει προαπόδειξη, 

αντικαθιστώντας τα σχετικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις δημόσιες αρχές ή 

τρίτα μέρη (Πρβλ. άρθρο 79 παρ. 1 του N. 4412/2016 και Κατευθυντήρια Οδηγία 15 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./ Εισαγωγή). Κατά συνέπεια, τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης του προσφέροντος καθώς και τυχόν παραστατικά εκπροσώπησης, 

προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά 

μέσα, με τα οποία αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, καθώς 

και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 

5 του N. 4412/2016, να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, 

όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) 

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ( Ε.Ε.Ε.Σ. )  για κάθε οικονομικό φορέα 

που συμμετέχει στην ένωση. 

 
 
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με                               

την υπ΄αριθ.  48/2017 επισυναπτόμενη μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος 

Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου, περιγράφοντας 

ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί 

η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην διακήρυξη. 
 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_5
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 

υποβολής οικονομικών προσφορών  

  
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται 

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

οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

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

Καθώς μέρος της οικονομικής προσφοράς, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό 

έκπτωσης και οι τιμές μονάδος, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική 

προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, 

σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β, 

σε μορφή pdf. 

 

Α. Τιμές 
 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική 

προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” 

την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της 

παρούσας διακήρυξης σε μορφή pdf. 
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Οι τιμές προσφοράς  θα πρέπει να αναφέρουν: 

Για το ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια (νωπά και 

κατεψυγμένα) 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 τροφίμων Παντοπωλείου-Γαλακτοκομικά-Αρτοποιείου-

Κατεψυγμένα Προϊόντα ( λαχανικά ) - Πλαστικά Σκεύη Φαγητού η ανάθεση θα γίνει 

σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στις τιμές της μελέτης και με την 

προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές 

προδιαγραφές της προμήθειας. 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν 

μπορεί να αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από 

το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν 

ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά 

την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την ως άνω τιμή 

αναφοράς. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει 

αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 

θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά 

υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το 

υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Β 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 

παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. 
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου  και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

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

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται  

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 στην παρούσα  διακήρυξη.  

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών ή ξεχωριστά 

ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ όπως περιγράφονται με βάση τους Πίνακες του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για διάστημα ( 6 ) έξι 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (άρθρο 97 παρ.1 Ν.4412/16). 

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 
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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. (άρθρο 97 παρ.4 Ν.4412/16). 

 

 

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 και με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 

ορίζεται στα σχετικά άρθρα της παρούσης διακήρυξης και συγκεκριμένα στις 

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

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, 

τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 

σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος 

προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση 

υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) . 

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

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, 

δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα 

με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

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

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή σύμφωνα τη παρούσα 

διακήρυξη 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 και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 

και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως 

μέλη ενώσεων. (άρθρο 73 του ν. 4412/2016) 
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ζ) η οποία είναι υπό αίρεση  

η) η οποία  θέτει όρους 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 07/11/2017 και ώρα 11:00 π.μ 

δηλαδή 3 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 

προσφορών.  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», 

κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 

κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα 

αρχή  

 Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων 

που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές 

και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών 

εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.  

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να 

συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 

υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 

προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  
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3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών  

 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα 

Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

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

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 

πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει 

πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και 

την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων 

της σύμβασης. 

Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και σε μία συνεδρίαση της 

Επιτροπής αξιολόγησης. 
 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 

προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 

προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση - κοινοποίηση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 

προηγούμενα ως άνω στάδια α’ και β’ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική 

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

παρ.3.4 της παρούσας. 
 
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 

και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 

τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Εάν οι προσφορές φαίνονται 

ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 

απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο 
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δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση 

αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89  του Ν. 4412/2016. 
 
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο 

με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και 

παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις 

Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή και 

ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης  

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 

ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει 

εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης 

σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται 

στην παράγραφο 2.2.6.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 

για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.5 της 

διακήρυξης. 

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 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 
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κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και 

η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

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 ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει 

την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

α) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ( Ε.Ε.Ε.Σ.), είναι ψευδή ή 

ανακριβή, ή  

β) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

γ) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 

(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.5 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της 

παρούσας,  





44 

 

 

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 ( Ε.Ε.Ε.Σ.) ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή 

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

ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

(παρ. 2 και 3 του άρθρου 104 Ν. 4412/2016) 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει 

ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.5 

της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής (οικονομική επιτροπή) για τη λήψη 

απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της 

σύμβασης.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την 

απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

 

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 : 
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α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 

3.4. της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 

δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών 

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 του  Ν. 4129/2013. 

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

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.6.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 

συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

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

μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την 

ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

[3.4] Προδικαστικές Προσφυγές   

 

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 πράξη 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. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 

προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) 
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ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία 

για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. ( άρθρα 360 & 361 του Ν. 

4412/2016 ) 

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, το οποίο 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. 
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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. 
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ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

4.1  Εγγυήσεις 
 
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 παρ. 2.1.5 της παρούσας διακήρυξης και 

επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενο της είναι 

σύμφωνο με το  υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της 

Διακήρυξης, 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, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν 

προκαταβολής. 

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

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 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 της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
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4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 με τις 

τροποποιήσεις του, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός 

Κώδικας. 

Ο  ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει ξεχωριστή σύμβαση με το Δήμο Ορεστιάδας και 

τα Νομικά του Πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 1.3 της παρούσας σύμβασης. 

4.3  Όροι εκτέλεσης της σύμβασης  
 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί 

με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες 

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

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

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης 

και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 130 του Ν. 4412/2016. 

 

4.4 Υπεργολαβία  
   
 

Η παρούσα σύμβαση δεν προβλέπει δυνατότητα υπεργολαβίας. 

 

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.(Άρθρο 133 του ν. 4412/2016) 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1  Τρόπος πληρωμής 
 
 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί  στο 100% της συμβατικής αξίας 

μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και αφού υπογραφούν τα σχετικά 

Πρωτόκολλα Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά με την προσκόμιση 

των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16). 

Συγκεκριμένα, για την πληρωμή του συμβατικού τιμήματος απαιτούνται κατ’ 

ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: 
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α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του 

συνόλου του συμβατικού αντικείμενου 

β)  Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη. 

γ) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

 δ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε».  

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.5 

του Ν.4412/16).  

 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλοι οι φόροι , 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. 

 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
 

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

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή 

αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 6 της παρούσας 

διακήρυξης.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
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Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 

αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων 

συμβάσεων. 
 
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 

σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το 

πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 

παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο 

δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - 

παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 

αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

5.3  Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 
συμβάσεων  
 

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

δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - 

Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – 

αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 

το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 

διοικητική προσφυγή. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών  
 

6.1.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τμηματικά ανάλογα με τις 

προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν εντολής από την υπογραφή της 

σύμβασης έως και 31-12-2019.  
 
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. 
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6.2.  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
 

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

δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 

του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την 

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 μακροσκοπική εξέταση , με χημική ή μηχανική εξέταση ( 

εργαστηριακή εξέταση ) με πρακτική δοκιμασία , με όλους ή με όσους από τους 

παραπάνω τρόπους χρειάζεται ή και με οποιανδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά σε τόπο όπως αναλυτικά 

αναφέρεται παρακάτω και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων 

στον ανάδοχο,  με φροντίδα, δαπάνες και μεταφορικά μέσα του προμηθευτή. 

 Για το ΚΚΠΑΑΔΟ τόπος παράδοσης των τροφίμων ορίζονται τα εξής 

καταστήματα του και συγκεκριμένα: 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΒΙΤΣΙ 28  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  2 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  28 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

Γ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΜΠΟΤΣΑΡΗ 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

Δ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΟΡΦΕΩΣ  6 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΥΣΣΑΣ  ΒΥΣΣΑ  

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΙΖΙΩΝ  ΡΙΖΙΑ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΚΥΠΡΙΝΟΣ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΝ ΔΙΚΑΙΑ  

ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΤΙΣΗΣ  ΚΟΜΑΡΩΝ  ΚΟΜΑΡΑ  

ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΛΑΤΗΣ  ΠΛΑΤΗ  

 ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΡΙΖΙΩΝ ΡΙΖΙΑ 

 





55 

 

Για το Δήμο Ορεστιάδας :   

α) Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ορεστιάδας το οποίο στεγάζεται στα 

παλαιά  Δικαστήρια Εθνομαρτύρων 98 

β) Η παράδοση του φρέσκου γάλακτος θα γίνεται : 

στο χώρο των δημοτικών  γκαράζ  στην  Ορεστιάδα  Ευριπίδου 139, στα Δίκαια, 

στην Βύσσα και στον Κυπρίνο.  

 Για τη ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.  η παράδοση θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Παιδικού 

Σταθμού Κλεισσούς Ορεστιάδας.  

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 την γνωστοποίηση σε αυτόν των 

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

του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

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

δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής 

μετά τα αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 
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6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση 

χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που 

παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 

απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και 

εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 

αναδόχου. 

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

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από 

επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην 

οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν 

πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 

παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και 

συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής 

εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων 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 αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με 

άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 

που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  
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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 Μέτρα  Ασφαλείας  

Ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, 

εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κ.τ.λ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος 

και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε 

προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει 

υποχρεώσεών του καθ΄ όλη τη διάρκεια της προμήθειας εντός ή εκτός των χώρων 

εργασίας. 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών παντοπωλείου, γαλακτοκομικών 

είδων, είδων αρτοποιείου, κατεψυγμένων προϊόντων, πλαστικών σκευών φαγητού, 

ελαίων,  ειδών κρεοπωλείου, ειδών ιχθυοπωλείου ειδών οπωροπωλείου και εδεσμάτων 

για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, για τις ανάγκες του  Δήμου Ορεστιάδας και των 

Νομικών του Προσώπων. 

 

Τα προς προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση  που 

προορίζονται και θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την 

Ελληνική Νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, και το παρόν τεύχος τεχνικών 

προδιαγραφών. 

 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 
 
 
 

 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

    ΑΞΙΑ  ΜΕ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ  1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο., ΔΗΚΕΠΑΟ 
& ΔΗΜΟ ΟΡ/ΔΑΣ 

275.733,16 

ΟΜΑΔΑ 2 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο., 
ΔΗΚΕΠΑΟ & ΔΗΜΟ ΟΡ/ΔΑΣ 

129.606,48 

ΟΜΑΔΑ 3 EIΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. & ΔΗΚΕΠΑΟ  120.664,80 

ΟΜΑΔΑ  4 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 

57.536,00 

ΟΜΑΔΑ  5 KATEΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. & 
ΔΗΚΕΠΑΟ  

51.396,92 
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ΟΜΑΔΑ  6 ΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο., ΔΗΚΕΠΑΟ & ΔΗΜΟ 
ΟΡ/ΔΑΣ  

54.850,20 

ΟΜΑΔΑ  7 
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. & ΔΗΚΕΠΑΟ 

158.832,80 

ΟΜΑΔΑ  8 
ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ) ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 

9.684,10 

ΟΜΑΔΑ  9 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ) ΓΙΑ ΤΟ 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. & ΔΗΚΕΠΑΟ 

29.775,50 

ΟΜΑΔΑ  10 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. & 
ΔΗΚΕΠΑΟ 

98.745,50 

ΟΜΑΔΑ  11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ  (ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

42.001,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.028.826,46 

 
 
 

 

Αναλυτικότερα η περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

αναγράφονται στην υπ΄ αριθ.  48/2017 επισυναπτόμενη μελέτη του Αυτοτελούς 

Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Ορεστιάδας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 

Πλήρη στοιχεία 
οικονομικού φορέα 
(Προμηθευτή) 

 
ΟΜΑΔΑ 1   
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΠΑΑΔΟ, ΔΗΚΕΠΑΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-Φ.Π.Α 13% 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2018 & 2019 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις) 1 κιλό 15612200-3 ΚΙΛΟ 5.828 0,9   

2 Αλεύρι (σακί 5 κιλών) 15612200-3 ΤΕΜ. 600 5   

3 Αλεύρι(φουσκώνει μόνο του) 500 γραμ. 15612190-9 ΤΕΜ. 526 0,7   

4 Αυγά συσκ. 6 τεμαχίων 03142500-3 ΤΕΜ. 2.180 1   

5 Ζυμαρικά μακαρονάκι κοφτό (συσκ. 500 γραμ.) 15850000-1 ΤΕΜ. 2.400 0,6   

6 Ζυμαρικά πέννες (συσκ. 500 γραμ.) 15850000-1 ΤΕΜ. 1.600 0,6   

7 Ζυμαρικά ριγκατόνι (συσκ. 500 γραμ.) 15850000-1 ΤΕΜ. 1.600 0,6   

8 Ζυμαρικά τριβελάκι (συσκ. 500 γραμ.) 15850000-1 ΤΕΜ. 1.720 0,6   

9 Ζυμαρικά φιογκάκι (συσκ. 500 γραμ.) 15850000-1 ΤΕΜ. 1.600 0,6   

10 Κασέρι τύπου Gouda 1 κιλό 15544000-3 ΚΙΛΟ 720 6   

11 Κόρν φλάουερ 200 γρ. 15600000-4 ΤΕΜ. 836 1,1   
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12 Κουσκούσι 500 γρ. 15851200-0 ΤΕΜ. 1.600 1   

13 Κριθαράκι μέτριο 500 γρ. 15851100-9 ΤΕΜ. 7.600 0,7   

14 Μακαρόνια Νο 6 (500 γρ.) 15851100-9 ΤΕΜ. 10.000 0,6   

15 Μακαρόνι κοφτό (500 γρ.) 15851100-9 ΤΕΜ. 1.800 0,6   

16 Μακαρόνια παστίτσιου Νο 2 (500 ΓΡ.) 15851100-9 ΤΕΜ. 600 0,6   

17 Μέλι 900 γρ. σε γυάλινο βάζο 15831600-8 ΤΕΜ. 240 4,5   

18 Νερό εμφιαλωμένο (εξάδα 1,5 λίτρο) 41110000-3 ΤΕΜ. 2.040 1,5   

19 Πουρές σκόνη (σακί 5 κιλών) 15312100-9 ΤΕΜ. 680 35   

20 Ρεβίθια 1 κιλό 03212212-9 ΚΙΛΟ 1.660 2,5   

21 Ρύζι καρολίνα 1 κιλό 03211300-6 ΚΙΛΟ 7.960 1,8   

22 Ρύζι κίτρινο (για πιλάφι) 1 κιλό 03211300-6 ΚΙΛΟ 3.160 1,2   

23 Φακές 1 κιλό 03212211-2 ΚΙΛΟ 5.480 1,8   

24 Φασόλια 1 κιλό 03221210-1 ΚΙΛΟ 4.880 2,2   

25 Χυλόπιτες 500 γρ. 15851100-9 ΤΕΜ. 1.200 1,1   

  
  
  
  
ΣΥΝΟΛΟ    ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ         
  
  
  
  
  
  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  
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ΟΜΑΔΑ 1   
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΠΑΑΔΟ, ΔΗΚΕΠΑΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-Φ.Π.Α 24% 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 

          
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2018 & 
2019 

                 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

26 Αλάτι (βαζάκι) 400 γρ. 15872400-5 Τεμ. 378 0,50   

27 Αλάτι (σακουλάκι) 500 γρ. 15872400-5 Τεμ. 5920 0,30   

28 Αλάτι (σακουλάκι) 1 κιλό 15872400-5 Τεμ. 600 0,60   

29 Αλάτι (Ημίχοντρο) (συσκ. 5 κιλών) 15872400-5 Τεμ. 160 3,00   

30 Αλάτι (ψιλό) (συσκ. 5 κιλών) 15872400-5 Τεμ. 80 3,00   

31 Αλουμινόχαρτο 1.000 γρ. 39222100-5 Τεμ. 208 4,50   

32 Βασιλικός τριμμένος (συσκ. 500 γρ. 15872000-1 Τεμ. 20 4,50   

33 Γλυφιντζούρι 15812200-5 Τεμ. 1400 0,40   

34 Δάφνη (φάκελος 100 γρ.) 15872000-1 Τεμ. 216 1,30   

35 Δυόσμος τριμμένος (συσκ. 1 κιλού) 15872000-1 Τεμ. 50 7,50   

36 Ελιές 03222400-7 Κιλό 1604 4,50   

37 Εδέσματα (παστάκια) 15812200-5 Κιλό 114 8,00   

38 Εδέσματα (Κουλουράκια) 15821000-9 Κιλό 98 6,00   
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39 Εδέσματα (αλμυρά πιτάκια) 15812121-7 Κιλό 94 6,00   

40 Ζάχαρη 1 κιλό 15831000-2 Τεμ. 5760 0,90   

41 Ηλιέλαιο 5 lit 15411200-4 Τεμ. 304 7,00   

42 Κακάο 125 γρ. 15841000-5 Τεμ. 200 1,80   

43 Κακάο ρόφημα 400 γρ. 15842210-7 Τεμ. 200 3,00   

44 Καλαμάκια (1.000) τεμ. 39220000-0 Τεμ. 68 3,50   

45 Καμινέτο 39220000-0 Τεμ. 20 28,00   

46 Κανέλα 50 γρ. 15872000-1 Τεμ. 214 1,00   

47 Καραμέλες χύμα 1 κιλό 15812200-5 Κιλό 220 6,00   

48 

Κέϊκ Αφράτο με κακάο και 
γαλακτώδη γέμιση (τύπου Delice) 
42 gr. 15812000-3 Τεμ. 1240 0,60   

49 Κομπόστα ροδάκινο 820 γρ. 15332400-8 Τεμ. 800 1,50   

50 Κόρν φλέϊκς 375 γρ. 15613311-1 Τεμ. 1660 3,00   

51 Κρέμα αραβος. 160 γρ. 15512100-1 Τεμ. 214 1,20   

52 Κύβοι λαχανικών (12άδα) 15891600-6 Τεμ. 2038 2,00   

53 Κύμινο σκόνη (συσκ. 500 γρ.) 15872200-3 Τεμ. 16 5,00   

54 Λαδόκολλα ψησίματος 10 μέτρα 39222100-5 Τεμ. 220 2,50   

55 Λουκούμια 1 κιλό 15812200-5 Κιλό 126 2,80   

56 Μαγιά φακ. 3χ8 γρ. 15898000-9 Τεμ. 414 1,20   

57 Μανιτάρια συσκ. 2.550 γραμ. 15331430-0 Τεμ. 600 5,00   

58 Μαργαρίνη σόφτ 250 γρ. 15431100-9 Τεμ. 11900 0,90   

59 Μαργαρίνη ¼ πλάκα 15431100-9 Τεμ. 4014 0,90   

60 Μαρμελάδα τάπερ 400 γρ. 15332200-6 Τεμ. 8160 1,30   

61 Μαρμελάδα φράουλα βάζο 370 γρ. 15332296-5 Τεμ. 660 1,50   

62 Μεβράνη 30 m 39222100-5 Τεμ. 160 1,70   
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63 Μελιτζανοσαλάτα (συσκ. 2,5 κιλά) 15871274-5 Τεμ. 160 8,50   

64 
Μοσχοκάρυδο τριμμένο (φακ. 30 
γρ.) 15872000-1 Τεμ. 102 1,20   

65 Μουστάρδα σκόνη (συσκ. 1 κιλού) 15872200-3 Τεμ. 16 8,00   

66 Μπαταρίες μεγάλες 1,5 V (2 τεμ.) 31440000-2 Τεμ. 60 3,00   

67 Μπαταρίες μικρές 2 Α  (4 τεμ.) 31440000-2 Τεμ. 60 3,00   

68 Μπαχάρι  50 γρ. 15872200-3 Τεμ. 204 1,00   

69 Μπέϊκιν Πάουντερ (3 τεμ.χ20 γρ) 15851000-8 Τεμ. 312 0,40   

70 Μπεσαμέλ 24 μερίδων 174 γρ. 15512300-3 Τεμ. 240 1,50   

71 Μπισκότα γεμιστά 200 γρ. 15821200-1 Τεμ. 500 1,20   

72 Μπισκότα 225 γρ. 15821200-1 Τεμ. 200 1,00   

73 Ξύδι 400 ml 15871110-8 Τεμ. 1800 0,50   

74 Ξυλάκια για σουβλάκια 200 τεμ. 39222100-5 Τεμ. 120 1,50   

75 Παγωτίνια (500 γρ.) 15555100-4 Τεμ. 400 4,00   

76 Πάπρικα γλυκιά (συσκ. 1 κιλού) 15872200-3 Τεμ. 100 6,50   

77 
Πιάτα πλαστικά μίας χρήσης (20) 
τεμ. 39222110-8 Τεμ. 120 2,00   

78 
Ποτήρια πλαστικά μίας χρήσης (50 
τεμ.) 39222120-1 Τεμ. 220 1,00   

79 Πίκλες αγγουράκια 1 κιλού 15871279-0 Τεμ. 24 3,00   

80 Πιπέρι μαύρο (τριμμένο) 500 γρ. 15872100-2 Τεμ. 204 7,50   

81 Πιπέρι κόκκινο(τριμμένο) 500 γρ. 15872100-2 Τεμ. 216 3,00   

82 Ρίγανη 500 γρ. (τριμμένη) 15872000-1 Τεμ. 246 4,00   

83 Σόδα σκόνη (συσκ. 250 γραμ.) 24957000-7 Τεμ. 140 2,50   

84 Σοκολάτες 100 γρ. 15842200-4 Τεμ. 1400 1,50   

85 Σοκολατένια αυγά-λαγουδάκια 15842200-4 Κιλό 120 10,00   

86 Σοκολατένια Χριστουγεννιάτικα 15842200-4 Κιλό 140 10,00   
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87 
Σοκολατένιοι Αγιο Βασίληδες (80-
100 γρ) 15842200-4 Τεμ. 772 2,50   

88 
Σοκολατένια λαγουδάκια (80-100 
γρ) 15842200-4 Τεμ. 772 2,50   

89 

Σοκολάτες γεμιστές γάλακτος σε 
ατομική συσκευασία (τύπου Kinder) 
100 γρ. (8Χ12,5) 15842200-4 Τεμ. 672 1,60   

90 
Σοκοφρετάκια Μίνι 210 γρ (15Χ14 
γρ.) 15842200-4 Τεμ. 230 2,40   

91 Σοκοφρέτες 38 γρ. 15842200-4 Τεμ. 2072 0,50   

92 Σκόνη λαχανικών 147 γρ. 15800000-6 Τεμ. 600 2,30   

93 Σκόρδο σκόνη (συσκ. 500 γρ.) 15872200-3 Τεμ. 22 3,50   

94 
Συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας 
500 γρ. 15322100-2 Τεμ. 6040 0,60   

95 Σχοινόπρασσο (συσκ. 500 γραμ.) 03221000-6 Τεμ. 12 14,00   

96 Ταραμάς 1 κιλού 15800000-6 Κιλό 1602 2,30   

97 Τζατζίκι (συσκ. 2,5 κιλά) 15871274-5 Τεμ. 200 7,00   

98 
Τοματάκια ψιλοκ/μένα κονσέρβα 
400 γρ. 15331423-8 Τεμ. 1640 0,70   

99 
Τοματάκια ψιλοκ/μένα κονσέρβα 
2.550 γραμ. 15331423-8 Τεμ. 3204 2,80   

100 Τοματοπολτός 200 γρ. 15331425-2 Τεμ. 510 0,80   

101 Τοματοπολτός 400 γρ. 15331425-2 Τεμ. 600 1,00   

102 Τοματοπολτός 4,550 γρ. 15331425-2 Τεμ. 500 8,00   

103 Τρούφα 100 γρ. 15812100-4 Τεμ. 40 1,20   

104 Τσάϊ συσκ. 10 φακ. 15864100-3 Τεμ. 200 0,80   

105 Τυροπιτάκια 1 κιλού 15812121-7 Τεμ. 620 2,60   
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106 Τυροσαλάτα (συσκ. 2,5 κιλα) 15871274-5 Τεμ. 100 9,00   

107 Φιαλάκια καφεστία 09122200-2 Τεμ. 120 3,50   

108 Φρυγανιά τριμμένη (180 γρ) 15821110-3 Τεμ. 320 0,90   

109 Φρυγανιά  250 γρ 15821110-3 Τεμ. 1010 1,20   

110 Φύλλα πίτας 500 γρ. 15800000-6 Τεμ. 200 2,00   

111 Χαλβάς  15812200-5 Κιλό 122 6,50   

112 Ψωμί τόστ 680 γρ. 15811100-7 Τεμ. 700 1,30   

113 Βανίλιες (5 τεμ./φακ. 1,5 γρ) 15800000-6 Τεμ. 620 0,50   

114 Χυμός 3 φρούτων 1 λίτρο 15321000-4 Τεμ. 2200 0,90   

115 Χυμός λεμόνι 400 γρ. 15321300-7 Τεμ. 1020 0,40   

 
  
  
  
ΣΥΝΟΛΟ    ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ         
  
  
  
  
  
  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 

    

    

    

Σφραγίδα και υπογραφή 
του συμμετέχοντος 
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Πλήρη στοιχεία 
οικονομικού φορέα 
(Προμηθευτή) 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΠΑΑΔΟ, ΔΗΚΕΠΑΟ & ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- Φ.Π.Α 13% 

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2018& 2019 

                   
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ       
2018 & 2019 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Γάλα φρέσκο 1 λίτρο Τεμάχιο 36.250 1,05 38.062,50   

2 Γάλα μακράς διάρκειας 1 λίτρο Τεμάχιο 36.830 0,85 31.305,50   

3 Γάλα εβαπορέ 400 γρ. Τεμάχιο 2.800 0,8 2.240,00   

4 Γιαούρτι αγελάδος 250 γρ. Τεμάχιο 8.240 0,5 4.120,00   

5 Γιαούρτι στραγγιστό 220 γρ. Τεμάχιο 1.600 0,7 1.120,00   

6 Κεφαλοτύρι 1 κιλό Κιλό 130 8 1.040,00   

7 Μυζήθρα 1 κιλό Κιλό 400 1,8 720,00   

8 Ξυνόγαλα 500 γρ. Τεμάχιο 4.000 0,8 3.200,00   

9 Τυρί αγελαδινό Κιλό 4.040 4 16.160,00   

10 Τυρί ημίσκληρο Κιλό 1.300 6 7.800,00   

11 Τυρί φέτα Κιλό 1.440 6,2 8.928,00   

  ΣΥΝΟΛΟ    ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ          

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 
Σφραγίδα και υπογραφή 

του συμμετέχοντος 
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Πλήρη στοιχεία 
οικονομικού φορέα 
(Προμηθευτή) 
 

ΟΜΑΔΑ 3  

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΠΑΑΔΟ & ΔΗΚΕΠΑΟ-Φ.Π.Α 13% 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
      
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2018 &2019 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
    ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 2018 &2019 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 ΄Αρτος λευκός (350 γρ.) 15811100-7 Τεμάχιο 131.600 0,70 92120,00   

2 Κουλούρια (80) γρ. 15811000-6 Τεμάχιο 16.000 0,40 6400,00   

  
  
  
  
ΣΥΝΟΛΟ    ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ         
  
 

  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
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ΟΜΑΔΑ 3  

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΠΑΑΔΟ & ΔΗΚΕΠΑΟ-Φ.Π.Α 24% 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2018 & 
2019 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
2018 & 2019 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

3 Βασιλόπιτες 15810000-9 Κιλό 170 7,00 1190,00 
  

4 Κουραμπιέδες 15810000-9 Κιλό 170 7,00 1190,00 
  

5 
Κρουασάν τσουρεκιού 
(70) γρ. 15810000-9 Τεμάχιο 600 0,60 360,00 

  

6 Μελομακάνα 15810000-9 Κιλό 170 7,00 1190,00   

7 Τσουρέκι 15810000-9 Κιλό 600 6,00 3600,00 
  

  
  
  
  
ΣΥΝΟΛΟ    ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ         
  
 

  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Σφραγίδα και υπογραφή 
του συμμετέχοντος 
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Πλήρη στοιχεία 
οικονομικού φορέα 
(Προμηθευτή) 
 

ΟΜΑΔΑ 4 
 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΠΑΑΔΟ- Φ.Π.Α 24% 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
       ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2018 & 
2019 

               
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

     
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ   
2018 & 2019 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 
Κεσεδάκια 1.280 γρ. με 
καπάκια 

19520000-7 
Συσκευασία 
50 τεμαχίων 

2.000 7 14.000,00 
  

2 
Κεσεδάκια 640  γρ.με 
καπάκια  

19520000-7 
Συσκευασία 
50 τεμαχίων 

4.000 5 20.000,00 
  

3 
Κεσεδάκια 320  γρ.με 
καπάκια  

19520000-7 
Συσκευασία 
50 τεμαχίων 

2.000 3 6.000,00 
  

4 
Κεσεδάκια 240  γρ. με 
καπάκια 

19520000-7 
Συσκευασία 
100 τεμαχίων 

1.600 4 6.400,00 
  

  
ΣΥΝΟΛΟ    ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 

Σφραγίδα και υπογραφή 
του συμμετέχοντος 

 





71 

 

Πλήρη στοιχεία 
οικονομικού φορέα 
(Προμηθευτή) 

 

 

ΟΜΑΔΑ 5 
 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (ΛΑΧΑΝΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΠΑΑΔΟ & ΔΗΚΕΠΑΟ - Φ.Π.Α 13% 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 
ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 2018 & 
2019 

               
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
Σ 

     
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ   
2018-2019 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Αρακάς 15331170-9 Κιλό 3.200 1,5 4.800,00   

2 Καρότο 15331170-9 Κιλό 3.000 1,5 4.500,00   

3 Λαχανικά ανάμικτα 15331170-9 Κιλό 3.200 1,5 4.800,00   

4 Μανιτάρια 15331170-9 Κιλό 1.000 2,5 2.500,00   

5 Μπάμιες 15331170-9 Κιλό 2.140 4 8.560,00   
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6 
Πιπέρια Φλωρίνης 
συσκ. 1 κιλού 

15331170-9 Κιλό 1.200 2,5 3.000,00   

7 Σπανάκι 15331170-9 Κιλό 3.100 2 6.200,00   

8 Φασολάκια στρογγυλά 15331170-9 Κιλό 3.000 1,8 5.400,00   

9 Φασολάκια πλατιά 15331170-9 Κιλό 3.180 1,8 5.724,00   

  
ΣΥΝΟΛΟ    ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 
 
 
 
 

Σφραγίδα και υπογραφή 
του συμμετέχοντος 
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Πλήρη στοιχεία 
οικονομικού φορέα 
(Προμηθευτή) 
 
 
ΟΜΑΔΑ 6 
 
ΕΛΑΙΑ   ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΠΑΑΔΟ, ΔΗΚΕΠΑΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ- Φ.Π.Α 13% 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗ ΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
2018 & 
2019 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ
ΔΟΣ 

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  
2018 & 2019 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΤΙΜΗΣ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 
Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 
1 λίτρο 

15411110-6 ΤΕΜ. 2980 6 17.880,00   

2 
Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 
5 λίτρο 

15411110-6 ΤΕΜ. 1460 21 30.660,00   

  
ΣΥΝΟΛΟ    ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 

Σφραγίδα και υπογραφή 
του συμμετέχοντος 
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Πλήρη στοιχεία 
οικονομικού φορέα 
(Προμηθευτή) 

 
 

ΟΜΑΔΑ 7 
 
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΠΑΑΔΟ ΚΑΙ ΔΗΚΕΠΑΟ- Φ.Π.Α 13% 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
2018 & 2019 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  
2018 & 2019 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΤΙΜΗΣ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 Αρνί 15115100-8 Κιλό 800 6 4.800,00 

  

2 Κατσίκι 15117000-1 Κιλό 200 6 1.200,00 

  

3 Κιμάς ανάμικτος 15100000-9 Κιλό 3100 7 21.700,00 
  

4 Κιμάς μοσχάρι 15131620-7 Κιλό 750 8 6.000,00 

  

5 
Κρέας μοσχάρι 
χωρίς κόκαλο 15111200-1 Κιλό 3000 8 24.000,00 

  

6 
Κρέας χοιρινό-χωρίς 
κόκαλο 15113000-3 Κιλό 3600 5,5 19.800,00 
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7 Λουκάνικα φρέσκα 15131130-5 Κιλό 1400 5,5 7.700,00 

  

8 Μπούτια κοτόπουλο 15112130-6 Κιλό 4280 3,5 14.980,00 

  

9 Μπριζόλα χοιρινή 15111200-1 Κιλό 2000 5 10.000,00 

  

10 Στήθος κοτόπουλο 15112130-6 Κιλό 1760 5,5 9.680,00 

  

11 Φιλέτο κοτόπουλο 15112130-6 Κιλό 1960 7,5 14.700,00 

  

12 
Φιλέτο κοτόπουλο 
κατεψυγμένο 15112130-6 Κιλό 1000 6 6.000,00 

  

  
ΣΥΝΟΛΟ    ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 
 
 

Σφραγίδα και υπογραφή 
του συμμετέχοντος 
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Πλήρη στοιχεία 
οικονομικού φορέα 
(Προμηθευτή) 

 

 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΠΑΑΔΟ- Φ.Π.Α 13% 
 

/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
2018 & 
2019 

            
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
2018 & 
2019 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΤΙΜΗΣ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 
Βακαλάος 
μεγάλος φρέσκος 

03311210-7 Κιλό 260 14,5 3.770,00   

2 
Γαλέος φέτα 
φρέσκος 

03311000-2 Κιλό 400 12 4.800,00   

  
ΣΥΝΟΛΟ    ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 
Σφραγίδα και υπογραφή 

του συμμετέχοντος 

ΟΜΑΔΑ 8 
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Πλήρη στοιχεία 
οικονομικού φορέα 
(Προμηθευτή) 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ 9 
 
ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΠΑΑΔΟ ΚΑΙ ΔΗΚΕΠΑΟ- Φ.Π.Α 13% 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ       
2018 & 
2019 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ     
2018 &2019 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΤΙΜΗΣ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 
Γλώσσα 
(κατεψυγμένη) 

15221000-3 Κιλό 700 7,5 5.250,00   

2 
Καλαμάρια 
κατεψυγμένα 

15220000-6 Κιλό 1000 6 6.000,00   

3 
Μπακαλιάρος 
(φιλέτο 
κατεψυγμένο) 

15221000-3 Κιλό 1100 6 6.600,00   
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4 
Πέρκα (φιλέτο 
κατεψυγμένο) 

15221000-3 Κιλό 1000 8,5 8.500,00   

  
ΣΥΝΟΛΟ    ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 
 
 

Σφραγίδα και υπογραφή 
του συμμετέχοντος 
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Πλήρη στοιχεία 
οικονομικού φορέα 
(Προμηθευτή) 
 

ΟΜΑΔΑ 10 
 
 
 
 
ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΠΑΑΔΟ ΚΑΙ ΔΗΚΕΠΑΟ- Φ.Π.Α 13% 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
       
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2018 & 2019 

               
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
2018 & 2019 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΤΙΜΗΣ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 Αγγούρια (μεγάλα) 03221270-9 Τεμάχιο 3.600 0,4 1.440,00   

2 Ακτινίδια 03222118-3 Κιλό 1.000 2 2.000,00   

3 ΄Ανηθος (ματσάκι) 15872000-1 Τεμάχιο 604 0,5 302,00   

4 Αχλάδια 03222322-6 Κιλό 2.560 1,8 4.608,00   

5 Βερύκοκα 03222331-2 Κιλό 1.900 1,7 3.230,00   

6 Δυόσμος (ματσάκι) 15872000-1 Τεμάχιο 504 1 504,00   





80 

 

7 Καρότα 03221112-4 Κιλό 2.040 0,8 1.632,00   

8 Καρπούζι 15300000-1 Κιλό 4.000 0,3 1.200,00   

9 Κολοκυθάκια 03221250-3 Κιλό 1.060 1 1.060,00   

10 Κρεμμύδια ξερά 03221113-1 Κιλό 8.700 0,6 5.220,00   

11 Κρεμμύδια φρέσκα (ματσάκι) 15872300-4 Τεμάχιο 500 0,7 350,00   

12 Λάχανα 03221410-3 Κιλό 6.160 0,5 3.080,00   

13 Λεμόνια 03222210-8 Κιλό 1.360 1,5 2.040,00   

14 Μαϊντανός(ματσάκι) 15872300-4 Τεμάχιο 3.160 0,5 1.580,00   

15 Μανταρίνια 03222240-7 Κιλό 2.000 1,2 2.400,00   

16 Μαρούλι 03221310-2 Κιλό 1.000 1 1.000,00   

17 Μελιτζάνες 03221000-6 Κιλό 1.606 1,4 2.248,40   

18 Μήλα 03222321-9 Κιλό 5.200 1,5 7.800,00   

19 Μπανάνες 03222111-4 Κιλό 4.000 1,5 6.000,00   





81 

 

20 Νεκταρίνια 15300000-1 Κιλό 2.100 1,5 3.150,00   

21 Ντομάτες 03221240-0 Κιλό 5.200 1,2 6.240,00   

22 Πατάτες 03212100-1 Κιλό 10.000 0,7 7.000,00   

23 Πεπόνι 15332180-9 Κιλό 2.300 0,8 1.840,00   

24 Πιπέρια για τηγάνι 03221230-7 Κιλό 1.000 2 2.000,00   

25 Πιπέρια γεμιστά 03221230-7 Κιλό 1.720 2,5 4.300,00   

26 Πιπέρια Φλωρίνης 03221230-7 Κιλό 600 3 1.800,00   

27 Πορτοκάλια 03222220-1 Κιλό 3.080 1,2 3.696,00   

28 Πράσα 03221000-6 Κιλό 680 1,5 1.020,00   

29 Ροδάκινα 03222332-9 Κιλό 1.880 2 3.760,00   

30 Σέλινο 15872300-4 Κιλό 450 1,8 810,00   

31 Σκόρδα 33711140-0 Τεμ. 1.410 0,5 705,00   

32 Σπανάκι 03221340-1 Κιλό 300 1,5 450,00   
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33 Σταφύλια 03222340-8 Κιλό 1.210 2 2.420,00   

34 Φράουλες 03222313-0 Κιλό 200 2,5 500,00   

  
ΣΥΝΟΛΟ    ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 
 

Σφραγίδα και υπογραφή 
του συμμετέχοντος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





83 

 

Πλήρη στοιχεία 
οικονομικού φορέα 
(Προμηθευτή) 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ  11 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κ.Α. 00.6443.01 & 00.6433)                 
 - Φ.Π.Α 24% 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2018 &2019 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ € 

2018 & 

2019 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΑΛΜΥΡΑ ΨΗΜΕΝΑ 

ΠΙΤΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ           ΚΟΥΡΟΥ) 

 ΚΙΛΟ 916 9,50 8.702,00   

2 ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΓΛΥΚΑ ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ 

(ΠΑΣΤΑΚΙΑ ΤΥΛΙΧΤΑ) 

 ΚΙΛΟ 922 8,00 7.376,00   

3 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 

1,5 lt 

 TEM. 1060 1,26 1.335,60   

4 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 

330 ml, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

 TEM. 84 3,25 273,00   

5 ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 1 lt  ΤΕΜ. 1060 1,28 1.356,80   
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6 ΚΕΪΚ ΒΑΝΙΛΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 500gr  ΤΕΜ. 636 4,07 2.588,52   

7 ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟΣ ΚΑΦΕΣ 500 gr  ΤΕΜ. 412 7,32 3.015,84   

8 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 200 gr  ΤΕΜ. 14 4,88 68,32   

9 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 200 γρ.  ΤΕΜ. 10 2,44 24,40   

10 ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ (ΠΤΙ 

ΦΟΥΡ) 

 ΚΙΛΟ 936 6,00 5.616,00   

11 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ  ΚΙΛΟ 16 7,00 112,00   

12 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΧΥΜΑ 1 ΚΙΛΟΥ  ΚΙΛΟ 11 6,00 66,00   

13 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 

(μαρμελάδα  πορτοκάλι- 

κολοκύθι) 350 γρ. 

 ΤΕΜ. 40 3,25 130,00   

14 ΖΑΧΑΡΗ 1kgr  ΤΕΜ. 414 0,90 372,60   

15 ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΓΕΥΣΕΩΝ 

 ΚΙΛΟ 480 2,80 1.344,00   

16 ΣΟΚΟΦΡΕΤΕΣ 38 γρ.  ΤΕΜ 300 0,5 150,00   

  
ΣΥΝΟΛΟ    ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
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ΟΜΑΔΑ  11 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κ.Α. 00.6443.01 & 00.6433)                 
 - Φ.Π.Α 13% 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2018 & 2019 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

2018 & 2019 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

17 ΓΑΛΑΤΑΚΙΑ (ΣΥΣΚ. 10 ΤΜΧ)  ΤΕΜ. 720 1,06 763,2   

18 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΤΡΑΧΑΝΑΣ)    ΚΙΛΟ 20 10,62 212,40   

19 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΧΙΛΟΠΙΤΕΣ)  ΚΙΛΟ 20 12,39 247,80   

20 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ)  ΚΙΛΟ 20 12,39 247,80   

  
ΣΥΝΟΛΟ    ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 

Σφραγίδα και υπογραφή 
του συμμετέχοντος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  
Κατάστημα.............................................................................................  
Ημερομηνία Έκδοσης..........  
Ευρώ.................................…  
Προς  
ΔΗΜΟ ………………………………………………………………….  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ …..  
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η 
οποία παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και διζήσεως, για ποσό των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ 
(….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ του (όνομα διαγωνιζόμενου), Δ/νση. (έδρα 

διαγωνιζόμενου), με ΑΦΜ …….. για τη συμμετοχή τ.. στον διενεργούμενο 
διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 
…………………………………. 
 για την προμήθεια «……………………………………… », σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. .........  

/........./….../2017 προκήρυξη του Δημάρχου …………………………………………………………..   
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. που 

απορρέουν από τη συμμετοχή τ…. στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο 

ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 

χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης εντός πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας.  
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 

έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα 
μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την....................  
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  
Κατάστημα.............................................................................................  
Ημερομηνία Έκδοσης..........  
Ευρώ.................................…  
Προς ΔΗΜΟ ……………………………………….  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ …..  
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, του ποσού των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ 

(….αριθμητικώς το ποσό…  
€) υπέρ τ… ……………………………………………………., Δ/νση 
………………………, με ΑΦΜ  
………………. για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης με αριθμό………. 
συνολικής αξίας ……….. που αφορά την προμήθεια 
«……………………………………………», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ..... 
..../..../..2017 προκήρυξη του Δημάρχου  
………………………………………………...  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω που απορρέουν από 

την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 

της απαίτησης εντός πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 

της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί 

πριν από την ημερομηνία λήξης της.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................  
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει 

το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 

Τράπεζά μας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

                                                                                          ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ:………………… 

                                                                           ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: …………….ΕΥΡΩ 

                                                                           ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ……………….. 

                                                                 ΦΟΡΕΑΣ : ………………………….  

                                                                      ΣΧΕΤΙΚΗ Δ/ΞΗ : ………………………. 

Σήμερα την ……..……… του μηνός ………… του έτους ………….. (Ημέρα … /Μήνας … /Έτος ……… ), 

ημέρα ……………….. , οι υπογεγραμμένοι αφενός ο  Δήμαρχος ……………………,  που εκπροσωπεί με την 

ιδιότητά του αυτή το Δήμο Ορεστιάδας, με βάση τις κείμενες διατάξεις και αφετέρου η εταιρεία με την 

επωνυμία «………………….…………….», Α.Φ.Μ. ………………….., Δ.Ο.Υ. ……………………., που εδρεύει στην 

……………………, Τ.Κ. …………, Τηλ. ……………….., Fax …… ……………, που νομίμως εκπροσωπείται από τον/την    

……………………………… με Α.Δ.Τ. ………………….., βάσει του υπ΄αριθ. ……………… Πρακτικού του Δ.Σ. (ΦΕΚ 

συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα ……………), συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

Με βάση τη με αριθμό ………../2017  Διακήρυξη (συμπληρώνονται και τυχόν νεότερες 

ανακοινώσεις περί επαναλήψεως διαγωνισμού ή τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών και όρων) 

διενεργήθηκε την ………………… ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης  ανάλογα για κάθε 

ομάδα χωριστά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ή 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 οικίας Περιφέρειας, για την προμήθεια 

τροφίμων και φρέσκου γάλακτος  για το Δήμο Ορεστιάδας για τα έτη 2018-2019, προϋπολογισθείσης 

δαπάνης ……………….. €  Τα αποτελέσματα του παραπάνω αναφερόμενου διαγωνισμού κατακυρώθηκαν 

με την με αριθμό ……… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας και με την με 

αριθμό πρωτ. ………… οριστική ανακοίνωση κατακύρωσης (συμπληρώνεται και τυχόν πράξη ελέγχου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου), στο όνομα της εταιρείας με την επωνυμία: «…………………………………….……….», 

σύμφωνα με την προσφορά της, αντί του συνολικού ποσού των ……………………….€ (και ολογράφως), 
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συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων και ποσοστού  24% Φ.Π.Α., ως αναλυτικά αναφέρεται 

στα επόμενα άρθρα. 

 Ύστερα από αυτά, ο κος/κα ………………………………….., με την παραπάνω ιδιότητά του/της αναθέτει στην 

ανωτέρω εταιρεία, ονομαζόμενη στο εξής «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ» και αυτή αναλαμβάνει την προμήθεια με 

τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών παντοπωλείου, ειδών δεξιώσεων, γαλακτοκομικών 

ειδών, ελαίων, για τις ανάγκες του  Δήμου Ορεστιάδας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην τεχνική προσφορά 

της προμηθεύτριας . 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΕΙΔΟΣ – ΑΞΙΑ – ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Οι ποσότητες, τα είδη, οι τιμές και η Υπηρεσία για την οποίαν προορίζονται ορίζονται ως κατωτέρω: 

Υπηρεσία που 
ενδιαφέρεται 
 

Είδος 
 

Μονάδα 
Μέτρησης 
 

Ποσότητα 
 

Τιμή μονάδας (σε €) 
χωρίς Φ.Π.Α. 

     

 

Αξία: € 

Πλέον ΦΠΑ: € 

Γενικό Σύνολο:  € 

 

Η ανωτέρω τιμή νοείται για την παράδοση των ανωτέρω ειδών, ελευθέρων, με μέριμνα, ευθύνη και 

δαπάνη της προμηθεύτριας στις  εγκαταστάσεις  του Δήμου και συγκεκριμένα: α) Στο Κοινωνικό 

Παντοπωλείο του Δήμου Ορεστιάδας το οποίο στεγάζεται στα παλαιά  Δικαστήρια Εθνομαρτύρων 98, 

 

και β) η παράδοση του φρέσκου γάλακτος θα γίνεται στο χώρο των δημοτικών  γκαράζ  στην  Ορεστιάδα  

Ευριπίδου 139, στα Δίκαια, στην Βύσσα και στον Κυπρίνο και συμπεριλαμβάνει κρατήσεις και κάθε 

είδους δαπάνη και τα έξοδα μεταφοράς του. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της  έως και   31-12-2019  ή μέχρι εξαντλήσεως 

των ποσοτήτων της μελέτης.  

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα προς προμήθεια είδη παντοπωλείου, ειδών δεξιώσεων, γαλακτοκομικών ειδών, ελαίων, που 

περιγράφονται στην προσφορά του προμηθευτή  θα πρέπει   να είναι απόλυτα και όμοια και με τα ίδια 

χαρακτηριστικά με αυτά που θα παραδώσει καθώς    και να συμφωνούν με  τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Διακήρυξης με αριθμό ……../2017  βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο διαγωνισμός. 

ΑΡΘΡΟ  5ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες 

της υπηρεσίας και κατόπιν εντολής από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-12-2019.  

 
 
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. 

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. 

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. 
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ΑΡΘΡΟ  6ο 

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 

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 την 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 μακροσκοπική εξέταση , με χημική ή μηχανική εξέταση ( εργαστηριακή εξέταση ) με πρακτική 

δοκιμασία , με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται ή και με οποιανδήποτε άλλο 

ενδεικνυόμενο τρόπο. 

Τα υλικά θα παραδίδονται τμηματικά σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον 

ανάδοχο,  με φροντίδα, δαπάνες και μεταφορικά μέσα του ιδίου και συγκεκριμένα: 

α) Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ορεστιάδας το οποίο στεγάζεται στα παλαιά  Δικαστήρια 

Εθνομαρτύρων 98 και 

β) Η παράδοση του φρέσκου γάλακτος θα γίνεται : 

στο χώρο των δημοτικών  γκαράζ  στην  Ορεστιάδα  Ευριπίδου 139, στα Δίκαια, στην Βύσσα και στον 

Κυπρίνο. 

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 την 

γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην 

παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 
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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. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 

στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

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

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε 

αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση 

του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει 

τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα 

εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 

πληρωμή του αναδόχου. 

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

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 

από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 

Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση 

όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών και αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής και Ποιοτικής 

Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του 

Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα 

της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16). 
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Συγκεκριμένα, για την πληρωμή του συμβατικού τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής 

δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού 

αντικείμενου 

β)  Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη. 

γ) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

 δ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.5 του Ν.4412/16).  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλοι οι φόροι , 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 

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

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

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

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

206 του Ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 6 της παρούσας διακήρυξης.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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

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

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

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

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
 
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. 
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Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

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

μέλη της ένωσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
 

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

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

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

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

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Η προμηθεύτρια κατέθεσε την υπ΄αριθ. …………………….. εγγυητική επιστολή εκ ποσού ……………. € της 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ …………………… για την καλή εκτέλεση της παρούσης. Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει 

θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στην προμηθεύτρια μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των 

όρων της παρούσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της , το 

οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. (Όταν προσκομίζεται και εγγύηση 

καλής εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς 

να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται 

μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης 

προκαταβολής που θα καλύπτει την διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγυητικής καλής λειτουργίας 

εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής). 
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Άρθρο 11ο 

ΜΕΤΡΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί 

μέτρων υγιεινής κ.τ.λ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, 

για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των 

εν γένει υποχρεώσεών του καθ΄ όλη τη διάρκεια της προμήθειας εντός ή εκτός των χώρων εργασίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

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 της διακήρυξης 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.(Άρθρο 133 του ν. 

4412/2016) 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
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ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 με τις τροποποιήσεις του, 

οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Αφού συντάχθηκε, η παρούσα σύμβαση και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και των δύο 

συμβαλλομένων μερών, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα σε 

απλά φύλλα χάρτου. Από τα παραπάνω τέσσερα πρωτότυπα, τα  τρία θα κατατεθούν στο Δήμο Ορεστιάδας, 

το δε άλλο θα πάρει ο εκπρόσωπος της προμηθεύτριας, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό της 

έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της Διακήρυξης με αριθμό 

……../2017 και την τεχνική και οικονομική προσφορά της. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

          ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ  

 

 

 

 

 

………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄-ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο  

Προμήθειας (ΕΕΕΠ) 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

 

Στοιχεία  της   δημοσίευσης  

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική 

υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: 

Αριθμός της προκήρυξης 

25426/28-09-2017 

Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 

- 

URL της ΕΕ 

National Official Journal 

- 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση 

δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες    με τις οποίες θα είναι δυνατή  

η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)  

 

Ταυτότητα του αγοραστή  

Επίσημη ονομασία: 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Χώρα: 

Ελλάδα 

 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων  

Type of procedure 

Open procedure 

Τίτλος: 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 

ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ , ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  

ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΩΝ 2018 & 2019. 

Σύντομη περιγραφή: 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών παντοπωλείου, γαλακτοκομικών ειδών, ειδών αρτοποιείου, 

κατεψυγμένων προϊόντων, πλαστικών σκευών φαγητού, ελαίων,  ειδών κρεοπωλείου, ειδών ιχθυοπωλείου 

ειδών οπωροπωλείου και εδεσμάτων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, για τις ανάγκες του  Δήμου Ορεστιάδας 

και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2018 και 2019. Προϋπολογισμός: 1.028.826,46 ευρώ με Φ.Π.Α. 

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 

 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

Επωνυμία: 

- 

Οδός και αριθμός: 

- 

Ταχ. κωδ.: 

- 

Πόλη: 

- 

Χώρα: 

--- 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν 
υπάρχει): 

- 

Ηλ. ταχ/μείο: 

- 

Τηλέφωνο: 

- 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

- 

Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 

- 
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Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική 

επιχείρηση» 

ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

- 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 

ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

- 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

❍ Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους , 

συμπληρώστε το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

 

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

- 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 

- 
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γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή 

ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο: 

- 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον 

αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 

πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή 

δωρεάν; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 

- 

 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης από κοινού με άλλους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.  

 

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο 

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

- 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 

κοινού στη διαδικασία προμήθειας: 

- 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου: 
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- 

 

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες 

ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά: 

- 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

#1 

 

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να 

εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:  

 

Όνομα 

- 

Επώνυμο 

- 

Ημερομηνία γέννησης 

- 

Τόπος γέννησης 

- 

Οδός και αριθμός: 

- 

Ταχ. κωδ.: 

- 

Πόλη: 

- 

Χώρα: 

--- 

Ηλ. ταχ/μείο: 

- 

Τηλέφωνο: 

- 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

- 
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Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την 

εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

- 

 

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων 

οντοτήτων Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής 

που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και 

κανόνες που καθορίζονται  στο μέρος V κατωτέρω; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του 

παρόντος μέρους, καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα 

από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή τεχνικό 

φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 

πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των 

εργασιών. 

Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να 

συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες. 

 

 

 

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροφορίες αυτές ζητούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα). 

 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων 

δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 
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Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο 

των προτεινόμενων υπεργολάβων: 

- 

 

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στο μέρος Ι, να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους 

και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 

 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 
 

 

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες                                         

Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού  ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ 

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

11.11.2008, σ. 42). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

- 

Αιτιολογία 

- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού. 
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- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Διαφθορά 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας 

Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Αυτός ο λόγος 

αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή 

του οικονομικού φορέα. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
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- 

Αιτιολογία 

- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού. 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Απάτη 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη με 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
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Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

- 

Αιτιολογία 

- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού. 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή 

εγκλήματα συνδεόμενα   με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή 

στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 

του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο 
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λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 

απόφασης-πλαίσιο. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

- 

Αιτιολογία 

- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού. 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή 





- 
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χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

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

25.11.2005, σ.15). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

- 

Αιτιολογία 

- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού. 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 





- 
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Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία 

και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση 

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

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

- 

Αιτιολογία 

- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού. 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 





- 
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Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

 

 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

Καταβολή φόρων 

Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος 

όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 

--- 

Ενεχόμενο ποσό 

- 

--- 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 

- 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας 

σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

- 

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην 

οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη 

χώρα εγκατάστασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 

--- 

Ενεχόμενο ποσό 

- 

--- 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
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Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 

- 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας 

σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

- 

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 

- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

 

 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 
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Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για 

τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 

παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους 

σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 

παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για 

τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 

παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Πτώχευση 

Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση; Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός  

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Αφερεγγυότητα 

Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 
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❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός  

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Διακανονισμός με τους πιστωτές 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές; Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός  

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει  της  εθνικής  νομοθεσίας  

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός  

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 
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Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή  

Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός  

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;  Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 





-118- 
 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
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Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης 

Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη 

ή στα έγγραφα της προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης 

Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα 

ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 

Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα 

αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 
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❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής 

των απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας 

Ο οικονομικός φορέας: 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 

των λόγων αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, 

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

δικαιολογητικά, και 

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 

φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού                                                     

Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης; 

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 

Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα. Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της 

σύμβασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

 





-121- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 

 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής  

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι Ικανοποιεί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Λήξη 
 

 

Μέρος  VΙ:   Τελικές   δηλώσεις                                                                                                                         

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και 

ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα 

πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 
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β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 

παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για 

τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή 

στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ημερομηνία 

- 

Τόπος 

- 

Υπογραφή 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

 

 

Aριθμ. Μελέτης :        48 /2017 

 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ 
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ 
ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ , ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ  ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΩΝ 2018 & 2019» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ειδών παντοπωλείου, γαλακτοκομικών 

είδων, είδων αρτοποιείου, κατεψυγμένων προϊόντων, πλαστικών σκεύων φαγητού, 

΄ελαιων,  ειδών κρεοπωλείου, ειδών ιχθυοπωλείου ειδών οπωροπωλείου και εδεσμάτων 

για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, για τις ανάγκες του  Δημου Ορεστιάδας και των 

νομικών του προσώπων:  

1. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ   

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.) 

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) 

Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα  
1)με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις ΄Εργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2)Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3)Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ. Α/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα 
   Δήμων και Κοινοτήτων». 
4)Την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 12-12-2012 (ΦΕΚ 240/τ.Α /12-12-2012 η  
   οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 ΦΕΚ 18 τ. Α΄/25-01-2013 άρθρο 4 παρ. 1,  
   καθώς και της εγκυκλίου 3 με αριθ. Πρωτ. 11543/26-03-2013 του Υπουργείου  
   Εσωτερικών με την οποία ανατίθεται στους Δήμους η ανάδειξη προμηθευτών-   
  χορηγητών για: α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς     
  και παροχών των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και  
  αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους  
  προσώπων και 
5)Την ανάγκη του Δήμου Ορεστιάδας και των νομικών του προσώπων για την 
προμήθεια τροφίμων. 
 
 Τα προς προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την 
χρήση που προορίζονται και θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς, την Ελληνική Νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών, το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από 
νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 
 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από 
ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα,  κρέατα,  ψάρια (νωπά και κατεψυγμένα), 
κατεψυγμένα προϊόντα (λαχανικά) και οπωροκηπευτικά 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 του Αποκεντρωμένου Τμήματος 
Εμπορίου Ορεστιάδας Δ/νσης Ανάτπυξης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων (Παντοπωλείου-Γαλακτοκομικά-Αρτοποιείου-
πλαστικά σκεύη φαγητού)   η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που 
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θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι 
τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 
προμήθειας. 

 
   Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 

1.028.826,46 € με τον Φ.Π.Α.  

  
 

 

ΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 
2018 & 2019 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 
2018 ΣΕ € ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΕ 

€ ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 2018 

& 2019 ΣΕ € ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο., 
ΔΗΚΕΠΑΟ & ΔΗΜΟ ΟΡ/ΔΑΣ 

15.6481.01 137.866,58 137.866,58 275.733,16 

ΟΜΑΔΑ 2 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ 

ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο., 
ΔΗΚΕΠΑΟ & ΔΗΜΟ ΟΡ/ΔΑΣ 

15.6481.08 

(ΚΚΠΑΑΔΟ & 

ΔΗΚΕΠΑΟ) 

(ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΗΜΟ 

ΟΡ/ΔΑΣ 

20.6063.01 

& 

30.6063.01) 

64.803,24 

( ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 

ΟΡ/ΔΑΣ 14.949,90 

€ ΑΠΟ ΚΑ 

20.6063.01 & 

3.589,16 € ΑΠΟ ΚΑ 

30.6063.01) 

64.803,24 

( ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 

ΟΡ/ΔΑΣ 

14.949,90 € 

ΑΠΟ ΚΑ 

20.6063.01 & 

3.589,16 € 

ΑΠΟ ΚΑ 

30.6063.01) 

129.606,48 

(ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 

ΟΡ/ΔΑΣ 

29.899,80 ΑΠΟ 

ΚΑ 20.6063.01 

& 7.178,33 ΑΠΟ 

ΚΑ 30.6063.01) 

ΟΜΑΔΑ 3 EIΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. & ΔΗΚΕΠΑΟ  

15.6481.03 60.332,40 60.332,40 120.664,80 

ΟΜΑΔΑ 4 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΗ ΦΑΓΗΤΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 

15.6481.09 28.768,00 28.768,00 57.536,00 

ΟΜΑΔΑ  5 KATEΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. & 
ΔΗΚΕΠΑΟ  

15.6481.05 25.698,46 25.698,46 51.396,92 

ΟΜΑΔΑ  6 ΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο., ΔΗΚΕΠΑΟ & 
ΔΗΜΟ ΟΡ/ΔΑΣ  

15.6481.06 27.425,10 27.425,10 54.850,20 

ΟΜΑΔΑ  7 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. & ΔΗΚΕΠΑΟ 

15.6481.02 79.416,40 79.416,40 158.832,80 

ΟΜΑΔΑ 8 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 
(ΝΩΠΑ) ΓΙΑ ΤΟ 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 

15.6481.04 4.842,05 4.842,05 9.684,10 

ΟΜΑΔΑ 9 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 
(ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ) ΓΙΑ ΤΟ 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. & ΔΗΚΕΠΑΟ 

15.6481.04 14.887,75 14.887,75 29.775,50 

ΟΜΑΔΑ  10 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ 
ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. & 
ΔΗΚΕΠΑΟ 

15.6481.07 49.372,75 49.372,75 98.745,50 

ΟΜΑΔΑ  11 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ  (ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ) 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

00.6443.01 

& 00.6433 

21.000,50 € ΜΕ 

ΦΠΑ (19.843,44 € 

ΑΠΟ ΚΑ 

00.6443.01 & 

21.000,50 € 

ΜΕ ΦΠΑ 

(19.843,44 € 

ΑΠΟ ΚΑ 

00.6443.01 & 

42.001,00 € ΜΕ 

ΦΠΑ 

 (39.686,88 € 

ΑΠΟ ΚΑ 





     

126 

 

1.157,06 € ΑΠΟ 

00.6433) 

 

1.157,06 € 

ΑΠΟ 00.6433) 

00.6443.01 & 

2.314,12 € ΑΠΟ 

00.6433) 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   514.413,23 514.413,23 1.028.826,46 

 

 
 
 
 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ   13  - 09 - 2017 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 

Δημήτριος Γκαϊντατζής 
ΔΕ Δ/κός  

 
 
 

 
 

             ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ   13 - 09 - 2017 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

  
 
 
 

Άννα Μπογιατζή  
Προϊσταμένη Αυτ. Τμηματος Κοιν. 

Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού 
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





     

127 

 

 
 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΟΜΑΔΑΣ 1 

Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η προμήθεια ειδών Παντοπωλείου  

αναλυτικά:  

Α/Α ΕΙΔΟΣ/CPV ΣΥΣΚΕΥ
ΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Αλεύρι (για όλες τις 
χρήσεις) 1κιλό 
 
15612200-3 

ΚΙΛΟ Από δημητριακά για όλες τις χρήσεις, αρίστης ποιότητας, 
απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, συσκευασμένο σε 
τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα, βάρους 1 
κιλού. 

2 Αλεύρι (σακί 5 
κιλών) 
 
15612200-3 

ΤΕΜ Αλεύρι από δημητριακά για όλες τις χρήσεις, αρίστης 
ποιότητας, απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, 
συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη 
σακούλα, βάρους 5 κιλών. Εξωτερικά της συσκευασίας 
να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 4 μηνών 
εκτός ψυγείου. 

3 Αλεύρι ( φουσκώνει 
μόνο του) 500 γραμ. 
15612190-9 

ΤΕΜ Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του αρίστης ποιότητας 
λευκό εγχώριο σε χάρτινη συσκευασία 500 γρ. στην 
οποία θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. 

4 Αυγά  6 τεμαχίων 
 
03142500-3 

ΤΕΜ. Φρέσκα, αρίστης ποιότητας, τυποποιημένα σε 
κατάλληλη συσκευασία των 6 αυγών. 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. 

5 Ζυμαρικά 
μακαρονάκι κοφτό 
(συσκ. 500 γραμ.) 
 
15850000-1 

ΤΕΜ Ζυμαρικά Μακαρονάκι κοφτό μέτριο αρίστης ποιότητας, 
από 100% σιμιγδάλι. Τυποποιημένο σε κατάλληλη 
πλαστική συσκευασία βάρους 500 γραμ. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου 

6 Ζυμαρικά πέννες 
(συσκ. 500 γραμ.) 
 
15850000-1  

ΤΕΜ Ζυμαρικά πέννες μέτριο αρίστης ποιότητας, από 100% 
σιμιγδάλι. Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική 
συσκευασία βάρους 500 γραμ. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου 

7 Ζυμαρικά ριγκατόνι 
(συσκ. 500 γραμ.) 
 
15850000-1 

ΤΕΜ Ζυμαρικά ριγκατόνι μέτριο αρίστης ποιότητας, από 100% 
σιμιγδάλι. Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική 
συσκευασία βάρους 500 γραμ. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
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εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου 

8 Ζυμαρικά τριβελάκι 
(συσκ. 500 γραμ.) 
 
15850000-1 

ΤΕΜ Ζυμαρικά Τριβελάκι μέτριο αρίστης ποιότητας, από 
100% σιμιγδάλι. Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική 
συσκευασία βάρους 500 γραμ. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου 

9 Ζυμαρικά φιογκάκι 
(συσκ. 500 γραμ.) 
 
15850000-1 

ΤΕΜ Ζυμαρικό φιογκάκι μέτριο αρίστης ποιότητας, από 100% 
σιμιγδάλι. Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική 
συσκευασία βάρους 500 γραμ. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου 

10 Κασέρι τύπου Gouda 
1 κιλό 
 
15544000-3 

ΚΙΛΟ Θα έχει πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένο 
αντικανονικών οσμών και γεύσεων με τη χαρακτηριστική 
γεύση ενός εκάστου, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις 
υφής και χρώματος, Α΄ποιότητας. 

11 Κόρν φλάουερ 200 
γρ 
15600000-4 

ΤΕΜ. Χάρτινο κουτί αναλλοίωτο με ημερομηνία λήξης και 
προέλευσης (εταιρία και χώρα) 

12 Κουσκούσι 500 γρ 
15851200-0 

ΤΕΜ. Το κους κους να είναι σε συσκευασία 500 γρ. και από 
σιμιγδάλι σκληρού σίτου.  

13 Κριθαράκι μέτριο 
500 γρ 
 
15851100-9 

ΤΕΜ. Μέτριο αρίστης ποιότητας, από 100%  σιμιγδάλι. Να μην 
παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να 
είναι απολύτως καθαρό και απαλλαγμένα από έντομα, 
ακέρεα κ.λ.π. Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική ή 
χάρτινη συσκευασία βάρους 500 γραμμαρίων.  

14 Μακαρόνια Νο 6 
(500 γρ) 
 
15851100-9 

ΤΕΜ. Αρίστης ποιότητας, τύπου Νο 6  από 100%  σιμιγδάλι. Να 
μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και 
να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από 
έντομα, ακέρα κ.λ.π. Τυποποιημένα σε κατάλληλη 
πλαστική ή χάρτινη συσκευασία βάρους 500 
γραμμαρίων.  

15 
 
 

Μακαρόνι κοφτό 
(500) γρ. 
 
15851100-9 

TEM. Πρώτης ποιότητας, να μην προορίζονται για 
επαγγελματική χρήση να είναι πρόσφατης παραγωγής 
από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου, απαλλαγμένα από 
έντομα, ακάρεα κλπ. 

16 Μακαρόνια 
παστίτσιου  Νο 2, 
(500 γρ) 
 
15851100-9 

ΤΕΜ. Αρίστης ποιότητας, τύπου Νο 2 κατάλληλα για παστίτσιο 
από 100%  σιμιγδάλι. Να μην παρουσιάζουν 
οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως 
καθαρά και απαλλαγμένα από έντομα, ακέρα κ.λ.π.  
Τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική ή χάρτινη 
συσκευασία βάρους 500 γραμμαρίων.  

17 Μέλι  900 γραμ. σε 
γυάλινο βάζο 
 

ΤΕΜ. Αγνό αρίστης ποιότητας θυμαρίσιο, τυποποιημένο σε 
κατάλληλη γυάλινη συσκευασία, βάρους 900 γραμ. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
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15831600-8 συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία 
λήξης.  

18 Νερό εμφιαλωμένο 
(εξάδα 1,5 λίτρο) 
 
41110000-3 

ΤΕΜ. Νερό φυσικό μεταλλικό, αρίστης ποιότητας, 
εμφιαλωμένο σε ειδικά εγκεκριμένα πλαστικά 
μπουκάλια, σφραγισμένα βάρους 1,5 λίτρο. Να 
αναγράφονται εξωτερικά του μπουκαλιού η χημική 
ανάλυση και η άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο, η 
προέλευση και να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας 
συσκευασίας και λήξης 

19 Πουρές  σκόνη (σακί 
5 κιλών) 
15312100-9 

ΤΕΜ. Αρίστης ποιότητας με όλα τα θρεπτικά συστατικά της 
πατάτας και την φυσική της γεύση σε συσκευασία 5 
κιλών. 

20 Ρεβίθια  1 κιλό 
 
03212212-9 

ΚΙΛΟ Μέτρια αρίστης ποιότητας, τυποποιημένα, να είναι 
απολύτως καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη. Να 
μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί 
της συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α΄ σε 
κατάλληλη πλαστική ή χάρτινη σακούλα, βάρους 1 κιλού. 

21 Ρύζι καρολίνα 1 κιλό 
 
03211300-6 

ΚΙΛΟ Θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, 
βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, 
φυσιολογικού χρώματος, με ομοιόμορφη εμφάνιση, 
απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με 
φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, 
με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης 
κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς 
πιστοποίησης. Στη συσκευασία ρυζιού εκτός από τις 
προβλεπόμενες ενδείξεις (σχετικές διατάξεις) πρέπει 
απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα του ρυζιού. 

22 Ρύζι κίτρινο (για 
πιλάφι ) 1 κιλό 
 
03211300-6 

ΚΙΛΟ Θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, 
βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, 
φυσιολογικού χρώματος, με ομοιόμορφη εμφάνιση, 
απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με 
φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, 
με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης 
κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς 
πιστοποίησης. Στη συσκευασία ρυζιού εκτός από τις 
προβλεπόμενες ενδείξεις (σχετικές διατάξεις) πρέπει 
απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα του ρυζιού. 

23 Φακές 1 κιλό 
 
03212211-2 

ΚΙΛΟ Ψιλές αρίστης ποιότητας, τυποποιημένες, να είναι 
απολύτως καθαρές, απαλλαγμένες από κάθε ξένη ύλη. 
Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. 
Επί της συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α΄ σε 
κατάλληλη πλαστική ή χάρτινη σακούλα, βάρους 1 κιλού.  
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24 Φασόλια 1 κιλό 
 
03221210-1 

ΚΙΛΟ Μέτρια αρίστης ποιότητας, τυποποιημένα, να είναι 
απολύτως καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη. Να 
μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί 
της συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α΄ σε 
κατάλληλη πλαστική ή χάρτινη σακούλα, βάρους 1 κιλού. 

25 Χυλοπίτες 500γρ 
 
15851100-9 

ΤΕΜ. Να περιέχουν σιμιγδάλι, αυγά και γάλα. Η συσκευασία 
να είναι των 500 γραμ. Στη συσκευασία να αναγράφεται 
η περιεκτικότητα σε αυγά και γάλα. 

 

26 Αλάτι ( βαζάκι) 400 
γρ. 
 
15872400-5 

ΤΕΜ. Ψιλό, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, αναλλοίωτο, με 
περιεκτικότητα σε  NaCI τουλάχιστον 95%.Να μην 
περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή 
και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. 
Συσκευασμένο σε βαζάκι βάρους 400 γραμ. 

27 Αλάτι (σακουλάκι)  
500 γρ. 
 
15872400-5 

ΤΕΜ. Ψιλό, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, αναλλοίωτο, με 
περιεκτικότητα σε  NaCI τουλάχιστον 95%.Να μην 
περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή 
και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. 
Συσκευασμένο σε πλαστικό σακουλάκι βάρους 500 γραμ.  

28 Αλάτι (σακουλάκι) 1 
κιλό 
 
15872400-5 

ΤΕΜ. Ψιλό, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, αναλλοίωτο, με 
περιεκτικότητα σε  NaCI τουλάχιστον 95%.Να μην 
περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή 
και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. 
Συσκευασμένο σε πλαστική σακούλα βάρους 1 κιλού.  

29 Αλάτι (Ημίχοντρο) 
(συσκ. 5 κιλών) 
 
15872400-5 

ΤΕΜ. Το αλάτι να είναι Α΄ ποιότητας και να πληρεί τους όρους 
που αναφέρονται στο άρθρο 38 του Κ.Τ.Π και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις, να 
είναι μαγειρικό, ημίχονδρο, φυσικό, θαλασσινό, 
ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, αναλοίωτο με 
περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95%.Να μην 
περιέχει ξένες ύλες, πρόσθετες χρωστικές ουσίες και να 
μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή. Να διατίθεται σε 
συσκευασία σε πλαστικό σακουλάκι 5 κιλών όπου θα 
αναφέρονται όλες οι απαραίτητες ενδείξεις 

30 Αλάτι (ψιλό) (συσκ. 5 
κιλών) 
 
15872400-5 

ΤΕΜ. Αλάτι φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο αρίστης ποιότητας, 
κατάλληλο για επιτραπέζιο και μαγειρικής, να ρέει χωρίς 
πρόσθετα ροής, καθαρό, απαλλαγμένο από τα 
κατάλοιπα των αλυκών. Συσκευασμένο σε τυποποιημένη 
κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 5 κιλών. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η σύνθεση, 
η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία  λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

31 Αλουμινόχαρτο 
1.000 γραμ. 
 
39222100-5 

TEM. Αλουμινόχαρτο αρίστης ποιότητας, από καθαρό 
αλουμίνιο, κατάλληλο να διατηρεί τρόφιμα πάντα 
φρέσκα και υγιεινά. Τυποποιημένο σε χάρτινο κουτί που 
εξωτερικά να αναγράφονται οδηγίες χρήσης, η 
προέλευση και οι διαστάσεις.Συσκευασία 1 κιλού. 
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32 Βασιλικός τριμμένος 
(συσκ. 500 γραμ.) 
 
15872000-1 

TEM. Βασιλικός αρίστης ποιότητας, τυποποιημένος σε 
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 500 γραμ. Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου 

33 Γλυφιντζούρι 
15812200-5 

ΤΕΜ. Γλυφιντζούρια με διάφορες γεύσεις 

34 Δάφνη (φάκελος 100 
γρ) 
15872000-1 

ΤΕΜ. Να είναι απαλλαγμένη από ξένες ύλες και οσμές και το 
βάρος της συσκευασίας να είναι των 100 γραμμαρίων. 

35 Δυόσμος τριμμένος 
(συσκ. 1 κιλού) 
15872000-1 

ΤΕΜ. Δυόσμος τριμμένος αρίστης ποιότητας, τυποποιημένος 
σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους  1 κιλού. Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου 

36 Ελιές 
 
03222400-7 

ΚΙΛΟ Πρόσφατης παραγωγής χωρίς αλλοιώσεις, να μην είναι 
μαλακές σε φυσιολογικό μέγεθος και χρώμα. 
 

37 Εδέσματα 
(παστάκια) 
15812200-5 

ΚΙΛΟ Να είναι φρέσκα παρασκευασμένα σύμφωνα με τον 
κώδικα τροφίμων και τις εκάστοτε Αγορανομικές και 
υγειονομικές διατάξεις 

38 Εδέσματα 
(κουλουράκια) 
15821000-9 

ΚΙΛΟ Να είναι φρέσκα παρασκευασμένα σύμφωνα με τον 
κώδικα τροφίμων και τις εκάστοτε Αγορανομικές και 
υγειονομικές διατάξεις 

39 Εδέσματα (αλμυρά 
πιτάκια) 
15812121-7 

ΚΙΛΟ Να είναι φρέσκα παρασκευασμένα σύμφωνα με τον 
κώδικα τροφίμων και τις εκάστοτε Αγορανομικές και 
υγειονομικές διατάξεις 

40 Ζάχαρη 1 κιλό 
15831000-2 

ΤΕΜ. Ψιλή, λευκή, κρυσταλλική Α΄ ποιότητας, απαλλαγμένη 
από ξένες ύλες σε χάρτινη συσκευασία του 1 Kg. 

41 Ηλιέλαιο 5 lit 
 
15411200-4 

ΤΕΜ. 100% φυτικό λάδι που να είναι καθαρό, λαμπερό και 
άοσμο σε πλαστική συσκευασία των 5 λίτρων και θα 
πρέπει να είναι σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 73 του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις οδηγίες της Ε.Ε 

42 Κακάο 125 γρ 
 
15841000-5 

ΤΕΜ. Κακάο σε σκόνη, αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε 
κατάλληλη  συσκευασία καθαρού βάρους 125 
γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία 
λήξης.  

43 Κακάο(ρόφημα)  400  
γρ. 
 
15842210-7 

ΤΕΜ. Κακάο σε σκόνη κατάλληλο για ρόφημα, αρίστης 
ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη  συσκευασία 
καθαρού βάρους 400 γραμμαρίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται  η περιεκτικότητα σε 
βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης. 

44 Καλαμάκια (1.000) 
τεμ. 
39220000-0 

ΤΕΜ. Πλαστικά καλαμάκια σε συσκευασία 1.000 τεμαχίων 
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45 Καμινέτο 
 
39220000-0 

ΤΕΜ. Καμινέτο, αυτόματη συσκευή ψησίματος ροφημάτων με 
ελεγχόμενη φλόγα 

 

46 Κανέλα 50 γρ. 
 
15872000-1 

ΤΕΜ. Σε σκόνη, αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε 
κατάλληλη  συσκευασία βάρους 50 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης.  

47 Καραμέλες χύμα 1 
κιλό 
15812200-5 

ΚΙΛΟ Σε συσκευασία αναλλοίωτη με αναγραφόμενα στοιχεία 
εταιρίας ή παραγωγού και συστατικών. 

48 Κέϊκ Αφράτο με 
κακάο και 
γαλακτώδη γέμιση 
(τύπου Delice) 42 gr. 
15812000-3 

TEM. Κεκάκι μικρό ατομικό σε συσκευασία 42 γρ. με 
γαλακτώδη γέμιση σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων 
και τις εκάστοτε Αγορανομικές και υγειονομικές 
διατάξεις 

49 Κομπόστα ροδάκινο 
820 γραμ. 
15332400-8 

ΤΕΜ. Από ροδάκινο, αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε 
κατάλληλο σφραγισμένο κουτί βάρους 820 γραμ.. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία 
λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου, 
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 

50 Κόρν φλέϊκς 375   γρ 
 
15613311-1 

ΤΕΜ. Αρίστης ποιότητας, από τραγανές νιφάδες καλαμποκιού, 
εμπλουτισμένα με βιταμίνες, σίδηρο κ.λ.π.  
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. Τυποποιημένα σε 
κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία των 375 
γραμ.. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία 
λήξης.  

51 Κρέμα αραβοσ 160 
γρ. 
 
15512100-1 

ΤΕΜ. ΄Ανθος αραβοσίτου  αρίστης ποιότητας, συσκευασμένο 
και τυποποιημένο κατάλληλα σε χάρτινο κουτί καθαρού 
βάρους 160 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης. 

52 Κύβοι λαχανικών 
(12αδα) 
15891600-6 

ΤΕΜ. Συσκευασία 12 τεμαχίων. Αναλλοίωτη και σφραγισμένη 
με αναγραφόμενες επιγραφές. 

53 Κύμινο σκόνη (συσκ. 
500 γραμ.) 
 
15872200-3 

ΤΕΜ. Κύμινο τριμμένο αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε 
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 500 γραμ. Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου 

54 Λαδόκολλα 
ψησίματος 10 μέτρα 
39222100-5 

ΤΕΜ. Λαδόκολλα των 10 μέτρων, κατάλληλη να τοποθετείται 
το τρόφιμο 

55 Λουκούμια  1 κιλό 
 

ΚΙΛΟ Χύμα, διαφόρων γεύσεων, αρίστης ποιότητας, σε αχνή 
ζάχαρη ή ινδοκάρυδο σε συσκευασία 1 κιλού. 
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15812200-5  

56 Μαγιά φακ. 3χ8 γρ. 
15898000-9 

ΤΕΜ. Σε συσκευασία των τριών τεμαχίων των 18 γραμ. 
αναλλοίωτη. 

57 Μανιτάρια συσκ.  
2.550 γραμ. 
15331430-0 

ΤΕΜ. Πρόσφατης παραγωγής σε μεταλλικό κουτί με 
αναγραφόμενες προδιαγραφές. Σε συσκευασία 2.550 
γραμ. 

58 Μαργαρίνη σοφτ 
250 γρ 
 
15431100-9 

ΤΕΜ. Αρίστης ποιότητας, κατάλληλη για επάλειψη στο ψωμί. 
Συσκευασία τυποποιημένη σε κατάλληλο πλαστικό 
κεσεδάκι καθαρού βάρους 250 γραμ. Εξωτερικά της 
συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης.  

59 Μαργαρίνη ¼ πλάκα 
 
15431100-9 

ΤΕΜ. Αρίστης ποιότητας, φυτικής προέλευσης, κατάλληλη για 
επάλειψη στο ψωμί. Συσκευασία τυποποιημένη σε 
πλάκα καθαρού βάρους 250 γραμ. Εξωτερικά της 
συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης. 

60 Μαρμελάδα τάπερ 
400 γρ 
 
15332200-6 

ΤΕΜ. Με γεύση φρούτων αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε 
κατάλληλη συσκευασία(τάπερ) βάρους 400 γραμ.. 
Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία 
λήξης  

61 Μαρμελάδα 
φράουλα βάζο 370 
γραμ. 
 
15332296-5 

ΤΕΜ. Με γεύση φράουλας αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη 
σε κατάλληλη συσκευασία(βάζο) βάρους 370 γραμ.. 
Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία 
λήξης. 

62 Μεβράνη 30 m 
39222100-5 

ΤΕΜ.  
Μεμβράνη διαφανής 30 μέτρα ειδική για τρόφιμα 

63 Μελιτζανοσαλάτα 
(συσκ. 2,5 κιλά) 
 
15871274-5 

ΤΕΜ. Αλοιφές  άριστης ποιότητας. Τυποποιημένες σε πλαστικό 
κεσεδάκι 2,5 κιλών. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η 
ημερομηνία λήξης. 

64 Μοσχοκάρυδο 
τριμμένο (φακ. 30 
γρ.) 
15872200-1 

ΤΕΜ. Σε συσκευασία αναλλοίωτη των 30 γραμ.  

65 Μουστάρδα σκόνη 
(συσκ. 1 κιλού) 
15872200-3 

ΤΕΜ. Να είναι Α΄ ποιότητας  σε αεροστεγή συσκευασία 1 
κιλού. 

66 Μπαταρίες μεγάλες 

1,5V (2 τεμ.) 

31440000-2 

ΤΕΜ. Μπαταρίες μεγάλες 1,5V σε συσκευασία 2 τεμαχίων 

 

67 Μπαταρίες μικρές 2Α 

(4 τεμ.) 

ΤΕΜ. Μπαταρίες μικρές 2 Α σε συσκευασία  4 τεμαχίων 
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31440000-2 

68 Μπαχάρι    50  γρ 
15872200-3 

ΤΕΜ. Σε συσκευασία αναλλοίωτη των 50 γραμ. χάρτινη. 

69 Mπέϊκιν Πάουντερ (3 
τεμ.χ20 γρ.) 
 
15851000-8 

ΤΕΜ. Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε χάρτινο σακουλάκι, 
καθαρού βάρους 20 γραμμαρίων, που αναλογεί για να 
φουσκώσει μισό κιλό αλεύρι. Εξωτερικά της οποίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης.  

70 Μπεσαμέλ 24 
μερίδων 174 γραμ. 
15512300-3 

ΤΕΜ. Συσκευασία 174 γραμμαρίων  24 μερίδων αναλλοίωτη 
με ημερομηνία λήξης, με φρέσκο άρωμα και 
φυσιολογικό χρώμα 

71 Μπισκότα γεμιστά 
200 γρ. 
 
15821200-1 

ΤΕΜ. Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένα σε κατάλληλη 
συσκευασία με γέμιση σοκολάτας , βάρους 200 
γραμμαρίων, πλούσια σε δημητριακά, υδατάνθρακες και 
θρεπτικές ουσίες, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία 
λήξης. 

72 Μπισκότα   225 
γραμ. 
 
15821200-1 

ΤΕΜ. Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένα σε κατάλληλη 
πλαστική σακούλα, βάρους 225 γραμμαρίων, πλούσια σε 
δημητριακά, υδατάνθρακες και θρεπτικές ουσίες, 
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία. 

73 Ξύδι  400 ml 
 
15871110-8 

ΤΕΜ. Αρίστης ποιότητας, 6 βαθμών, να προέρχεται από 
σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην 
περιέχει αλκοόλη). Τυποποιημένο σε κατάλληλο 
πλαστικό μπουκάλι, βάρους 400 ml.Εξωτερικά του 
μπουκαλιού να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης.  

74 Ξυλάκια για 
σουβλάκια 200 τεμ. 
39222100-5 

ΤΕΜ. Ξυλάκια για σουβλάκια σε συσκευασία 200 τεμαχίων 

75 Παγωτίνια  (500 γρ.) 
 
15555100-4 

ΤΕΜ. Ατομικά παγωτίνια σε διάφορες γεύσεις, χωρίς 
προσθήκη τεχνητών χρωμάτων και αρωμάτων. Δεν θα 
πρέπει να έχουν υποστεί αυξομείωση συντήρησης 
(ρευστοποίηση-ανακατάψυξη). Συσκευασία 500 
γραμμαρίων   

76 Πάπρικα γλυκιά 
(συσκ. 1 κιλού) 
15872200-3 

ΤΕΜ. Να είναι Α΄ ποιότητας  σε αεροστεγή συσκευασία  1 
κιλού. 

77 Πιάτα πλαστικά μίας 
χρήσης (20) τεμ. 
 
39222110-8 

ΤΕΜ. Πλαστικά πιάτα μίας χρήσης αρίστης ποιότητας, 
άθραυστα, με θερμική αντοχή μέχρι 120 βαθμούς 
Κελσίου, εγκεκριμένα για τρόφιμα. Σε κατάλληλα 
τυποποιημένη πλαστική, υγιεινή συσκευασία ασφαλείας 
των 20 πιάτων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 





     

135 

 

αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία και η 
προέλευση. 

78 Ποτήρια πλαστικά 
μίας χρήσης (50) τεμ. 
 
39222120-1 

TEM. Πλαστικά ποτήρια νερού μίας χρήσης αρίστης ποιότητας, 
άθραυστα, με θερμική αντοχή μέχρι 120 βαθμούς 
Κελσίου, χωριτικότητας 270 ml, εγκεκριμένα για 
τρόφιμα. Σε κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική, υγιεινή 
συσκευασία ασφαλείας  των 50 ποτηριών. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
στοιχεία και η προέλευση. 

79 Πίκλες αγγουράκια 1 
κιλού 
15871279-0 

ΤΕΜ. Να είναι Α΄ ποιότητας  σε κατάλληλη συσκευασία  1 
κιλού 

80 Πιπέρι μαύρο 
(τριμμένο)  500 γρ 
15872100-2 

ΤΕΜ. Μαύρο τριμμένο αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε 
κατάλληλη  συσκευασία, βάρους 500 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης.  

81 Πιπέρι κόκκινο 
(τριμμένο) 500 γρ 
 
15872100-2  

ΤΕΜ. Κόκκινο τριμμένο αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε 
κατάλληλη  συσκευασία, βάρους 500 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης. 

82 Ρίγανη 500 γρ 
(τριμμένη) 
 
15872000-1 

ΤΕΜ. Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη  
συσκευασία βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης. 

83 Σόδα σκόνη (συσκ. 
250 γραμ.) 
24957000-7 

ΤΕΜ. Να είναι Α΄ ποιότητας  σε αεροστεγή συσκευασία  250 
γραμ. 

84 Σοκολάτες  100 γρ. 
 
15842200-4 

ΤΕΜ. Γάλακτος αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε 
κατάλληλη  συσκευασία βάρους 100 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία 
λήξης.  

85 Σοκολατένια αυγά-
λαγουδάκια 
15842200-4 

ΚΙΛΟ Να είναι από σοκολάτα γάλακτος αρίστης ποιότητας σε 
συσκευασία χύμα 1 κιλού 
 

86 Σοκολατένια 
Χριστουγεννιά- 
Τικα 
15842200-4 

ΚΙΛΟ Να είναι από σοκολάτα γάλακτος αρίστης ποιότητας σε 
συσκευασία χύμα 1 κιλού 
 

87 Σοκολατένιοι Αγιο 
Βασίληδες (80-100 
γρ.) 
15842200-4 

ΤΕΜ. Να είναι από σοκολάτα γάλακτος αρίστης ποιότητας σε 
συσκευασία 80-100 γρ. 
 

88 Σοκολατένια 
Λαγουδάκια (80-100 
γρ.) 
15842200-4 

ΤΕΜ. Να είναι από σοκολάτα γάλακτος αρίστης ποιότητας σε 
συσκευασία μεταξύ 80-100 γρ. 
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89 

Σοκολάτες γεμιστές 
γάλακτος σε ατομική 
συσκευασία (τύπου 
Kinder) 100 γρ. 
(8Χ12,5) 
15842200-4 

TEM. Οκτώ (8) γεμιστές σοκολάτες γάλακτος σε ατομική 
συσκευασία με εκλεκτή σοκολάτα και γέμιση γάλακτος 
σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και τις εκάστοτε 
Αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις 

90 
 
 

Σοκοφρετάκια Μίνι 
210 γρ (15Χ14 γρ.) 
15842200-4 

TEM. Γκοφρετάκια σοκολάτας γάλακτος 15 τεμαχίων ανά 
συσκευασία σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και τις 
εκάστοτε Αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις  

91 Σοκοφρέτες 38 γρ. 
 
15842200-4 

ΤΕΜ. Με σοκολάτα γάλακτος αρίστης ποιότητας, 
τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία των 38 γραμ. 
 
 

92 Σκόνη λαχανικών 147 
γρ. 
15800000-6 

ΤΕΜ. Να είναι σε σκόνη και σε συσκευασία 147 γραμ. 
 
 

93 Σκόρδο σκόνη (συσκ. 
500 γρ.) 
15872200-3 

ΤΕΜ. Να είναι Α΄ ποιότητας  σε αεροστεγή συσκευασία  500  
γραμ. 

94 Συμπυκνωμένος 
χυμός ντομάτας 500 
γρ. 
15322100-2 

ΤΕΜ. Πρόσφατης παραγωγής σε μεταλλική ή χάρτινη 
συσκευασία με αναγραφόμενες προδιαγραφές σε 
συσκευασία 500 γρ. 

95 Σχοινόπρασσο (συσκ. 
500 γραμ.) 
03221000-6 

ΤΕΜ. Να είναι Α΄ ποιότητας  σε αεροστεγή συσκευασία  500 
γραμ. 
  

96 Ταραμάς  συσκ. 1 
κιλού 
 
15800000-6 

KIΛΟ Να είναι αρίστης ποιότητας, τυποποιημένος σε 
κατάλληλο πλαστικό κεσεδάκι σε συσκευασία 2,5 κιλών. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά ή προέλευση και ημερομηνία λήξης. 

97 Τζατζίκι (συσκ. 2,5 
κιλά) 
 
15871274-5 

ΤΕΜ Αλοιφές  άριστης ποιότητας. Τυποποιημένες σε πλαστικό 
κεσεδάκι 2,5 κιλών. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η 
ημερομηνία λήξης. 

98 Τοματάκια 
ψιλοκ/μένα 
κονσέρβα 400 γρ. 
15331423-8 

ΤΕΜ. Τοματάκια αποφλοιωμένα κονσερβοποιημένα και θα 
πρέπει να πληρούν τους όρους του άρθρο 124 του ΚΤΠ 
και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις. 
Θα διατίθεται σε συσκευασία των 400 γραμ. 

99 Τoματάκια 
ψιλοκομμένα 
κονσέρβα 2,550 
γραμ. 
15331423-8 

ΤΕΜ. Τοματάκια αποφλοιωμένα κονσερβοποιημένα και θα 
πρέπει να πληρούν τους όρους του άρθρο 124 του ΚΤΠ 
και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις. 
Θα διατίθεται σε συσκευασία των 2,550 γραμ 

100 Τοματοπολτός 200 
γρ. 
 
15331425-2 

ΤΕΜ. Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη  
συσκευασία, βάρους 200 γραμμαρίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης.  
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101 Τοματοπολτός 400 
γρ 
 
15331425-2 

ΤΕΜ. Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη  
συσκευασία, βάρους 400 γραμμαρίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης.  

102 Τοματοπολτός  4,550 
γραμ. 
 
15331425-2 

ΤΕΜ. Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη  
συσκευασία, βάρους 4,550 γραμ. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης. 

103 Τρούφα 100 γρ. 
 
15812100-4 

ΤΕΜ. Τριμμένη σοκολάτα σε φακελάκια όπως διατίθενται 
ευρέως στο εμπόριο. Συστατικά κακάο, ζάχαρη, γάλα. 
Συσκευασία 100 γρ. 

104 Τσάϊ  συσκ. 10 φακ. 
 
15864100-3 

ΤΕΜ. Αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε φακελάκια σε 
κατάλληλη συσκευασία των 10 gr. εμποτιζόμενα. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται  η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης.  

105 Τυροπιτάκια 1 κιλό 
15812121-7 

ΚΙΛΟ Σε συσκευασία 1 κιλού και να πληρούν τον ΚΤΠ και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις 

106 Τυροσαλάτα (συσκ. 
2,5 κιλά) 
 
15871274-5 

ΤΕΜ Αλοιφές  άριστης ποιότητας. Τυποποιημένες σε πλαστικό 
κεσεδάκι 2,5 κιλών. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η 
ημερομηνία λήξης. 

107 Φιαλάκια καφεστία 
09122200-2 

ΤΕΜ. Φιαλίδιο καμινέτου με βουτάνιο 500 gr Να 
αναγράφονται στη συσκευασία οι οδηγίες χρήσης. 

108 Φρυγανιά τριμμένη 
(180 γρ) 
 
15821110-3 

ΤΕΜ. Τριμμένη αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε 
κατάλληλη πλαστική  συσκευασία, καθαρού βάρους 180 
γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης. 

109 Φρυγανιά 250γρ 
 
15821110-3 

ΤΕΜ. Σταρένιες αρίστης ποιότητας, τυποποιημένες σε 
κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία, καθαρού 
βάρους 250 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης.  

110 Φύλλα πίτας 500 γρ. 
15800000-6 

ΤΕΜ. Φύλλα πίτας αρίστης ποιότητας 500 γραμ. τυποποιημένη  
σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, να αναγράφεται η 
προέλευση, τα συστατικά (αλεύρι σίτου, αλάτι, νερό). 

111 Χαλβάς 
15812200-5  

ΚΙΛΟ Χύμα σε μορφή μπαστούνι του 1 κιλού. 

112 Ψωμί τόστ  680 γρ. 
 
15811100-7 

ΤΕΜ. Λευκό σε ειδική για την φύλαξή του συσκευασία 680  
γρ., το    οποίο θα παρασκευάζεται στην Ελλάδα και θα 
πληρεί τους όρους του κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Στη 
συσκευασία θα αναφέρεται η ημερομηνία λήξης. 

113 Βανίλιες(5 τεμ/φακ 
1,5 γρ.) 
15800000-6 

ΤΕΜ. Συσκευασία πέντε τεμαχίων και τα φακελάκια να είναι 
των 1,5 γραμ. 

114 Χυμός 3 φρούτων 1 
λίτρο 

ΤΕΜ. Από συμπυκνωμένο χυμό 3 φρούτων περιεκτικότητας σε 
φρούτα 50% τουλάχιστον, με την προσθήκη νερού και 
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15321000-4 ζάχαρης. Συσκευασμένος σε κατάλληλη σφραγισμένη 
ερμητικά κλειστή χάρτινη συσκευασία, βάρους 1 λίτρου. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται  η 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη των  6 μηνών εκτός ψυγείου. 

115 Χυμός λεμόνι 400 γρ. 
15321300-7 

ΤΕΜ. Στη συσκευασία να γράφεται η φράση «άρτυμα 
λεμονιού» των 400 γραμμαρίων. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και σύμφωνα με την δεδομένη 

παραγγελία του κάθε σταθμού και κάθε κέντρου σίτισης. Η συσκευασία να φέρει στα 

ελληνικά ενδείξεις, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του  Κ.Τ.Π περί 

επισήμανσης. Επίσης όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην 

ελληνική αγορά, να είναι αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό 

κοινό και να υπάρχουν σε σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία. Η μεταφορά τους θα 

γίνεται με μεταφορικά μέσα καθαρά και απολυμασμένα. Σε όλες τις συσκευασίες 

τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Τα προϊόντα και η 

διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονομικές και κοινοτικές 

διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

τροφίμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους 

όρους υγιεινής διατροφής να τα αντικαταστήσει αμέσως με υπόδειξη της Υπηρεσίας 

χωρίς ιδιαίτερη πληρωμή. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των 

ακατάλληλων τροφίμων και αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου και αποστολής του 

νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων και αναλώσιμων ειδών 

παντοπωλείου επήλθε η οποιαδήποτε βλάβη σε νήπιο, σιτιζόμενο πολίτη ή 

υπάλληλο, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες 

αποκατάστασης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  

ΟΜΑΔΑΣ 2 

 

Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών:  

Α/Α ΕΙΔΟΣ/CPV ΣΥΣΚΕΥ
ΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Γάλα φρέσκο 
1 λίτρου 
15511000-3 

Τεμάχιο Λευκό φρέσκο πλήρες  παστεριωμένο αγελαδινό γάλα με 
3,5% λιπαρά, μέσα σε χάρτινη συσκευασία ή πλαστική φιάλη 
του ενός λίτρου  

2 Γάλα μακράς 
διαρκείας 
1 λίτρου 
 
15511000-3 

Τεμάχιο Γάλα πλήρες αγελαδινό, παστεριωμένο και ομογενοποιημένο 
με 3,5% λιπαρά σε χάρτινη ή πλαστική συσκευασία του 1 lt 
με καπάκι ασφαλείας. Εξωτερικά της συσκευασίας, θα 
αναγράφεται η εγγυημένη ημερομηνία λήξης του γάλακτος, η 
οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 20-25 ημερών εντός 
ψυγείου, επίσης θα αναγράφονται τα θρεπτικά συστατικά 
ανά 100ml γάλακτος δηλαδή πρωτεϊνες, υδατάνθρακες 
λιπαρά σε g, ασβέστιο, φώσφορο σε mg, βιταμίνες 
Α,Β1,Β2,Β6,Β12, ενέργεια σε Kj ή kcal. 

3 Γάλα εβαπορέ 
400 γρ. 
 
15511600-9 

Τεμάχιο Θα είναι λευκό αγελαδινό συμπυκνωμένο εβαπορέ 
αποστειρωμένο γάλα του οποίου η κατά βάρος 
περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5% και κατά 
προτίμηση εγχώριας παρασκευής σε μεταλλική συσκευασία 
των 400γρ. 

4 Γιαούρτι 
αγελάδος 
250 γρ. 
15551300-8 

Τεμάχιο Από γάλα αγελάδας να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων 
ισχύουσες διατάξεις και θα έχει περιεκτικότητα σε λίπος 
τουλάχιστον 3,85 % σε συσκευασία 224-250 γραμμάρια 

5 Γιαούρτι 
στραγγιστό 
220 γρ. 
 
15551300-8 

Τεμάχιο Φρέσκο, αρίστης ποιότητας, στραγγιστό, αποδεδειγμένα 
ευρείας κατανάλωσης, από αγελαδινό γάλα πλήρες σε 
λιπαρά. Συσκευασμένο σε σφραγισμένο πλαστικό κεσεδάκι, 
βάρους 220 γραμμαρίων με αναγραφόμενη εξωτερικά της 
συσκευασίας την προέλευση και την ημερομηνία λήξης 

6 Κεφαλοτύρι 
1 κιλό 
 
15544000-3 

Κιλό Θα έχει πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένο 
αντικανονικών οσμών και γεύσεων, να μην παρουσιάζουν 
αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι Α΄ποιότητας. . 
Συσκευασία 1 κιλού. 

7 Μυζήθρα 
1 κιλό 
15543000-6 

Κιλό Φρέσκια αρίστης ποιότητας, από αιγοπρόβειο γάλα πλήρες 
σε λιπαρά. Συσκευασμένο κατάλληλα.  Συσκευασία 1 κιλού. 

8 Ξινόγαλα 
500 γρ. 
15511000-3 

Τεμάχιο Να είναι απαλλαγμένο αντικανονικών οσμών και γεύσεων, να 
μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι 
Α΄ποιότητας σε συσκευασία των 500 γραμ. 

9 Τυρί Αγελαδινό 
 
15542300-2  

Κιλό Φρέσκο, αρίστης ποιότητας, από αγελαδινό γάλα, πλήρες σε 
λιπαρά, μετρίας σκληρότητας, συσκευασμένο κατάλληλα, με 
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση 
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ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 

 

Στα παραπάνω προϊόντα θα πρέπει να πληρούνται οι γενικές διατάξεις των 
άρθρων 3,9,26Α του κώδικα τροφίμων και ποτών, περί μεταφοράς τροφίμων, 
συσκευασίας τους και υλικών που θα έρθουν σε επαφή με αυτά. 

Η διάθεση και συσκευασία των προϊόντων θα γίνεται με ευθύνη του 
προμηθευτή και η μεταφορά με καθαρά και απολυμασμένα μέσα στις αποθήκες 
τροφίμων των παιδικών σταθμών και των κέντρων σίτισης, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις του ΚΤΠ. 

Κανένα προϊόν δεν θα γίνεται αποδεκτό εάν δεν τηρούνται οι όροι των 
σχετικών άρθρων του ΚΤΠ (θερμοκρασία οχήματος, ύπαρξη καταγραφικού 
θερμοκρασίας, βεβαίωση απολύμανσης, βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος, 
θερμοκρασία προϊόντος, ακεραιότητα συσκευασίας, επισήμανση προϊόντος). 

Σε όλα τα ανωτέρω προϊόντα επί της συσκευασίας θα αναγράφεται ευκρινώς 
η ημερομηνία λήξης.  

Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσαρμόζονται στις εκάστοτε τροποποιήσεις 
των αντίστοιχων διατάξεων που αναφέρονται παραπάνω όπως αυτές γίνονται από 
τα αντίστοιχα αρμόδια. 

Αυτονόητο είναι ότι η προσφορά του προμηθευτή θα αντιστοιχεί πλήρως στην 
αναφερόμενη τεχνική περιγραφή. Το παραδιδόμενο προϊόν στις αποθήκες τροφίμων 
των παιδικών σταθμών και των κέντρων σίτισης από τον επιλεγμένο προμηθευτή, δεν 
θα διαφέρει από το απαιτούμενο είδος και δεν θα γίνεται αποδεκτή η παραλαβή του 
με το αιτιολογικό της επιλογής του από την αρμόδια επιτροπή των διαγωνισμών, εάν 
για οποιοδήποτε λόγο παρεκκλίνει από την ως άνω τεχνική περιγραφή και τις 
ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 

 
 
 
 

και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 
μηνών.Συσκευασία 1 κιλού. 

10 Τυρί Ημίσκληρο  
 
15544000-3 

Κιλό Να έχει μέγιστη υγρασία 45% και το λίπος υπολογισμένο σε 
ξηρή ουσία τουλάχιστον 40% τα οποία να αναγράφονται 
επακριβώς στη συσκευασία. Επίσης να αναγράφονται στη 
συσκευασία όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις σύμφωνα με τον 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Συσκευασία 1 κιλού. 

11 Τυρί φέτα 
 
15542300-2 

Κιλό Να είναι αρίστης ποιότητας από αιγοπρόβειο γάλα πλήρες σε 
λιπαρά μέτριας σκληρότητας με ένδειξη Π.Ο.Π (όχι τύπου 
φέτα). 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΟΜΑΔΑ 2) 

Η Προμήθεια φρέσκου γάλακτος αγελάδας πρέπει να είναι πλήρες 
παστεριωμένο και ομογενοποιημένο με 3,5% λιπαρά, προέλευσης 100% Ελληνικό. 
Η συσκευασία του θα είναι ειδικού χάρτινου υλικού η οποία πληροί τους όρους της 
προβλεπόμενης Εθνικής Νομοθεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 80 του κώδικα (ΦΕΚ 
788/87 τεύχος β. 

Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας γάλακτος θα είναι ένα λίτρο. Επί της 
συσκευασίας θα αναγράφονται στοιχεία προϊόντος όπως (σύνθεση, όγκος, 
ημερομηνία παστερίωσης  και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες 
διατήρησης και χρήσης, διατροφικοί ισχυρισμοί, στοιχεία επικοινωνίας με την 
εταιρία κ.λ.π). Το γάλα θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, να μην έχει ξένες ύλες 
και προσμίξεις και ελαττώματα και να είναι παραγωγής της προηγούμενης ημέρας 
με αυτή της παράδοσής του στην υπηρεσία ή να μεσολαβούν τουλάχιστον τρεις 
ημέρες από την ημερομηνία λήξης του. 
Στην ειδική χάρτινη συσκευασία θα αναφέρεται η διάρκεια ζωής και οι συνθήκες 
διατήρησης του προϊόντος. 

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

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει και τον τρόπο μεταφοράς του 
προϊόντος μέχρι τον τόπο παράδοσης, μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία. Οι 
παραδόσεις θα πραγματοποιούνται καθημερινά και προθεσμία ορίζεται η μία μέρα. 
Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας επιβάλλονται  τα προβλεπόμενα, εκτός 
αν η υπέρβαση θεωρείται αναγκαία οπότε η παράταση προθεσμίας παρέχεται από 
τον Δήμαρχο μετά από αιτιολογημένη αίτηση του αναδόχου και σύμφωνη πρόταση 
του Διευθυντού Τεχνικής Υπηρεσίας και Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας 
και Πρασίνου. 

Το προϊόν θα προέρχεται από νοµίµως σε λειτουργία εργοστάσια , τα οποία 
θα έχουν εγκεκριμένη εγκατάσταση µε κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού 
ελέγχου (σήμα καταλληλόλητας) για τη διασφάλιση της ποιότητας αυτού. Τέλος θα 
διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 
Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Τα ψυγεία, με τα οποία θα γίνεται η 
μεταφορά του γάλακτος πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς γάλακτος. Εάν κατά την παραλαβή 
διαπιστωθεί απόκλιση από τους όρους της σύμβασης ως προς την ποιότητα ή τις 
ημερομηνίες παραγωγής και λήξης τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
αντικαταστήσει άμεσα μέρος ή ολόκληρη την παραγγελία. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές των  
προϊόντων τους (π.χ. Συσκευασία, βάρος συσκευασμένων προϊόντων, ποσότητες, 
εργοστάσιο παρασκευής, φυσικοχημικά και µμικροβιολογικά χαρακτηριστικά, 
θρεπτικά κ.λ.π). 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

(ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΩΝ 2018 & 2019) 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΓΚΙΟΚΟΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 

2 ΓΚΑΡΛΙΑΤΣΚΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕ 26 ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ 

3 ΚΟΥΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕ 26 ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

4 ΒΑΤΖΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 

5 ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 

6 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 

7 ΠΑΡΟΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 

8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 

9 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 

10 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΕ 16 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

11 ΧΑΤΖΗΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ(ΙΔΑΧ) 

12 ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

13 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑΣ 

14 ΠΟΣΤΟΛΤΖΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑΣ 

15 ΣΑΤΡΑΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΕ 16 ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ(ΙΔΑΧ 6ωρης) 

16 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑΣ 

17 ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑΣ 

18 ΣΟΥΚΟΥΛΔΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑΣ 

19 ΜΑΤΣΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑΣ 

20 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑΣ 

21 ΣΑΡΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 

22 ΒΟΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

23 ΚΑΖΑΛΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 

24 ΜΩΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 

25 ΧΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 

26 ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 

27 ΓΚΙΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑΣ 

28 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ(νεκρ.) 

29 ΚΟΣΠΑΝΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑΣ 

30 ΠΕΤΡΙΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕ 29 ΟΔ.ΑΥΤ/ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜ. 

31 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 

32 ΡΟΥΣΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ.ΑΠΟΡΡΙΜΜ. 

33 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑΣ 

34 ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑΣ 

35 ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 

36 ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 
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37 ΤΖΕΜΑΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 

38 ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ 

39 ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

40 ΟΔΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

41 ΦΥΛΑΚΤΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

42 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

43 ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 

44 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘ/ΝΤΩΝ 

45 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡ/ΚΩΝ) 

46 ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 

47 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ(ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ) 

48 ΣΥΒΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

49 ΝΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

50 ΓΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

51 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 
 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  

ΟΜΑΔΑΣ 3 

 

Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η προμήθεια  ειδών Αρτοποιείου:  

Α/Α ΕΙΔΟΣ/CPV ΣΥΣΚΕΥΑ
ΣΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 ΄Αρτος 
λευκός 
(350 γρ) 
 
15811100-7 

Τεμάχιο Ψωμί σύμμεικτο φρέσκο, από αλεύρι Α ποιότητας, σε κατάλληλη 
συσκευασία από ισόποση ανάμειξη αλεύρων κατηγορίας Μ από σκληρό 
σιτάρι και αλεύρων τύπου 70 % από μαλακό σιτάρι καθαρού βάρους 
350 γρ. Θα πρέπει να παρασκευάζεται την ίδια ημέρα, να είναι καλά 
ζυμωμένο και ψημένο, να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του και 
να διατίθεται στην κατανάλωση, μισή ώρα τουλάχιστον μετά την 
απόκτηση της θερμοκρασίας δωματίου. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη 
χρωστικών ουσιών. 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. 

2 Κουλούρια 
(80 γρ) 
15811000-6 

Τεμάχιο Θα είναι παρασκευασμένα με υλικά αρίστης ποιότητας και θα 
παραδίνονται στην Υπηρεσία φρέσκα, δεν επιτρέπεται να περιέχουν 
χρωστικές ουσίες και το βάρος του θα είναι 80 γρ. 

3 Βασιλόπιτες 
 
15810000-9 

Κιλό Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά λιπαρές ύλες και μια από τις φυσικές 
γλυκαντικές ύλες. Απαραίτητα συστατικά για την παρασκευή τους είναι 
γάλα, βούτηρο, αυγά, λιπαρές ύλες, μαγιά και αλεύρι. Το καθαρό βάρος 
πρέπει να είναι 1 κιλού. 
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4 Κουραμπιέ-
δες 
 
15810000-9 

Κιλό 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. 
Το καθαρό βάρος πρέπει να είναι 1 κιλού. 

5 Κρουασάν 
τσουρεκιού 
(70 γρ) 
 
15810000-9 

Τεμάχιο Το παρασκεύασμα πρέπει να είναι καλά ψημένο και να έχει την 
κανονική και νόμιμη υγρασία του. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι 
άριστης ποιότητας από ζύμη τσουρεκιού και γέμιση σοκολάτας και 
φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να 
παρασκευάζεται την ίδια ημέρα της παράδοσής του. 

6 Μελομα- 
Κάρονα 
 
15810000-9 

Κιλό 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. 
Το καθαρό βάρος πρέπει να είναι 1 κιλού. 

7 Τσουρέκι 
 
15810000-9 

Κιλό 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 την ίδια ημέρα της παράδοσής του. Το 
καθαρό βάρος πρέπει να είναι 1 κιλού. 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

 

Για τον άρτο και για τα λοιπά είδη Αρτοποιείου, σε σχέση με την παρασκευή, 
συσκευασία, μεταφορά καθώς και για  την επισήμανση, απαιτείται η εναρμόνιση 
στους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την Ελληνική Νομοθεσία και τις σχετικές 
διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών. 
    Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο 
αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά. 
 
  
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΟΜΑΔΑΣ 4 
 
Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η προμήθεια πλαστικών σκευών 

φαγητού:  

 
Α/Α 

ΕΙΔΟΣ/CPV ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Κεσεδάκια 1.280 
γρ. με καπάκια 
 
19520000-7 

Συσκευασία   
50 τεμαχίων 

Κεσεδάκια πλαστικά μιας χρήσεως λευκά 
φαγητού των 1.280 γρ. με πλαστικά καπάκια 
μιας χρήσεως σε συσκευασία των 50 τεμαχίων. 

2 Κεσεδάκια    640 
γρ. με καπάκια 
 
19520000-7 

Συσκευασία   
50 τεμαχίων 

Κεσεδάκια πλαστικά μιας χρήσεως λευκά 
φαγητού των 640 γρ. με πλαστικά καπάκια μιας 
χρήσεως σε συσκευασία των 50 τεμαχίων. 
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3 Κεσεδάκια    320 
γρ. με καπάκια 
 
19520000-7 

Συσκευασία   
50 τεμαχίων 

Κεσεδάκια πλαστικά μιας χρήσεως λευκά 
φαγητού των 320 γρ. με πλαστικά καπάκια μιας 
χρήσεως σε συσκευασία των 50 τεμαχίων. 

4 Κεσεδάκια    240 
γρ. με καπάκια 
 
19520000-7 

Συσκευασία   
100 τεμαχ. 

Κεσεδάκια πλαστικά μιας χρήσεως λευκά 
φαγητού των 240 γρ. με πλαστικά καπάκια μιας 
χρήσεως σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων(κεσεδάκια και καπάκια). 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΗ ΦΑΓΗΤΟΥ 
α)΄Όλα τα είδη εστίασης που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα θα 
πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών 
(άρθρα 9, 21-28 «Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα 
τρόφιμα». 
β)Να φέρουν τη σχετική σήμανση καταλληλότητας. 
γ)Να είναι κατασκευασμένα από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. 
δ)Τα σκεύη να είναι εύχρηστα και ανθεκτικά. 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΜΑΔΑΣ 5 

Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η προμήθεια κατεψυγμένων 

προϊόντων:  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ/CPV ΣΥΣΚΕΥ
ΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Αρακάς 
 
15331170-9 

Κιλό Φρεσκοκατεψυγμένος αρίστης ποιότητας, μεσαίου μεγέθους, 
καθαρισμένος και απαλλαγμένος από ξένα σώματα, 
τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία βάρους 
1 κιλού. 

2 Καρότο 
 
15331170-9 

Κιλό Φρεσκοκαταψυγμένα αρίστης ποιότητας, μεσαίου μεγέθους, 
καθαρισμένα και απαλλαγμένα από ακαθαρσίες και ξένα 
σώματα, τυποποιημένα σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία 
βάρους 1 κιλού. 

3 Λαχανικά 
Ανάμεικτα 
15331170-9 

Κιλό Κατεψυγμένα σε ειδική συσκευασία αεροστεγούς φακέλου. Το 
προϊόν πρέπει να είναι άριστης ποιότητας βάρους 1 κιλού.  

4 Μανιτάρια 
 
15331170-9 

Κιλό Κατεψυγμένα σε ειδική συσκευασία αεροστεγούς φακέλου. Το 
προϊόν πρέπει να είναι άριστης ποιότητας βάρους 1 κιλού.  

5 Μπάμιες 
 
15331170-9 

Κιλό Φρεσκοκαταψυγμένες αρίστης ποιότητας, Νο 1 καθαρισμένες 
και απαλλαγμένες από ακαθαρσίες και ξένα σώματα, 
τυποποιημένες σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία βάρους 
1 κιλού. 
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6 Πιπέρια 
Φλωρίνης 
(συσκ. 1 
κιλού) 
15331170-9 

Κιλό Κατεψυγμένες σε ειδική συσκευασία. Το προϊόν πρέπει να 
είναι άριστης ποιότητας βάρους 10 κιλών 

7 Σπανάκι 
 

Κιλό Κατεψυγμένο σε ειδική συσκευασία αεροστεγούς φακέλου. Το 
προϊόν πρέπει να είναι άριστης ποιότητας βάρους 1 κιλού. 

8 Φασολάκια 
Στρογγυλά 
 
15331170-9 

Κιλό Φρεσκοκατεψυγμένα αρίστης ποιότητας, μεσαίου μεγέθους, 
καθαρισμένα και απαλλαγμένα από ακαθαρσίες και  ξένα 
σώματα, τυποποιημένα σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία 
βάρους 1 κιλού. 

9 Φασολάκια 
Πλατιά 
 
15331170-9 

Κιλό Φρεσκοκατεψυγμένα αρίστης ποιότητας, μεσαίου μεγέθους, 
καθαρισμένα και απαλλαγμένα από ακαθαρσίες και  ξένα 
σώματα, τυποποιημένα σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία 
βάρους 1 κιλού. 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Τα χορηγούμενα είδη να είναι Α ποιότητας και να πληρούν τους όρους του 
ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρα 61, 62, 
62α), παραγωγής κατά προτίμηση χώρας Ε.Ε.. 
• Να έχουν ζωηρό φυσιολογικό χρώμα χαρακτηριστικό του είδους. 
• Να μην περιέχουν τεχνητή χρώση, άρωμα ή προσθήκη οργανικής ή ανόργανης 
ουσίας. 
• Να είναι καθαρισμένα και να είναι απαλλαγμένα ξένων σωμάτων. 
• Να έχουν υποστεί βαθιά κατάψυξη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να μην 
έχουν υποστεί επανακατάψυξη. 
• Να εμφανίζουν μετά την απόψυξη τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των νωπών 
λαχανικών από τα οποία προέρχονται. 
• Τα κατεψυγμένα λαχανικά να μην παρουσιάζουν συσσωματώματα (τα τεμάχια 
δηλαδή να μην είναι κολλημένα μεταξύ τους) χαρακτηριστικό που σημαίνει τη 
διακοπή της ψυκτικής αλυσίδας. 
• Να πληρούν τους όρους των εκάστοτε ισχυουσών υγειονομικών και κοινοτικών 
οδηγιών περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών. 
• Η αποθήκευση και η μεταφορά να έχει γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από 
τον Κ.Τ.& Π. άρθρα 61,62,62α 92 & 93 και τον οδηγό Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ. Νο 9. 
• Η συσκευασία και η επισήμανση να έχει γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από 
τον Κ.Τ.& Π. άάρθρα 9,11 & 62α και τις εκάστοτε ισχύουσες Διατάξεις. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΛΑΙΑ  
ΟΜΑΔΑΣ 6 

Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η προμήθεια Ελαίων:  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ/CPV ΣΥΣΚΕΥΑΣ
ΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Ελαιόλαδο 
έξτρα παρθένο 
(1) λίτρου 
 
15411110-6 

Τεμάχιο Ελαιόλαδο εξαιρετικά παρθένο τυποποιημένο και 
σφραγισμένο σε κατάλληλο ανοξείδωτο δοχείο ή γυάλινο 
σκούρου χρώματος ή πλαστικό δοχείο του ενός λίτρου, 
με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 12 μηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα 
ευρείας κατανάλωσης 

2 Ελαιόλαδο 
έξτρα παρθένο 
(5) λίτρα 
 
15411110-6 

Τεμάχιο Ελαιόλαδο εξαιρετικά παρθένο τυποποιημένο και 
σφραγισμένο σε κατάλληλο μεταλλικό δοχείο 5 λίτρων, 
με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 12 μηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα 
ευρείας κατανάλωσης 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΙΑ 

-Θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία «Εξαιρετικό (Extra) παρθένο». 
-Να είναι οξύτητας 0-0,8%. 
-Να είναι συσκευασμένα στα οποία θα αναφέρεται η ονομασία, η κατηγορία, το 
καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός παρτίδας, η 
ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας  και οι συνθήκες διατήρησης. 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  
ΟΜΑΔΑΣ 7 

Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου :  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ/CPV ΣΥΣΚΕΥ
ΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Αρνί 
 
15115100-8 
 

Κιλό Νωπό κρέας αρνιού αρίστης ποιότητας άνευ οστών από μπούτι, 
χωρίς λίπος, συσκευασμένο και τεμαχισμένο κατάλληλα, με 
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία 
λήξης και προέλευση. Συσκευασία 1 κιλού. 

2 Κατσίκι 
 
15117000-1 

Κιλό Νωπό κρέας από κατσίκι αρίστης ποιότητας από μπούτι, χωρίς 
λίπος, συσκευασμένο και τεμαχισμένο κατάλληλα, με 
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία 
λήξης και προέλευση. Συσκευασία 1 κιλού. 
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3 Κιμάς 
ανάμικτος 
 
15100000-9 

Κιλό Νωπός κιμάς μοσχαρίσιος και χοιρινός άπαχος,  χωρίς λίπος, 
συσκευασμένος και αλεσμένος κατάλληλα, με αναγραφόμενη 
εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και 
προέλευση (συσκευασία ενός κιλού) 

4 Κιμάς 
μοσχάρι 
 
15131620-7 

Κιλό Νωπός κιμάς μοσχαρίσιος άπαχος, από σπάλα χωρίς λίπος, 
συσκευασμένο και αλεσμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη 
εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και 
προέλευση (συσκευασία ενός κιλού) 

5 Κρέας 
μοσχάρι 
χωρίς κόκαλο 
15111200-1 

Κιλό Νωπό κρέας μοσχαρίσιο αρίστης ποιότητας άνευ οστών από σπάλα, 
χωρίς λίπος, συσκευασμένο και τεμαχισμένο κατάλληλα, με 
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία 
λήξης και προέλευση. Συσκευασία 1 κιλού. 

6 Κρέας 
χοιρινό-χωρίς 
κόκαλο 
15113000-3 

Κιλό Νωπό κρέας χοιρινό αρίστης ποιότητας άνευ οστών από μπούτι, 
χωρίς λίπος, συσκευασμένο και τεμαχισμένο κατάλληλα, με 
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία 
λήξης και προέλευση. Συσκευασία 1 κιλού. 

7 Λουκάνικα 
φρέσκα 
 
15131130-5 

Κιλό Ωμά λουκάνικα(λουκάνικα που ενθηκεύονται σε βρώσιμα 
περιβλήματα και είναι δυνατό να υφίσταται μερική 
αφυδάτωση)χοιρινό ή σύμμεικτο κρέας. Κρέας χοιρινό ή σύμμεικτο, 
πράσο, μίγμα καρυκευμάτων και αρωματικών υλών. Η 
περιεκτικότητα σε λίπος προϊόντων αυτών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 35% επί του προϊόντος ως έχει και θα μπορεί να 
περιέχει μυρωδικά σε είδη και ποσότητα που προβλέπονται από 
τον ΚΤΠ και εν γένει ότι προβλέπεται από το άρθρο 91.Συσκευασία 
διάφανη κατάλληλη για τρόφιμα 1 κιλού. 

8 Μπούτια 
κοτόπουλο 
 
15112130-6 

Κιλό Τα τεμαχισμένα νωπά τεμάχια(μπούτια) να είναι  250 γραμ. σε 
ομαδική συσκευασία, να φέρουν όλες τις  προβλεπόμενες ενδείξεις 
από τις κείμενες διατάξεις. Οι προμηθεύουσες μονάδες 
επεξεργασίας και τεμαχισμού κοτόπουλων θα έχουν κωδικό αριθμό 
κτηνιατρικής ένδειξης (κωδικό αριθμό Ε.Ε) Συσκευασία 1 κιλού. 

9 Μπριζόλα 
χοιρινή 
 
15111200-1 

Κιλό Καθαρισμένη από το εξωτερικό λίπος, βάρους 250-300 γραμ.   
παραδιδόμενα στην προβλεπόμενη συσκευασία του ΚΤΠ, ετός 
χαρτοκιβωτίων προστατευόμενο με εσωτερική μεβράνη κατάλληλη 
για τρόφιμα ή αεροστεγή συσκευασία, 1 κιλού. 

10 Στήθος 
κοτόπουλο 
 
15112130-6 

Κιλό Τα τεμαχισμένα νωπά τεμάχια(στήθη) να είναι  250 γραμ. σε 
ομαδική συσκευασία, να φέρουν όλες τις  προβλεπόμενες ενδείξεις 
από τις κείμενες διατάξεις. Οι προμηθεύουσες μονάδες 
επεξεργασίας και τεμαχισμού κοτόπουλων θα έχουν κωδικό αριθμό 
κτηνιατρικής ένδειξης (κωδικό αριθμό Ε.Ε). Συσκευασία 1 κιλού. 

11 Φιλέτο 
κοτόπουλο 
 
15112130-6 

Κιλό Τα τεμαχισμένα νωπά τεμάχια(φιλέτο)  σε ομαδική συσκευασία, να 
φέρουν όλες τις  προβλεπόμενες ενδείξεις από τις κείμενες 
διατάξεις. Οι προμηθεύουσες μονάδες επεξεργασίας και 
τεμαχισμού κοτόπουλων θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής 
ένδειξης (κωδικό αριθμό Ε.Ε). Συσκευασία 1 κιλού. 

12 Φιλέτο 
κοτόπουλο 
κατεψυγμένο 

Κιλό Τα τεμαχισμένα κατεψυγμένα τεμάχια(φιλέτο) να είναι  σε ομαδική 
συσκευασία, να φέρουν όλες τις  προβλεπόμενες ενδείξεις από τις 
κείμενες διατάξεις. Οι προμηθεύουσες μονάδες επεξεργασίας και 
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15112130-6 

τεμαχισμού κοτόπουλων θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής 
ένδειξης (κωδικό αριθμό Ε.Ε). Συσκευασία 1 κιλού. 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ  ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
Α)ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ (Μοσχαρίσιο/χοιρινό/Αρνί): 
-Να είναι από νωπό κρέας Α΄ποιότητας, απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες 
κ.λ.π. το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος, χωρίς 
οσμή και αίματα. 
-Να είναι σφαγμένο πριν από 48 ώρες έως 6 ημέρες, να προέρχεται από εργαστήριο 
τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και 
να φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου. 
-Να έχει ετικέτα επισήμανσης με στοιχεία ιχνηλασιμότητας. 
-Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία 
ανώτερη των 4-6οC, οξύτητα (ph) μεγαλύτερη του 5,8  μικρότερη του 4 και αλλοίωση 
του χρώματος, της οσμής και της σύστασης. 
-Τα ζώα να είναι νεαρής ηλικίας. 
-Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98 και τις οδηγίες 
του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 
Β)ΝΩΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ:Να είναι νωπά, Α΄ ποιότητας, τρυφερά εύσαρκα με δέρμα 
μαλακό-λείο χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, σπασμένα κόκκαλα, σοβαρούς μώλωπες 
ή εκδορές, χωρίς εγκαύματα ψύξης. 
Τύπου 65%, σφαγμένα να έχουν υποστεί αφαίμαξη, να είναι πλήρως αποπτερωμένα 
χωρίς κεφάλι και τα πόδια να είναι κομμένα 1cm πάνω από τους ταρσούς. 
-Το  βάρος να κυμαίνεται από 1,5-2 κιλά περίπου και να είναι όσο το δυνατό 
ισομεγέθη. 
-Να είναι απαλλαγμένα από όργανα του πεπτικού συστήματος, καθαρά χωρίς ορατό 
ξένο σώμα ή ακαθαρσία. 
-Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας έστω και σε ένα κοτόπουλο ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα. 
-Να υπάρχει ένα λεπτό στρώμα λίπους στο στήθος και στην πλάτη (ΕΟΚ 1538/91 
άρθρο 6). 
-Να προέρχεται από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό έγκρισης από την 
αρμόδια Κτηνιατρική  Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα του κτηνιατρικού ελέγχου. 
-Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98 και τις οδηγίες 
του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 
Η μεταφορά τους θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία καθαρά και απολυμασμένα και 
να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ)  
ΟΜΑΔΑΣ 8 

Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η προμήθεια ειδών 

Ιχθυοπωλείου(νωπά):  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ/CPV ΣΥΣΚΕΥ
ΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Βακαλάος 
μεγάλος 
φρέσκος 
03311210-7 

Κιλό Να είναι φρέσκα, συσκευασμένα σε ισοθερμικά 
κιβώτια μιας χρήσης καλυμμένα με πάγο και να 
μεταφέρονται με ψυγείο το οποίο διαθέτει τις 
κατάλληλες άδειες και εφαρμόζει όλες τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες. 

2 Γαλέος φέτα 
φρέσκος 
 
03311000-2 

Κιλό Να είναι φρέσκα, συσκευασμένα σε ισοθερμικά 
κιβώτια μιας χρήσης καλυμμένα με πάγο και να 
μεταφέρονται με ψυγείο το οποίο διαθέτει τις 
κατάλληλες άδειες και εφαρμόζει όλες τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες. 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ) 

α)Τα προσφερόμενα νωπά ψάρια απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης της Δ/νσης 
Κτηνιατρικής ότι τα ψάρια προέρχονται από καταχωρημένη ιχθυόσκαλα, καθώς 
επίσης και από κωδικό αριθμό Ε.Ε, να αναφέρεται επί του τιμολογίου/δελτίου 
αποστολής η ζώνη αλίευσης και ο κωδικός της, η ονομασία και η προέλευση, τα 
ψάρια θα πρέπει να είναι φρέσκα, συσκευασμένα σε ισοθερμικά κιβώτια μιας 
χρήσης καλυμμένα με πάγο και να μεταφέρονται με ψυγείο το οποίο διαθέτει τις 
κατάλληλες άδειες και εφαρμόζει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες του HACCP.Τα 
καθαρισμένα ψάρια (βάρους από 250-300 γρ/τεμ.) να έχουν ακέραιο το κεφάλι και 
τους οφθαλμούς τους, τα καθαρισμένα θα έχουν απολεπιστεί να τους έχουν 
αφαιρεθεί τα βράγχια και τα εντόσθια και να συνοδεύονται με τα απαραίτητα από το 
σύστημα HACCP έγγραφα (πιστοποιητικό συμμόρφωσης ελέγχου και ποιότητας). 
 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ) 
ΟΜΑΔΑΣ 9 

Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η προμήθεια ειδών 
Ιχθυοπωλείου(κατεψυγμένα):  

Α/Α ΕΙΔΟΣ/CPV ΣΥΣΚΕΥ
ΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Γλώσσα 
(κατεψυγμέν
η 
15221000-3 

Κιλό  Γλώσσα φρεσκοκατεψυγμένη αρίστης ποιότητας, 
συσκευασμένη κατάλληλα, επίπαγος μέχρι 15% του 
βάρους των, προσφάτου καταψύξεως. 
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2 Καλαμάρια 
κατεψυγμένα 
15220000-6 

Κιλό Καλαμάρια φρεσκοκατεψυγμένα αρίστης ποιότητας, 
συσκευασμένο κατάλληλα, επίπαγος μέχρι 15% του 
βάρους των, προσφάτου καταψύξεως. 

3 Μπακαλιάρος 
(φιλέτο 
κατεψυγμένο) 
15221000-3 

Κιλό Φιλέτο μπακαλιάρου φρεσκοκατεψυγμένο αρίστης 
ποιότητας, συσκευασμένο κατάλληλα, επίπαγος μέχρι 
15% του βάρους των, προσφάτου καταψύξεως. 

4 Πέρκα    
(φιλέτο 
κατεψυγμένο) 
 
15221000-3 

Κιλό Α΄ποιότητας, προσφάτου καταψύξεως και σύμφωνα με 
τις αγορονομικές διατάξεις. Θα φτάνει δε στα τμήματα 
στην ορισμένη από τις κείμενες διατάξεις θερμοκρασία 
κατάψυξης. Τα φιλέτα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
ισομεγέθη κομμάτια και απαλλαγμένα από κόκαλα, λέπια 
και πτερύγια. Σε συσκευασία 1 κιλού έως 1,5 κιλού όπως 
διατίθενται στην ευρεία αγορά. 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ) 
1)Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα ψάρια να είναι Α΄ποιότητας, καλά διατηρημένα 
κατευθείαν βγαλμένα από τα ψυγεία ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου, 
απαλλαγμένα από κεφάλια, μεγάλα λέπια, πτερύγια, εντόσθια και αυγά. 
2)Ο τεμαχισμός και η συσκευασία να έχει γίνει σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν 
εγκεκριμένο αριθμό λειτουργίας. 
3)Η συσκευασία του προϊόντος να μην είναι φθαρμένη ή σκισμένη και να έχει 
ευανάγνωστες τις παρακάτω ενδείξεις: 
α)την ονομασία πώλησης συμπληρωμένη με την ένδειξη «βαθειάς κατάψυξης» ή 
«υπερκαταψυγμένα». 
β)την ημερομηνία αλίευσης, κατάψυξης και της λήξης συντήρησής τους. 
γ)τον κωδικό αριθμό (Κ.Α.) Ε.Ε της εγκατάστασης παραγωγής. 
δ)να αναγράφεται σαφή ανακοίνωση «απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη μετά την 
απόψυξη» 
    να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα. 
     το ποσοστό επίπαγου θα είναι έως 15% 
   Η παράδοση από τον προμηθευτή του προϊόντος θα γίνεται σε συσκευασία 
κατάλληλη για τρόφιμα σφραγισμένη σε κατάσταση κατάψυξης στους -18ο C. 
   Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με μεταφορικά μέσα-ψυγεία σε 
θερμοκρασία -18ο C, καθαρά, απολυμασμένα με καταγραφικά  θερμόμετρα. 
   Τα κατεψυγμένα ψάρια κατά την παράδοσή θα πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες 
Κοινοτικές και Εθνικές διατάξεις (την Κτηνιατρική και Υγειονομική νομοθεσία, τις 
Αγορονομικές διατάξεις) και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  
ΟΜΑΔΑΣ 10 

Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η προμήθεια ειδών οπωροπωλείου :  

Α/Α ΕΙΔΟΣ/CPV ΣΥΣΚΕΥΑΣ
ΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Αγγούρια 
03221270-9 

Τεμάχιο φρέσκα αρίστης ποιότητας, πράσινα, μετρίου 
μεγέθους. 

2 Ακτινίδια 
03222118-3 

Κιλό φρέσκα αρίστης ποιότητας, πράσινα, μετρίου 
μεγέθους. 

3 ΄Ανηθος (ματσάκι) 
15872000-1 

Τεμάχιο φρέσκος αρίστης ποιότητας, ώριμος και πράσινος. 

4 Αχλάδια 
03222322-6 

Κιλό φρέσκα αρίστης ποιότητας, ζουμερά και γλυκά, 
μετρίου μεγέθους. 

5 Βερύκοκα 
03222331-2 

Κιλό Α΄ ποιότητας, φρέσκα, ζουμερά ομοιογενή χωρίς 
χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα. 

6 Δυόσμος (ματσάκι) 
15872000-1 

Τεμάχιο φρέσκος αρίστης ποιότητας, ώριμος και πράσινος. 

7 Καρότα 
03221112-4 

Κιλό φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριμα, μετρίου   
μεγέθους, τραγανά. 

8 Καρπούζι 
15300000-1 

Κιλό φρέσκο αρίστης ποιότητας, ώριμο, ζουμερό και 
γλυκό, μετρίου    μεγέθους. 

9 Κολοκυθάκια 
03221250-3 

Κιλό φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριμα, μετρίου 
μεγέθους. 

10 Κρεμμύδια ξερά 
03221113-1 

Κιλό  ξηρά αρίστης ποιότητας, μετρίου μεγέθους. 

11 Κρεμμύδια 
φρέσκα(ματσάκι) 
15872300-4 

Τεμάχιο φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριμα και πράσινα.  

12 Λάχανα 
 
03221410-3 

Κιλό Λάχανα φρέσκα αρίστης ποιότητας, λευκό, μετρίου 
μεγέθους, σφιχτό  κατάλληλο για επιτραπέζια 
κατανάλωση (σαλάτα). 

13 Λεμόνια 
03222210-8 

Κιλό φρέσκα αρίστης ποιότητας, ζουμερά, μετρίου 
μεγέθους. 

14 Μαϊδανός (ματσάκι) 
15872300-4 

Τεμάχιο φρέσκος αρίστης ποιότητας, ώριμος και πράσινος.  

15 Μανταρίνια 
03222240-7 

Κιλό  φρέσκα, αρίστης ποιότητας, ζουμερά, ώριμα, 
γλυκά, μετρίου μεγέθους. 

16 Μαρούλι 
03221310-2 

Κιλό φρέσκο  αρίστης ποιότητας, κανονικού μεγέθους, 
κατάλληλο για  επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα). 

17 Μελιτζάνες 
03221000-6 

Κιλό  αρίστης ποιότητας, μετρίου μεγέθους. 

18 Μήλα 
03222321-9 

Κιλό φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριμα, ζουμερά και 
γλυκά, μετρίου   μεγέθους. 

19 Μπανάνες 
03222111-4 

Κιλό φρέσκιες αρίστης ποιότητας, ώριμες, γλυκές, 
κανονικού μεγέθους. 
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20 Νεκταρίνια 
15300000-1 

Κιλό Α΄ ποιότητας, φρέσκα, ζουμερά, ομοιογενή, χωρίς 
χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα. 

21 Ντομάτες 
03221240-0 

Κιλό φρέσκιες αρίστης ποιότητας, ώριμες, ζουμερές και 
γλυκές μετρίου μεγέθους, κατάλληλες για 
επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα). 

22 Πατάτες 
03212100-1 

Κιλό Πατάτες φρέσκιες αρίστης ποιότητας, μετρίου  
μεγέθους. 

23 Πεπόνι 
15332180-9 

Κιλό φρέσκο αρίστης ποιότητας, ώριμο,  ζουμερό και 
γλυκό, κανονικού    μεγέθους. 

24 Πιπέρια για τηγάνι 
03221230-7 

Κιλό φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριμα, κατάλληλα για 
επιτραπέζια κατανάλωση 

25 Πιπέρια γεμιστά 
03221230-7 

Κιλό φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριμα, κατάλληλα για 
επιτραπέζια κατανάλωση 

26 Πιπέρια Φλωρίνης 
03221230-7 

Κιλό φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριμα, κατάλληλα για 
επιτραπέζια κατανάλωση 

27 Πορτοκάλια 
03222220-1 

Κιλό φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριμα,  ζουμερά και 
γλυκά, ψιλόφλουδα μετρίου μεγέθους, κατάλληλα 
για επιτραπέζια κατανάλωση. 

28 Πράσσα 
03221000-6 

Κιλό φρέσκα, αρίστης ποιότητας. 

29 Ροδάκινα 
03222332-9 

Κιλό φρέσκα, αρίστης ποιότητας, ώριμα, ζουμερά, 
μετρίου μεγέθους. 

30 Σέλινο 
15872300-4 

Κιλό φρέσκο, αρίστης ποιότητας, ώριμο και πράσινο. 

31 Σκόρδα 
33711140-0 

Κιλό ντόπια, μετρίου μεγέθους, αρίστης ποιότητας. 

32 Σπανάκι 
03221340-1 

Κιλό φρέσκο, αρίστης ποιότητας, ώριμο και πράσινο. 

33 Σταφύλια 
03222340-8 

Κιλό φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριμα,  ζουμερά, 
κατάλληλα για επιτραπέζια κατανάλωση. 

34 Φράουλες 
03222313-0 

Κιλό Α΄ ποιότητας, φρέσκες, ομοιογενείς, χωρίς 
χτυπήματα, γδαρσίματα και στίγματα. 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 α)Να είναι Α΄ποιότητας της εποχής και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές 
προδιαγραφές της κατηγορίας. 

β)Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και 
οργανοληπτικών χαρακτήρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

γ)Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να 
καταναλωθούν. 

δ)Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια και 
τα λαχανικά χωρίς μαραμένα φύλλα. 

ε)Στα συνοδευτικά δελτία να αναγράφεται ότι είναι Α΄ποιότητας καθώς και ο 
τόπος παραγωγής. 

στ)Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι χάρτινες, καθαρές, 
κατάλληλες για τρόφιμα, απαλλαγμένες από ξένες ύλες, ώστε να εξασφαλίζεται η 
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μεταφορά και η διακίνησή τους  σε ικανοποιητική κατάσταση με ευθύνη του 
προμηθευτή. 

ζ)Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα 
φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα και να μην είναι μεταλλαγμένα. 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΟΜΑΔΑ 11) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚ

ΕΥΑΣ

ΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Αλμυρά ψημένα 

πιτάκια τύπου 

κουρού (τυρί, 

σπανάκι, 

λουκάνικο, 

πατάτα κ.α.) 

ΚΙΛΟ Αλμυρά ψημένα πιτάκια (τυρί, σπανάκι, λουκάνικο, πατάτα κ.α.) 

από ζύμη κουρού. 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 παράδοση τους. 

2 Εδέσματα γλυκά 

κεράσματα 

(παστάκια 

τυλιχτά) 

ΚΙΛΟ Να είναι φρέσκα παρασκευασμένα σύμφωνα με τον κώδικα 

τροφίμων και τις εκάστοτε Αγορανομικές και υγειονομικές 

διατάξεις. 

3 Αναψυκτικά με 

Ανθρακικό 1,5 lt 

ΤΕΜ

ΑΧΙΑ 

Αναψυκτικά με ανθρακικό 1,5 lt. Η συσκευασία πρέπει να πληροί 

τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από τον κώδικα 

τροφίμων και ποτών, τις σχετικές οδηγίες του Ε.Φ.Ε.Τ. και της Ε.Ε. 

Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του 

να έχουν γίνει σύμφωνα με την οδηγία 02/46 Ε.Ε. 

4 Αναψυκτικά με 

Ανθρακικό 330 

ml, συσκευασία 6 

τεμαχίων  

ΤΕΜ

ΑΧΙΑ 

Αναψυκτικά με ανθρακικό 330ml, συσκευασία 6 τεμαχίων. Η 

συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής, όπως 

καθορίζονται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών, τις σχετικές 

οδηγίες του Ε.Φ.Ε.Τ. και της Ε.Ε. Όλες οι διεργασίες σχετικά με την 

παραγωγή και συσκευασία του να έχουν γίνει σύμφωνα με την 

οδηγία 02/46 Ε.Ε. 

5 Φυσικός Χυμός 

Φρούτων 1 lt  

ΤΕΜ

ΑΧΙΑ 

Να είναι φυσικός χυμός 1 lt, χωρίς συντηρητικά, διαφόρων 

φρούτων. Η συσκευασία του να είναι χάρτινη του ενός λίτρου και 

η διάρκεια ζωής του να υπερβαίνει τις 45 ημέρες. 
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6 Κέικ βανίλιας 

σοκολάτας 500gr 

ΤΕΜ

ΑΧΙΑ 

Κέικ 500gr: 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 παράδοση 

του. 

7 Στραγγιστός 

Καφές 500gr 

ΤΕΜ

ΑΧΙΑ 

Στραγγιστός καφές σε αναλλοίωτη συσκευασία 500gr. 

8 Στιγμιαίος Καφές 

200gr  

ΤΕΜ

ΑΧΙΑ 

Στιγμιαίος καφές σε συσκευασία μεταλλική 200gr. 

9 Ελληνικός Καφές 

200 γρ. 

ΤΕΜ

ΑΧΙΑ 

Ελληνικός καφές  αρίστης ποιότητας, τυποποιημένος σε 

κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, βάρους 200γρ. Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.  

10 Εδέσματα 

Κουλουράκια (Πτι 

Φουρ) 

(15821000-9) 

ΚΙΛΟ Κουλουράκια (Πτι Φουρ), 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 παράδοση 

τους. 

11 Μελομακάρονα 

(15810000-9) 

ΚΙΛΟ 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. Το καθαρό βάρος πρέπει να είναι 

1 κιλού. 

12 Καραμέλες χύμα 

1 κιλό (15812200-

5) 

ΚΙΛΟ Σε συσκευασία 1 κιλού, αναλλοίωτη με αναγραφόμενα στοιχεία 

εταιρίας ή παραγωγού και συστατικών.  

13 Παραδοσιακό 

Προϊόν 

(Μαρμελάδα 

πορτοκάλι- 

κολοκύθι) 350γρ. 

ΚΙΛΟ Παραδοσιακό προϊόν μαρμελάδα πορτοκάλι- κολοκύθι, να έχει 

ελάχιστη περιεκτικότητα 45% σε πορτοκάλι- κολοκύθι και να είναι 

σε γυάλινη συσκευασία 350 γραμμαρίων. Επί της συσκευασίας να 

αναγράφεται η ένδειξη χωρίς συντηρητικά.  
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14 Ζάχαρη 1 κιλό  

ΤΕΜ

ΑΧΙΑ 

Ψιλή, λευκή, κρυσταλλική Α΄ ποιότητας, απαλλαγμένη από ξένες 

ύλες σε χάρτινη συσκευασία του 1 Kg. 

15 Λουκούμια       

διαφόρων 

γεύσεων 

ΚΙΛΟ Χύμα, διαφόρων γεύσεων, αρίστης ποιότητας σε άχνη ζάχαρη ή 

ινδοκάρυδο σε συσκευασία 1 κιλού. 

16 Σοκοφρέτες 38 γρ ΤΕΜ

ΑΧΙΑ 

Γκοφρέτες με σοκολάτα γάλακτος αρίστης ποιότητας, 

τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία 38 γρ. 

17 Γαλατάκια  

συσκευασία 

10τεμ. 

ΤΕΜ

ΑΧΙΑ  

Πλήρες γάλα συμπυκνωμένο, 10Χ15γραμμάρια, σε συσκευασία 

των 10 τεμαχίων.   

18 Παραδοσιακό 

προϊόν 

(Τραχανάς) 

ΚΙΛΟ Να είναι γλυκός από σιμιγδάλι, αυγά και γάλα, με σχήμα 

κοκκώδες και ακανόνιστο. Η συσκευασία να είναι 1 κιλού, να 

αναγράφεται ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, 

το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν και η 

ημερομηνία λήξης τους. 

19 Παραδοσιακό 

προϊόν 

(Χυλοπίτες) 

ΚΙΛΟ  Να περιέχουν σιμιγδάλι, αυγά και γάλα. Η συσκευασία να είναι 1 

κιλού . Στη συσκευασία να αναγράφεται η περιεκτικότητα σε αυγά 

και γάλα, επίσης  ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία 

του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν και η 

ημερομηνία λήξης τους. 

20 Παραδοσιακό 

προϊόν (Κους 

κους) 

ΚΙΛΟ Συσκευασία 1 κιλού και από σιμιγδάλι σκληρού τύπου. Να 

αναγράφεται ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, 

το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν και η 

ημερομηνία λήξης τους. 

 

Επισημάνσεις 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των 

προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 

1169/2011. 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται τα παρακάτω: 

 Η ονομασία του τροφίμου. 

 Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε κιλά ή γραμμάρια. 

 Ο κατάλογος των συστατικών. 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.  
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 Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης 

 Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου 
επιχείρησης τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1 του 
Καν. (ΕΕ) 1169/2011). 

 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι 
προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 
συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ημέρας, του μήνα και του 
έτους). 

 Κάθε συστατικό ή τεχνολογικό βοήθημα το οποίο προκαλεί αλλεργίες ή 
δυσανεξίες και χρησιμοποιείται στην παραγωγή ή στην παρασκευή του 
προϊόντος και εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό προϊόν, ακόμη και σε 
τροποποιημένη μορφή. 
 

 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ   13  - 09 - 2017 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 

Δημήτριος Γκαϊντατζής  
ΔΕ Δ/κός 

 
 
 

 
 

             ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ   13 - 09 - 2017 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

  
 
 
 

Άννα Μπογιατζή  
                     

 Προϊσταμένη Αυτ. Τμήματος Κοιν. 
Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού            
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3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 1   
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΠΑΑΔΟ, ΔΗΚΕΠΑΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-Φ.Π.Α 13% 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 

ΜΟΝΑΔ
Α 
ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

 
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ  
ΕΤΟΥΣ 
2018 
ΚΚΠΑΑΔ
Ο 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ  
ΕΤΟΥΣ 
2018 
ΔΗΚΕ
ΠΑΟ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ  
ΕΤΟΥΣ 
2018 
ΔΗΜ
ΟΥ  

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 
ΚΚΠΑ
ΑΔΟ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 
ΔΗΚΕ
ΠΑΟ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 
ΔΗΜ
ΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 
ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 2018 

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 
2019 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 
ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 2018 & 
2019 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ
ΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΟΥΣ 
2018 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
2018 &2019 

1 
Αλεύρι (για όλες τις 
χρήσεις) 1 κιλό 

15612200-3 ΚΙΛΟ 500 14 2400 500 14 2400 2.914 2914 5.828 0,9 2.622,60 2.622,60 5.245,20 

2 Αλεύρι (σακί 5 κιλών) 15612200-3 ΤΕΜ. 300     300     300 300 600 5 1.500,00 1.500,00 3.000,00 

3 
Αλεύρι(φουσκώνει μόνο 
του) 500 γραμ. 

15612190-9 ΤΕΜ. 250 13   250 13   263 263 526 0,7 184,10 184,10 368,20 

4 Αυγά συσκ. 6 τεμαχίων 03142500-3 ΤΕΜ. 1.000 90   1.000 90   1.090 1090 2.180 1 1.090,00 1.090,00 2.180,00 

5 
Ζυμαρικά μακαρονάκι 
κοφτό (συσκ. 500 γραμ.) 

15850000-1 ΤΕΜ. 800 400   800 400   1.200 1200 2.400 0,6 720,00 720,00 1.440,00 

6 
Ζυμαρικά πέννες (συσκ. 
500 γραμ.) 

15850000-1 ΤΕΜ. 800     800     800 800 1.600 0,6 480,00 480,00 960,00 

7 
Ζυμαρικά ριγκατόνι 
(συσκ. 500 γραμ.) 

15850000-1 ΤΕΜ. 800     800     800 800 1.600 0,6 480,00 480,00 960,00 

8 
Ζυμαρικά τριβελάκι 
(συσκ. 500 γραμ.) 

15850000-1 ΤΕΜ. 800 60   800 60   860 860 1.720 0,6 516,00 516,00 1.032,00 

9 
Ζυμαρικά φιογκάκι 
(συσκ. 500 γραμ.) 

15850000-1 ΤΕΜ. 800     800     800 800 1.600 0,6 480,00 480,00 960,00 

10 
Κασέρι τύπου Gouda 1 
κιλό 

15544000-3 ΚΙΛΟ 300 60   300 60   360 360 720 6 2.160,00 2.160,00 4.320,00 

11 Κόρν φλάουερ 200 γρ. 15600000-4 ΤΕΜ. 400 18   400 18   418 418 836 1,1 459,80 459,80 919,60 

12 Κουσκούσι 500 γρ. 15851200-0 ΤΕΜ. 800     800     800 800 1.600 1 800,00 800,00 1.600,00 
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13 
Κριθαράκι μέτριο 500 
γρ. 

15851100-9 ΤΕΜ. 1.200 200 2400 1.200 200 2400 3.800 3800 7.600 0,7 2.660,00 2.660,00 5.320,00 

14 
Μακαρόνια Νο 6 (500 
γρ.) 

15851100-9 ΤΕΜ. 2.600   2400 2.600   2400 5.000 5000 10.000 0,6 3.000,00 3.000,00 6.000,00 

15 
Μακαρόνι κοφτό (500 
γρ.) 

15851100-9 ΤΕΜ. 500 400   500 400   900 900 1.800 0,6 540,00 540,00 1.080,00 

16 
Μακαρόνια παστίτσιου 
Νο 2 (500 ΓΡ.) 

15851100-9 ΤΕΜ. 300     300     300 300 600 0,6 180,00 180,00 360,00 

17 
Μέλι 900 γρ. σε γυάλινο 
βάζο 

15831600-8 ΤΕΜ. 100 20   100 20   120 120 240 4,5 540,00 540,00 1.080,00 

18 
Νερό εμφιαλωμένο 
(εξάδα 1,5 λίτρο) 

41110000-3 ΤΕΜ. 500 520   500 520   1.020 1020 2.040 1,5 1.530,00 1.530,00 3.060,00 

19 
Πουρές σκόνη (σακί 5 
κιλών) 

15312100-9 ΤΕΜ. 120 20 200 120 20 200 340 340 680 35 11.900,00 11.900,00 23.800,00 

20 Ρεβίθια 1 κιλό 03212212-9 ΚΙΛΟ 800 30   800 30   830 830 1.660 2,5 2.075,00 2.075,00 4.150,00 

21 Ρύζι καρολίνα 1 κιλό 03211300-6 ΚΙΛΟ 1.400 180 2400 1.400 180 2400 3.980 3980 7.960 1,8 7.164,00 7.164,00 14.328,00 

22 
Ρύζι κίτρινο (για πιλάφι) 
1 κιλό 

03211300-6 ΚΙΛΟ 1.400 180   1.400 180   1.580 1580 3.160 1,2 1.896,00 1.896,00 3.792,00 

23 Φακές 1 κιλό 03212211-2 ΚΙΛΟ 1.500 40 1200 1.500 40 1200 2.740 2740 5.480 1,8 4.932,00 4.932,00 9.864,00 

24 Φασόλια 1 κιλό 03221210-1 ΚΙΛΟ 1.200 40 1200 1.200 40 1200 2.440 2440 4.880 2,2 5.368,00 5.368,00 10.736,00 

25 Χυλόπιτες 500 γρ. 15851100-9 ΤΕΜ. 600     600     600 600 1.200 1,1 660,00 660,00 1.320,00 

                        ΣΥΝΟΛΟ               53.937,50 53.937,50 107.875,00 

                        
Φ.Π.Α. 
13%             

  7.011,88 7.011,88 14.023,76 

                        
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ 
Φ.Π.Α.         

  60.949,38 60.949,38 121.898,76 
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ΟΜΑΔΑ 1   
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΠΑΑΔΟ, ΔΗΚΕΠΑΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-Φ.Π.Α 24% 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 

          
ΜΟΝΑΔ
Α 
ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

      
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2018 
ΚΚΠΑΑΔ
Ο 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2018 
ΔΗΚΕΠΑ
Ο 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2018 
ΔΗΜΟΥ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 
ΚΚΠΑΑΔ
Ο 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 
ΔΗΚΕ
ΠΑΟ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 
ΔΗΜ
ΟΥ 

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 
2018 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ 
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
2019 

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 
2018 
& 
2019 

                 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
Σ 

                
ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΟΥΣ 
2018 

          
ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 

       
ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 
ΔΑΠΑΝΗ 
2018 & 
2019 

26 Αλάτι (βαζάκι) 400 γρ. 15872400-5 Τεμ. 150 39   150 39   189 189 378 0,50 94,50 94,50 189,00 

27 
Αλάτι (σακουλάκι) 
500 γρ. 15872400-5 Τεμ. 500 60 2400 500 60 2400 2960 2960 5920 0,30 888,00 888,00 1776,00 

28 
Αλάτι (σακουλάκι) 1 
κιλό 15872400-5 Τεμ. 300     300 0   300 300 600 0,60 180,00 180,00 360,00 

29 
Αλάτι (Ημίχοντρο) 
(συσκ. 5 κιλών) 15872400-5 Τεμ. 80     80 0   80 80 160 3,00 240,00 240,00 480,00 

30 
Αλάτι (ψιλό) (συσκ. 5 
κιλών) 15872400-5 Τεμ. 40     40 0   40 40 80 3,00 120,00 120,00 240,00 

31 
Αλουμινόχαρτο 1.000 
γρ. 39222100-5 Τεμ. 100 4   100 4   104 104 208 4,50 468,00 468,00 936,00 

32 
Βασιλικός τριμμένος 
(συσκ. 500 γρ. 15872000-1 Τεμ. 10     10 0   10 10 20 4,50 45,00 45,00 90,00 

33 Γλυφιντζούρι 15812200-5 Τεμ. 500 200   500 200   700 700 1400 0,40 280,00 280,00 560,00 

34 
Δάφνη (φάκελος 100 
γρ.) 15872000-1 Τεμ. 100 8   100 8   108 108 216 1,30 140,40 140,40 280,80 

35 
Δυόσμος τριμμένος 
(συσκ. 1 κιλού) 15872000-1 Τεμ. 25 0   25 0   25 25 50 7,50 187,50 187,50 375,00 

36 Ελιές 03222400-7 Κιλό 800 2   800 2   802 802 1604 4,50 3609,00 3609,00 7218,00 

37 Εδέσματα (παστάκια) 15812200-5 Κιλό 50 7   50 7   57 57 114 8,00 456,00 456,00 912,00 

38 
Εδέσματα 
(Κουλουράκια) 15821000-9 Κιλό 40 9   40 9   49 49 98 6,00 294,00 294,00 588,00 
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39 
Εδέσματα (αλμυρά 
πιτάκια) 15812121-7 Κιλό 40 7   40 7   47 47 94 6,00 282,00 282,00 564,00 

40 Ζάχαρη 1 κιλό 15831000-2 Τεμ. 400 80 2400 400 80 2400 2880 2880 5760 0,90 2592,00 2592,00 5184,00 

41 Ηλιέλαιο 5 lit 15411200-4 Τεμ. 150 2   150 2   152 152 304 7,00 1064,00 1064,00 2128,00 

42 Κακάο 125 γρ. 15841000-5 Τεμ. 100     100 0   100 100 200 1,80 180,00 180,00 360,00 

43 
Κακάο ρόφημα 400 
γρ. 15842210-7 Τεμ. 100     100 0   100 100 200 3,00 300,00 300,00 600,00 

44 
Καλαμάκια (1.000) 
τεμ. 39220000-0 Τεμ. 30 4   30 4   34 34 68 3,50 119,00 119,00 238,00 

45 Καμινέτο 39220000-0 Τεμ. 10     10 0   10 10 20 28,00 280,00 280,00 560,00 

46 Κανέλα 50 γρ. 15872000-1 Τεμ. 100 7   100 7   107 107 214 1,00 107,00 107,00 214,00 

47 
Καραμέλες χύμα 1 
κιλό 15812200-5 Κιλό 100 10   100 10   110 110 220 6,00 660,00 660,00 1320,00 

48 

Κέϊκ Αφράτο με κακάο 
και γαλακτώδη γέμιση 
(τύπου Delice) 42 gr. 15812000-3 Τεμ. 500 120   500 120   620 620 1240 0,60 372,00 372,00 744,00 

49 
Κομπόστα ροδάκινο 
820 γρ. 15332400-8 Τεμ. 400     400 0   400 400 800 1,50 600,00 600,00 1200,00 

50 Κόρν φλέϊκς 375 γρ. 15613311-1 Τεμ. 500 330   500 330   830 830 1660 3,00 2490,00 2490,00 4980,00 

51 
Κρέμα αραβος. 160 
γρ. 15512100-1 Τεμ. 100 7   100 7   107 107 214 1,20 128,40 128,40 256,80 

52 
Κύβοι λαχανικών 
(12άδα) 15891600-6 Τεμ. 1.000 19   1.000 19   1019 1019 2038 2,00 2038,00 2038,00 4076,00 

53 
Κύμινο σκόνη (συσκ. 
500 γρ.) 15872200-3 Τεμ. 6 2   6 2   8 8 16 5,00 40,00 40,00 80,00 

54 
Λαδόκολλα 
ψησίματος 10 μέτρα 39222100-5 Τεμ. 100 10   100 10   110 110 220 2,50 275,00 275,00 550,00 

55 Λουκούμια 1 κιλό 15812200-5 Κιλό 50 13   50 13   63 63 126 2,80 176,40 176,40 352,80 

56 Μαγιά φακ. 3χ8 γρ. 15898000-9 Τεμ. 200 7   200 7   207 207 414 1,20 248,40 248,40 496,80 

57 
Μανιτάρια συσκ. 
2.550 γραμ. 15331430-0 Τεμ. 300     300 0   300 300 600 5,00 1500,00 1500,00 3000,00 
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58 
Μαργαρίνη σόφτ 250 
γρ. 15431100-9 Τεμ. 5.750 200   5.750 200   5950 5950 11900 0,90 5355,00 5355,00 10710,00 

59 Μαργαρίνη ¼ πλάκα 15431100-9 Τεμ. 2.000 7   2.000 7   2007 2007 4014 0,90 1806,30 1806,30 3612,60 

60 
Μαρμελάδα τάπερ 
400 γρ. 15332200-6 Τεμ. 4.000 80   4.000 80   4080 4080 8160 1,30 5304,00 5304,00 10608,00 

61 
Μαρμελάδα φράουλα 
βάζο 370 γρ. 15332296-5 Τεμ. 200 130   200 130   330 330 660 1,50 495,00 495,00 990,00 

62 Μεβράνη 30 m 39222100-5 Τεμ. 70 10   70 10   80 80 160 1,70 136,00 136,00 272,00 

63 
Μελιτζανοσαλάτα 
(συσκ. 2,5 κιλά) 15871274-5 Τεμ. 80     80 0   80 80 160 8,50 680,00 680,00 1360,00 

64 
Μοσχοκάρυδο 
τριμμένο (φακ. 30 γρ.) 15872000-1 Τεμ. 50 1   50 1   51 51 102 1,20 61,20 61,20 122,40 

65 
Μουστάρδα σκόνη 
(συσκ. 1 κιλού) 15872200-3 Τεμ. 8     8 0   8 8 16 8,00 64,00 64,00 128,00 

66 
Μπαταρίες μεγάλες 
1,5 V (2 τεμ.) 31440000-2 Τεμ. 30     30 0   30 30 60 3,00 90,00 90,00 180,00 

67 
Μπαταρίες μικρές 2 Α  
(4 τεμ.) 31440000-2 Τεμ. 30     30 0   30 30 60 3,00 90,00 90,00 180,00 

68 Μπαχάρι  50 γρ. 15872200-3 Τεμ. 100 2   100 2   102 102 204 1,00 102,00 102,00 204,00 

69 
Μπέϊκιν Πάουντερ (3 
τεμ.χ20 γρ) 15851000-8 Τεμ. 150 6   150 6   156 156 312 0,40 62,40 62,40 124,80 

70 
Μπεσαμέλ 24 
μερίδων 174 γρ. 15512300-3 Τεμ. 120     120 0   120 120 240 1,50 180,00 180,00 360,00 

71 
Μπισκότα γεμιστά 
200 γρ. 15821200-1 Τεμ. 250     250 0   250 250 500 1,20 300,00 300,00 600,00 

72 Μπισκότα 225 γρ. 15821200-1 Τεμ. 100     100 0   100 100 200 1,00 100,00 100,00 200,00 

73 Ξύδι 400 ml 15871110-8 Τεμ. 800 100   800 100   900 900 1800 0,50 450,00 450,00 900,00 

74 
Ξυλάκια για 
σουβλάκια 200 τεμ. 39222100-5 Τεμ. 50 10   50 10   60 60 120 1,50 90,00 90,00 180,00 

75 Παγωτίνια (500 γρ.) 15555100-4 Τεμ. 200     200 0   200 200 400 4,00 800,00 800,00 1600,00 

76 
Πάπρικα γλυκιά 
(συσκ. 1 κιλού) 15872200-3 Τεμ. 50     50 0   50 50 100 6,50 325,00 325,00 650,00 

77 
Πιάτα πλαστικά μίας 
χρήσης (20) τεμ. 39222110-8 Τεμ. 50 10   50 10   60 60 120 2,00 120,00 120,00 240,00 
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78 
Ποτήρια πλαστικά 
μίας χρήσης (50 τεμ.) 39222120-1 Τεμ. 100 10   100 10   110 110 220 1,00 110,00 110,00 220,00 

79 
Πίκλες αγγουράκια 1 
κιλού 15871279-0 Τεμ. 12     12 0   12 12 24 3,00 36,00 36,00 72,00 

80 
Πιπέρι μαύρο 
(τριμμένο) 500 γρ. 15872100-2 Τεμ. 100 2   100 2   102 102 204 7,50 765,00 765,00 1530,00 

81 

Πιπέρι 
κόκκινο(τριμμένο) 500 
γρ. 15872100-2 Τεμ. 100 8   100 8   108 108 216 3,00 324,00 324,00 648,00 

82 
Ρίγανη 500 γρ. 
(τριμμένη) 15872000-1 Τεμ. 120 3   120 3   123 123 246 4,00 492,00 492,00 984,00 

83 
Σόδα σκόνη (συσκ. 
250 γραμ.) 24957000-7 Τεμ. 60 10   60 10   70 70 140 2,50 175,00 175,00 350,00 

84 Σοκολάτες 100 γρ. 15842200-4 Τεμ. 500 200   500 200   700 700 1400 1,50 1050,00 1050,00 2100,00 

85 
Σοκολατένια αυγά-
λαγουδάκια 15842200-4 Κιλό 50 10   50 10   60 60 120 10,00 600,00 600,00 1200,00 

86 
Σοκολατένια 
Χριστουγεννιάτικα 15842200-4 Κιλό 50 20   50 20   70 70 140 10,00 700,00 700,00 1400,00 

87 
Σοκολατένιοι Αγιο 
Βασίληδες (80-100 γρ) 15842200-4 Τεμ. 250 136   250 136   386 386 772 2,50 965,00 965,00 1930,00 

88 

Σοκολατένια 
λαγουδάκια (80-100 
γρ) 15842200-4 Τεμ. 250 136   250 136   386 386 772 2,50 965,00 965,00 1930,00 

89 

Σοκολάτες γεμιστές 
γάλακτος σε ατομική 
συσκευασία (τύπου 
Kinder) 100 γρ. 
(8Χ12,5) 15842200-4 Τεμ. 200 136   200 136   336 336 672 1,60 537,60 537,60 1075,20 

90 
Σοκοφρετάκια Μίνι 
210 γρ (15Χ14 γρ.) 15842200-4 Τεμ. 100 15   100 15   115 115 230 2,40 276,00 276,00 552,00 

91 Σοκοφρέτες 38 γρ. 15842200-4 Τεμ. 900 136   900 136   1036 1036 2072 0,50 518,00 518,00 1036,00 

92 
Σκόνη λαχανικών 147 
γρ. 15800000-6 Τεμ. 250 50   250 50   300 300 600 2,30 690,00 690,00 1380,00 
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93 
Σκόρδο σκόνη (συσκ. 
500 γρ.) 15872200-3 Τεμ. 10 1   10 1   11 11 22 3,50 38,50 38,50 77,00 

94 

Συμπυκνωμένος 
χυμός ντομάτας 500 
γρ. 15322100-2 Τεμ. 500 120 2400 500 120 2400 3020 3020 6040 0,60 1812,00 1812,00 3624,00 

95 
Σχοινόπρασσο (συσκ. 
500 γραμ.) 03221000-6 Τεμ. 6 0   6 0   6 6 12 14,00 84,00 84,00 168,00 

96 Ταραμάς 1 κιλού 15800000-6 Κιλό 800 1   800 1   801 801 1602 2,30 1842,30 1842,30 3684,60 

97 
Τζατζίκι (συσκ. 2,5 
κιλά) 15871274-5 Τεμ. 100     100 0   100 100 200 7,00 700,00 700,00 1400,00 

98 

Τοματάκια 
ψιλοκ/μένα κονσέρβα 
400 γρ. 15331423-8 Τεμ. 800 20   800 20   820 820 1640 0,70 574,00 574,00 1148,00 

99 

Τοματάκια 
ψιλοκ/μένα κονσέρβα 
2.550 γραμ. 15331423-8 Τεμ. 1.600 2   1.600 2   1602 1602 3204 2,80 4485,60 4485,60 8971,20 

100 Τοματοπολτός 200 γρ. 15331425-2 Τεμ. 250 5   250 5   255 255 510 0,80 204,00 204,00 408,00 

101 Τοματοπολτός 400 γρ. 15331425-2 Τεμ. 300 0   300 0   300 300 600 1,00 300,00 300,00 600,00 

102 
Τοματοπολτός 4,550 
γρ. 15331425-2 Τεμ. 250 0   250 0   250 250 500 8,00 2000,00 2000,00 4000,00 

103 Τρούφα 100 γρ. 15812100-4 Τεμ. 20 0   20 0   20 20 40 1,20 24,00 24,00 48,00 

104 Τσάϊ συσκ. 10 φακ. 15864100-3 Τεμ. 100     100 0   100 100 200 0,80 80,00 80,00 160,00 

105 Τυροπιτάκια 1 κιλού 15812121-7 Τεμ. 150 160   150 160   310 310 620 2,60 806,00 806,00 1612,00 

106 
Τυροσαλάτα (συσκ. 
2,5 κιλα) 15871274-5 Τεμ. 50     50 0   50 50 100 9,00 450,00 450,00 900,00 

107 Φιαλάκια καφεστία 09122200-2 Τεμ. 50 10   50 10   60 60 120 3,50 210,00 210,00 420,00 

108 
Φρυγανιά τριμμένη 
(180 γρ) 15821110-3 Τεμ. 150 10   150 10   160 160 320 0,90 144,00 144,00 288,00 

109 Φρυγανιά  250 γρ 15821110-3 Τεμ. 500 5   500 5   505 505 1010 1,20 606,00 606,00 1212,00 

110 Φύλλα πίτας 500 γρ. 15800000-6 Τεμ. 100     100 0   100 100 200 2,00 200,00 200,00 400,00 

111 Χαλβάς  15812200-5 Κιλό 60 1   60 1   61 61 122 6,50 396,50 396,50 793,00 

112 Ψωμί τόστ 680 γρ. 15811100-7 Τεμ. 200 150   200 150   350 350 700 1,30 455,00 455,00 910,00 
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113 
Βανίλιες (5 τεμ./φακ. 
1,5 γρ) 15800000-6 Τεμ. 300 10   300 10   310 310 620 0,50 155,00 155,00 310,00 

114 
Χυμός 3 φρούτων 1 
λίτρο 15321000-4 Τεμ. 700 400   700 400   1100 1100 2200 0,90 990,00 990,00 1980,00 

115 Χυμός λεμόνι 400 γρ. 15321300-7 Τεμ. 500 10   500 10   510 510 1020 0,40 204,00 204,00 408,00 

               ΣΥΝΟΛΟ             62030,00 62030,00 124060,00 

             

Φ.Π.Α. 
24%             14887,20 14887,20 29774,40 

             

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α.          76917,20 76917,20 153834,40 

 
 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 107.875,00 € +124.060,00 €= 231.935,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 ΜΕ ΦΠΑ: 121.898,76+153.834,40= 275.733,16 € ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Α:  4.638,70 € 
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ΟΜΑΔΑ 2 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΠΑΑΔΟ, ΔΗΚΕΠΑΟ & ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- Φ.Π.Α 13% 
 
 
 
 

A/
A ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΕΤΟΥΣ 
2018 
ΚΚΠΑΑΔΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΕΤΟΥΣ 
2018 
ΔΗΚΕΠΑΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΕΤΟΥΣ 
2018 
ΔΗΜΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΕΤΟΥΣ 
2019 
ΚΚΠΑΑΔΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΕΤΟΥΣ 
2019 
ΔΗΚΕΠΑΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΕΤΟΥΣ 
2019 
ΔΗΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 
ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 2018 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 
ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 2019 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 
ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 2018& 
2019 

                   
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
Σ 

                        
ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΟΥΣ 
2018 

                         
ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 
ΔΑΠΑΝΗ       
2018 & 
2019 

1 

Γάλα 
φρέσκο 1 
λίτρο Τεμάχιο 2.500   15.625 2.500   15.625 18.125 18.125 36.250 1,05 

19.031,2
5 

19.031,2
5 38.062,50 

2 

Γάλα 
μακράς 
διάρκειας 
1 λίτρο Τεμάχιο 16.000 15 2.400 16.000 15 2.400 18.415 18.415 36.830 0,85 

15.652,7
5 

15.652,7
5 31.305,50 

3 

Γάλα 
εβαπορέ 
400 γρ. Τεμάχιο 1.000 400   1.000 400   1.400 1.400 2.800 0,8 1.120,00 1.120,00 2.240,00 

4 

Γιαούρτι 
αγελάδος 
250 γρ. Τεμάχιο 4.000 120   4.000 120   4.120 4.120 8.240 0,5 2.060,00 2.060,00 4.120,00 

5 

Γιαούρτι 
στραγγιστ
ό 220 γρ. Τεμάχιο 800     800     800 800 1.600 0,7 560,00 560,00 1.120,00 

6 
Κεφαλοτύ
ρι 1 κιλό Κιλό 60 5   60 5   65 65 130 8 520,00 520,00 1.040,00 

7 
Μυζήθρα 
1 κιλό Κιλό 200     200     200 200 400 1,8 360,00 360,00 720,00 

8 
Ξυνόγαλα 
500 γρ. Τεμάχιο 2.000     2.000     2.000 2.000 4.000 0,8 1.600,00 1.600,00 3.200,00 

9 
Τυρί 
αγελαδινό Κιλό 1.800 220   1.800 220   2.020 2.020 4.040 4 8.080,00 8.080,00 16.160,00 
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10 
Τυρί 
ημίσκληρο Κιλό 250 400   250 400   650 650 1.300 6 3.900,00 3.900,00 7.800,00 

11 Τυρί φέτα Κιλό 500 220   500 220   720 720 1.440 6,2 4.464,00 4.464,00 8.928,00 

                               0  ΣΥΝΟΛΟ 
57.348,0

0 
57.348,0

0 
114.696,0

0 

            
Φ.Π.Α 
13% 7.455,24 7.455,24 14.910,48 

            
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

64.803,2
4 

64.803,2
4 

129.606,4
8 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 114.696,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 ΜΕ ΦΠΑ: 129.606,48 €  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ 2: 2.293,92 € 
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ΟΜΑΔΑ 3  

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΠΑΑΔΟ & ΔΗΚΕΠΑΟ-Φ.Π.Α 13% 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 

      
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΕΤΟΥΣ 
2018 
ΚΚΠΑΑΔΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2018 
ΔΗΚΕΠΑΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΕΤΟΥΣ 
2019 
ΚΚΠΑΑΔΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 
ΔΗΚΕΠΑΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 
ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 2018 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2019 

    
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2018 
&2019 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ
ΟΣ 

       
ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΟΥΣ 
2018 

       
ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
2018 &2019 

1 

΄Αρτος 
λευκός 
(350 γρ.) 

15811100-
7 Τεμάχιο 65.000 800 65.000 800 65.800 65.800 131.600 0,70 46060,00 46060,00 92120,00 

2 
Κουλούρια 
(80) γρ. 

15811000-
6 Τεμάχιο 6.000 2.000 6.000 2.000 8.000 8.000 16.000 0,40 3200,00 3200,00 6400,00 

                          ΣΥΝΟΛΟ 49260,00 49260,00 98520,00 

           

Φ.Π.Α 
13% 6403,80 6403,80 12807,60 

           

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ 
Φ.Π.Α 55663,80 55663,80 111327,60 
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ΟΜΑΔΑ 3  

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΠΑΑΔΟ & ΔΗΚΕΠΑΟ-Φ.Π.Α 24% 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 

ΜΟΝΑΔ
Α 
ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2018 
ΚΚΠΑΑΔ
Ο 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΕΤΟΥΣ 
2018 
ΔΗΚΕΠΑ
Ο 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 
ΚΚΠΑΑΔ
Ο 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 
ΔΗΚΕΠΑ
Ο 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ 
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
2018 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 2019 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ 
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
2018 & 
2019 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ
ΟΣ 

      
ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΟΥΣ 
2018 

     
ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 

    
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
2018 & 
2019 

3 Βασιλόπιτες 
15810000-
9 Κιλό 80 5 80 5 85 85 170 7,00 595,00 595,00 1190,00 

4 Κουραμπιέδες 
15810000-
9 Κιλό 80 5 80 5 85 85 170 7,00 595,00 595,00 1190,00 

5 

Κρουασάν 
τσουρεκιού 
(70) γρ. 

15810000-
9 Τεμάχιο 300   300   300 300 600 0,60 180,00 180,00 360,00 

6 Μελομακάνα 
15810000-
9 Κιλό 80 5 80 5 85 85 170 7,00 595,00 595,00 1190,00 

7 Τσουρέκι 
15810000-
9 Κιλό 300   300   300 300 600 6,00 1800,00 1800,00 3600,00 

                                 ΣΥΝΟΛΟ 3765,00 3765,00 7530,00 

           

Φ.Π.Α 24 
% 903,60 903,60 1807,20 

           

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ 
Φ.Π.Α 4668,60 4668,60 9337,20 
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ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 98.520,00 € + 7.530,00 €= 106.050,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 ΜΕ ΦΠΑ: 111.327,60 € + 9337,20 €= 120.664,80 €  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ 3: 2.121,00 € 
 
 

ΟΜΑΔΑ 4 
 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΠΑΑΔΟ- Φ.Π.Α 24% 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 

       
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 2018 
ΚΚΠΑΑΔΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 2019 
ΚΚΠΑΑΔΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2018 & 
2019 

               
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

        
ΔΑΠΑΝΗ  
ΕΤΟΥΣ 
2018 

        
ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 

     
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ   
2018 & 
2019 

1 
Κεσεδάκια 1.280 γρ. με 
καπάκια 19520000-7 

Συσκευασία 
50 τεμαχίων 1.000 1.000 2.000 7 7.000,00 7.000,00 14.000,00 

2 
Κεσεδάκια 640  γρ.με 
καπάκια  19520000-7 

Συσκευασία 
50 τεμαχίων 2.000 2.000 4.000 5 10.000,00 10.000,00 20.000,00 
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3 
Κεσεδάκια 320  γρ.με 
καπάκια  19520000-7 

Συσκευασία 
50 τεμαχίων 1.000 1.000 2.000 3 3.000,00 3.000,00 6.000,00 

4 
Κεσεδάκια 240  γρ. με 
καπάκια 19520000-7 

Συσκευασία 
100 
τεμαχίων 800 800 1.600 4 3.200,00 3.200,00 6.400,00 

        ΣΥΝΟΛΟ                     23.200,00 23.200,00 46.400,00 

       Φ.Π.Α 24% 5.568,00 5.568,00 11.136,00 

       

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α 28.768,00 28.768,00 57.536,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 46.400,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 ΜΕ ΦΠΑ: 57.536,00 €  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ 4: 928,00 € 
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ΟΜΑΔΑ 5 
 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (ΛΑΧΑΝΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΠΑΑΔΟ & ΔΗΚΕΠΑΟ - Φ.Π.Α 13% 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 
ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2018 
ΚΚΠΑΑΔ
Ο 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΕΤΟΥΣ 
2018 
ΔΗΚΕΠΑΟ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 
ΚΚΠΑΑΔ
Ο 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 
ΔΗΚΕΠΑ
Ο 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 2018 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ 
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
2019 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 
ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 2018 & 
2019 

               
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
Σ 

        
ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΟΥΣ 
2018 

        
ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 

     
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ   
2018-2019 

1 Αρακάς 
15331170-
9 Κιλό 1.500 100 1.500 100 1.600 1.600 3.200 1,5 2.400,00 2.400,00 4.800,00 

2 Καρότο 
15331170-
9 Κιλό 1.500   1.500 0 1.500 1.500 3.000 1,5 2.250,00 2.250,00 4.500,00 

3 
Λαχανικά 
ανάμικτα 

15331170-
9 Κιλό 1.500 100 1.500 100 1.600 1.600 3.200 1,5 2.400,00 2.400,00 4.800,00 

4 Μανιτάρια 
15331170-
9 Κιλό 500   500 0 500 500 1.000 2,5 1.250,00 1.250,00 2.500,00 

5 Μπάμιες 
15331170-
9 Κιλό 1.000 70 1.000 70 1.070 1.070 2.140 4 4.280,00 4.280,00 8.560,00 
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6 

Πιπέρια 
Φλωρίνης 
συσκ. 1 
κιλού 

15331170-
9 Κιλό 600   600 0 600 600 1.200 2,5 1.500,00 1.500,00 3.000,00 

7 Σπανάκι 
15331170-
9 Κιλό 1.500 50 1.500 50 1.550 1.550 3.100 2 3.100,00 3.100,00 6.200,00 

8 
Φασολάκια 
στρογγυλά 

15331170-
9 Κιλό 1.500   1.500 0 1.500 1.500 3.000 1,8 2.700,00 2.700,00 5.400,00 

9 
Φασολάκια 
πλατιά 

15331170-
9 Κιλό 1.500 90 1.500 90 1.590 1.590 3.180 1,8 2.862,00 2.862,00 5.724,00 

             ΣΥΝΟΛΟ 22.742,00 22.742,00 45.484,00 

           

Φ.Π.Α 
13% 2.956,46 2.956,46 5.912,92 

           

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α 25.698,46 25.698,46 51.396,92 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 45.484,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 ΜΕ ΦΠΑ: 51.396,92 €  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ 5: 909,68 € 
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ΟΜΑΔΑ 6 
 
ΕΛΑΙΑ   ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΠΑΑΔΟ, ΔΗΚΕΠΑΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ- Φ.Π.Α 13% 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 

ΜΟΝ
ΑΔΑ 
ΜΕΤΡ
Η 
ΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2018 
ΚΚΠΑΑ
ΔΟ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2018 
ΔΗΚΕΠ
ΑΟ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2018 
ΔΗΜΟ
Υ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 
ΚΚΠΑΑ
ΔΟ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 
ΔΗΚΕΠ
ΑΟ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 
ΔΗΜΟ
Υ 

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 
2018 

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 
2019 

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ  
2018 
& 
2019 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ
ΟΣ 

          
ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΟΥΣ 
2018 

      
ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 

    
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  
2018 & 
2019 

1 

Ελαιόλαδο 
έξτρα 
παρθένο 1 
λίτρο 

15411110-
6 ΤΕΜ. 200 90 1200 200 90 1200 1490 1490 2980 6 8.940,00 8.940,00 17.880,00 

2 

Ελαιόλαδο 
έξτρα 
παρθένο 5 
λίτρο 

15411110-
6 ΤΕΜ. 700 30   700 30   730 730 1460 21 15.330,00 15.330,00 30.660,00 

                                          ΣΥΝΟΛΟ 24.270,00 24.270,00 48.540,00 

             

Φ.Π.Α 
13% 3.155,10 3.155,10 6.310,20 

             

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ 
Φ.Π.Α 27.425,10 27.425,10 54.850,20 
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ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 48.540,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6 ΜΕ ΦΠΑ: 54.850,20 €  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ 6:  970,80 € 
 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ 7 
 
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΠΑΑΔΟ ΚΑΙ ΔΗΚΕΠΑΟ- Φ.Π.Α 13% 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 

ΜΟΝΑΔ
Α 
ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2018 
ΚΚΠΑΑΔ
Ο 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2018 
ΔΗΚΕΠΑ
Ο 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 
ΚΚΠΑΑΔ
Ο 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 
ΔΗΚΕΠΑ
Ο 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 
ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 2018 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ 
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
2019 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 
ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ  2018 
& 2019 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
Σ 

         
ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΟΥΣ 
2018 

         
ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  
2018 & 
2019 

1 Αρνί 
15115100-
8 Κιλό 400   400 0 400 400 800 6 2.400,00 2.400,00 4.800,00 

2 Κατσίκι 
15117000-
1 Κιλό 100   100 0 100 100 200 6 600,00 600,00 1.200,00 

3 
Κιμάς 
ανάμικτος 

15100000-
9 Κιλό 1.400 150 1.400 150 1550 1550 3100 7 10.850,00 10.850,00 21.700,00 

4 
Κιμάς 
μοσχάρι 

15131620-
7 Κιλό 300 75 300 75 375 375 750 8 3.000,00 3.000,00 6.000,00 
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5 

Κρέας 
μοσχάρι 
χωρίς κόκαλο 

15111200-
1 Κιλό 1.500   1.500 0 1500 1500 3000 8 12.000,00 12.000,00 24.000,00 

6 

Κρέας 
χοιρινό-
χωρίς κόκαλο 

15113000-
3 Κιλό 1.800   1.800 0 1800 1800 3600 5,5 9.900,00 9.900,00 19.800,00 

7 
Λουκάνικα 
φρέσκα 

15131130-
5 Κιλό 700   700 0 700 700 1400 5,5 3.850,00 3.850,00 7.700,00 

8 
Μπούτια 
κοτόπουλο 

15112130-
6 Κιλό 2.000 140 2.000 140 2140 2140 4280 3,5 7.490,00 7.490,00 14.980,00 

9 
Μπριζόλα 
χοιρινή 

15111200-
1 Κιλό 1.000   1.000 0 1000 1000 2000 5 5.000,00 5.000,00 10.000,00 

10 
Στήθος 
κοτόπουλο 

15112130-
6 Κιλό 800 80 800 80 880 880 1760 5,5 4.840,00 4.840,00 9.680,00 

11 
Φιλέτο 
κοτόπουλο 

15112130-
6 Κιλό 900 80 900 80 980 980 1960 7,5 7.350,00 7.350,00 14.700,00 

12 

Φιλέτο 
κοτόπουλο 
κατεψυγμένο 

15112130-
6 Κιλό 500   500 0 500 500 1000 6 3.000,00 3.000,00 6.000,00 
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            ΣΥΝΟΛΟ 70.280,00 70.280,00 140.560,00 

           

Φ.Π.Α 
13% 9.136,40 9.136,40 18.272,80 

           

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ 
Φ.Π.Α 79.416,40 79.416,40 158.832,80 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 7 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 140.560,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 7 ΜΕ ΦΠΑ: 158.832,80 €  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ 7:  2.811,20 € 
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ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΠΑΑΔΟ- Φ.Π.Α 13% 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2018 
ΚΚΠΑΑΔΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 
ΚΚΠΑΑΔΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
2018 & 
2019 

            
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΟΥΣ 
2018 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
2018 & 
2019 

1 

Βακαλάος 
μεγάλος 
φρέσκος 

03311210-
7 Κιλό 130 130 260 14,5 1.885,00 1.885,00 3.770,00 

2 

Γαλέος 
φέτα 
φρέσκος 

03311000-
2 Κιλό 200 200 400 12 2.400,00 2.400,00 4.800,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 4.285,00 4.285,00 8.570,00 

       

Φ.Π.Α 
13% 557,05 557,05 1.114,10 

       

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 4.842,05 4.842,05 9.684,10 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 8 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 8.570,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 8 ΜΕ ΦΠΑ: 9.684,10 €  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ 8: 171,40 € 

ΟΜΑΔΑ 8 
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ΟΜΑΔΑ 9 
 
ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΠΑΑΔΟ ΚΑΙ ΔΗΚΕΠΑΟ- Φ.Π.Α 13% 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 

ΜΟΝΑΔ
Α 
ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2018 
ΚΚΠΑΑΔ
Ο 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2018 
ΔΗΚΕΠΑ
Ο 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 
ΚΚΠΑΑΔ
Ο 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 
ΔΗΚΕΠΑ
Ο 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ 
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2018 

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ       
2018 
& 
2019 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ
ΟΣ 

       
ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΟΥΣ 
2018 

       
ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ     
2018 
&2019 

1 
Γλώσσα 
(κατεψυγμένη) 

15221000-
3 Κιλό 300 50 300 50 350 350 700 7,5 2.625,00 2.625,00 5.250,00 

2 
Καλαμάρια 
κατεψυγμένα 

15220000-
6 Κιλό 500   500   500 500 1000 6 3.000,00 3.000,00 6.000,00 

3 

Μπακαλιάρος 
(φιλέτο 
κατεψυγμένο) 

15221000-
3 Κιλό 500 50 500 50 550 550 1100 6 3.300,00 3.300,00 6.600,00 
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4 
Πέρκα (φιλέτο 
κατεψυγμένο) 

15221000-
3 Κιλό 500   500   500 500 1000 8,5 4.250,00 4.250,00 8.500,00 

           

  
ΣΥΝΟΛ
Ο       13.175,00 13.175,00 26.350,00 

           

Φ.Π.Α. 
13%       1712,75 1712,75 3425,5 

           

ΣΥΝΟΛ
Ο ΜΕ 
Φ.Π.Α.       14.887,75 14.887,75 29.775,50 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 9 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 26.350,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 9 ΜΕ ΦΠΑ: 29.775,50 €  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ 9: 527,00  € 
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ΟΜΑΔΑ 10 
 
ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΠΑΑΔΟ ΚΑΙ ΔΗΚΕΠΑΟ- Φ.Π.Α 13% 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 

       
ΜΟΝΑΔ
Α 
ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2018 
ΚΚΠΑΑΔ
Ο 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2018 
ΔΗΚΕΠΑ
Ο 

   
ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΕΤΟΥΣ 
2019 
ΚΚΠΑΑΔΟ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 
ΔΗΚΕ
ΠΑΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 
ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 2018 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ 
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
2019 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ 
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
2018 & 
2019 

               
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
Σ 

        
ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΟΥΣ 
2018 

        
ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΟΥΣ 
2019 

     
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
2018 & 2019 

1 Αγγούρια (μεγάλα) 03221270-9 Τεμάχιο 1.500 300 1.500 300 1.800 1.800 3.600 0,4 720 720 1.440,00 

2 Ακτινίδια 03222118-3 Κιλό 500   500 0 500 500 1.000 2 1000 1000 2.000,00 

3 ΄Ανηθος (ματσάκι) 15872000-1 Τεμάχιο 300 2 300 2 302 302 604 0,5 151 151 302,00 

4 Αχλάδια 03222322-6 Κιλό 1.000 280 1.000 280 1.280 1.280 2.560 1,8 2304 2304 4.608,00 

5 Βερύκοκα 03222331-2 Κιλό 700 250 700 250 950 950 1.900 1,7 1615 1615 3.230,00 

6 Δυόσμος (ματσάκι) 15872000-1 Τεμάχιο 250 2 250 2 252 252 504 1 252 252 504,00 

7 Καρότα 03221112-4 Κιλό 800 220 800 220 1.020 1.020 2.040 0,8 816 816 1.632,00 

8 Καρπούζι 15300000-1 Κιλό 2.000   2.000 0 2.000 2.000 4.000 0,3 600 600 1.200,00 
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9 Κολοκυθάκια 03221250-3 Κιλό 500 30 500 30 530 530 1.060 1 530 530 1.060,00 

10 Κρεμμύδια ξερά 03221113-1 Κιλό 4.000 350 4.000 350 4.350 4.350 8.700 0,6 2610 2610 5.220,00 

11 
Κρεμμύδια φρέσκα 
(ματσάκι) 15872300-4 Τεμάχιο 250   250 0 250 250 500 0,7 175 175 350,00 

12 Λάχανα 03221410-3 Κιλό 3.000 80 3.000 80 3.080 3.080 6.160 0,5 1540 1540 3.080,00 

13 Λεμόνια 03222210-8 Κιλό 600 80 600 80 680 680 1.360 1,5 1020 1020 2.040,00 

14 Μαϊντανός(ματσάκι) 15872300-4 Τεμάχιο 1.500 80 1.500 80 1.580 1.580 3.160 0,5 790 790 1.580,00 

15 Μανταρίνια 03222240-7 Κιλό 1.000   1.000 0 1.000 1.000 2.000 1,2 1200 1200 2.400,00 

16 Μαρούλι 03221310-2 Κιλό 500   500 0 500 500 1.000 1 500 500 1.000,00 

17 Μελιτζάνες 03221000-6 Κιλό 800 3 800 3 803 803 1.606 1,4 1124,2 1124,2 2.248,40 

18 Μήλα 03222321-9 Κιλό 2.000 600 2.000 600 2.600 2.600 5.200 1,5 3900 3900 7.800,00 

19 Μπανάνες 03222111-4 Κιλό 1.500 500 1.500 500 2.000 2.000 4.000 1,5 3000 3000 6.000,00 

20 Νεκταρίνια 15300000-1 Κιλό 1.000 50 1.000 50 1.050 1.050 2.100 1,5 1575 1575 3.150,00 

21 Ντομάτες 03221240-0 Κιλό 2.000 600 2.000 600 2.600 2.600 5.200 1,2 3120 3120 6.240,00 
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22 Πατάτες 03212100-1 Κιλό 4.000 1.000 4.000 1.000 5.000 5.000 10.000 0,7 3500 3500 7.000,00 

23 Πεπόνι 15332180-9 Κιλό 1.000 150 1.000 150 1.150 1.150 2.300 0,8 920 920 1.840,00 

24 Πιπέρια για τηγάνι 03221230-7 Κιλό 500   500 0 500 500 1.000 2 1000 1000 2.000,00 

25 Πιπέρια γεμιστά 03221230-7 Κιλό 800 60 800 60 860 860 1.720 2,5 2150 2150 4.300,00 

26 Πιπέρια Φλωρίνης 03221230-7 Κιλό 300   300 0 300 300 600 3 900 900 1.800,00 

27 Πορτοκάλια 03222220-1 Κιλό 1.500 40 1.500 40 1.540 1.540 3.080 1,2 1848 1848 3.696,00 

28 Πράσα 03221000-6 Κιλό 300 40 300 40 340 340 680 1,5 510 510 1.020,00 

29 Ροδάκινα 03222332-9 Κιλό 800 140 800 140 940 940 1.880 2 1880 1880 3.760,00 

30 Σέλινο 15872300-4 Κιλό 200 25 200 25 225 225 450 1,8 405 405 810,00 

31 Σκόρδα 33711140-0 Τεμ. 700 5 700 5 705 705 1.410 0,5 352,5 352,5 705,00 

32 Σπανάκι 03221340-1 Κιλό 150   150 0 150 150 300 1,5 225 225 450,00 

33 Σταφύλια 03222340-8 Κιλό 600 5 600 5 605 605 1.210 2 1210 1210 2.420,00 

34 Φράουλες 03222313-0 Κιλό 100   100 0 100 100 200 2,5 250 250 500,00 
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             ΣΥΝΟΛΟ                           43.692,70 43.692,70 87.385,40 

           

Φ.Π.Α. 
13%                            5.680,05 5.680,05 11.360,10 

           

                                                                                                                                        
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ 
Φ.Π.Α.                    49.372,75 49.372,75 98.745,50 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 10 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 87.385,41 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 10 ΜΕ ΦΠΑ: 98.745,50 €  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ 10: 1.747,71  € 
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ΟΜΑΔΑ  11 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κ.Α. 00.6443.01 & 00.6433)                 
 - Φ.Π.Α 24% 
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1 ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΑΛΜΥΡΑ 

ΨΗΜΕΝΑ ΠΙΤΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ           

ΚΟΥΡΟΥ) 

ΚΙΛΟ 458 (448 AΠΟ KA 00.6443.01 

& 10 KA 00.6433) 

458 (448 AΠΟ KA 

00.6443.01 & 10 KA 

00.6433) 

916 9,50 4.351,00 4.351,00 8.702,00 

2 ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΓΛΥΚΑ 

ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ (ΠΑΣΤΑΚΙΑ 

ΤΥΛΙΧΤΑ) 

ΚΙΛΟ 461 (458 ΑΠΟ ΚΑ 00.6443.01 

& 3 ΑΠΟ ΚΑ 00.6433) 

461 (458 ΑΠΟ ΚΑ 

00.6443.01 & 3 ΑΠΟ ΚΑ 

00.6433) 

922 8,00 3.688,00 3.688,00 7.376,00 

3 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 

1,5 lt 

TEM. 530 (500 ΑΠΟ ΚΑ 00.6443.01 

& 30 ΑΠΟ ΚΑ 00.6433) 

530 (500 ΑΠΟ ΚΑ 

00.6443.01 & 30 ΑΠΟ ΚΑ 

00.6433) 

1060 1,26 667,80 667,80 1.335,60 

4 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 

330 ml, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

TEM. 42 (22 ΑΠΟ ΚΑ 00.6443.01 & 

20 ΑΠΟ ΚΑ 00.6433) 

42 (22 ΑΠΟ ΚΑ 00.6443.01 

& 20 ΑΠΟ ΚΑ 00.6433) 

84 3,25 136,5 136,5 273,00 

5 ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 1 

lt 

ΤΕΜ. 530 (500 ΑΠΟ ΚΑ 00.6443.01 

& 30 ΑΠΟ ΚΑ 00.6433) 

530 (500 ΑΠΟ ΚΑ 

00.6443.01 & 30 ΑΠΟ ΚΑ 

00.6433) 

1060 1,28 678,40 678,40 1.356,80 





     

186 

 

6 ΚΕΪΚ ΒΑΝΙΛΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 

500gr 

ΤΕΜ. 318 (300 ΑΠΟ ΚΑ 00.6443.01 

& 18 ΑΠΟ ΚΑ 00.6433) 

318 (300 ΑΠΟ ΚΑ 

00.6443.01 & 18 ΑΠΟ ΚΑ 

00.6433) 

636 4,07 1.294,26 1.294,26 2.588,52 

7 ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟΣ ΚΑΦΕΣ 500 gr ΤΕΜ. 206 (196 ΑΠΟ ΚΑ 00.6443.01 

& 10 ΑΠΟ ΚΑ 00.6433) 

206 (196 ΑΠΟ ΚΑ 

00.6443.01 & 10 ΑΠΟ ΚΑ 

00.6433) 

412 7,32 1.507,92 1.507,92 3.015,84 

8 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 200 gr ΤΕΜ. 7  

(ΚΑ 00.6443.01) 

7 

(ΚΑ 00.6443.01) 

14 4,88 34,16 34,16 68,32 

9 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 200 γρ. ΤΕΜ. 5  

(ΚΑ 00.6433) 

5 

(ΚΑ 00.6433)  

10 2,44 12,2 12,2 24,40 

10 ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ 

(ΠΤΙ ΦΟΥΡ) 

ΚΙΛΟ 468 (450 ΑΠΟ ΚΑ 00.6443.01 

& 18 ΑΠΟ ΚΑ 00.6433) 

468 (450 ΑΠΟ ΚΑ 

00.6443.01 & 18 ΑΠΟ ΚΑ 

00.6433) 

936 6,00 2.808,00 2.808,00 5.616,00 

11 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΙΛΟ 8 

(ΚΑ 00.6443.01) 

8 

(ΚΑ 00.6443.01) 

16 7,00 56,00 56,00 112,00 

12 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΧΥΜΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΟ 5,5 

(ΚΑ 00.6443.01) 

5,5 

(ΚΑ 00.6443.01) 

11 6,00 33,00 33,00 66,00 

13 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 

(μαρμελάδα  πορτοκάλι- 

κολοκύθι) 350 γρ. 

ΤΕΜ. 20  

(ΚΑ 00.6433) 

20 

(ΚΑ 00.6433) 

40 3,25 65,00 65,00 130,00 
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14 ΖΑΧΑΡΗ 1kgr ΤΕΜ. 207  

(197 ΑΠΟ ΚΑ 00.6443.01 & 

10 ΑΠΟ ΚΑ 00.6433) 

207  

(197 ΑΠΟ ΚΑ 00.6443.01 

& 10 ΑΠΟ ΚΑ 00.6433) 

414 0,90 186,30 186,30 372,60 

15 ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΓΕΥΣΕΩΝ 

ΚΙΛΟ 240 

(ΚΑ 00.6443.01) 

240  

(ΚΑ 00.6443.01) 

480 2,80 672,00 672,00 1.344,00 

16 ΣΟΚΟΦΡΕΤΕΣ 38 γρ. ΤΕΜ 150 

(ΚΑ 00.6443.01) 

 

150 

(ΚΑ 00.6443.01) 

 

300 0,5 75,00 75,00 150,00 

  ΣΥΝΟΛΟ €                   

Φ.Π.Α. 24%                   

ΣΥΝΟΛΟ € ΜΕ Φ.Π.Α.              

16.265,54 16.265,54 32.531,08 

3.903,73 3.903,73 7.807,46 

20.169,27 20.169,27 40.338,54 
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ΟΜΑΔΑ  11 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κ.Α. 00.6443.01 & 00.6433)                 
 - Φ.Π.Α 13% 
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17 ΓΑΛΑΤΑΚΙΑ (ΣΥΣΚ. 10 ΤΜΧ) ΤΕΜ. 360 (350 ΑΠΟ ΚΑ 

00.6443.01 & 10 ΑΠΟ ΚΑ 

00.6433) 

360 (350 ΑΠΟ ΚΑ 

00.6443.01 & 10 ΑΠΟ ΚΑ 

00.6433) 

720 1,06 381,6 381,6 763,2 

18 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 

(ΤΡΑΧΑΝΑΣ)   

ΚΙΛΟ 10 

 (ΚΑ 00.6433) 

10 

 (ΚΑ 00.6433) 

20 10,62 106,20 106,20 212,40 

19 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 

(ΧΙΛΟΠΙΤΕΣ) 

ΚΙΛΟ 10 

 (ΚΑ 00.6433) 

10 

 (ΚΑ 00.6433) 

20 12,39 123,90 123,90 247,80 

20 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 

(ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ) 

ΚΙΛΟ 10 

 (ΚΑ 00.6433) 

10 

 (ΚΑ 00.6433) 

20 12,39 123,90 123,90 247,80 

  ΣΥΝΟΛΟ                     

Φ.Π.Α. 13%                      

                                                                                                                                                ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.                     

735,6 735,60 1.471,20 

95,63 95,63 191,26 

831,23 831,23 1.662,46 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  11 ΕΤΟΥΣ 2018: 20.169,27+ 831,23= 21.000,50 € ΜΕ ΦΠΑ (19.843,44 € ΑΠΟ ΚΑ 00.6443.01 & 1.157,06 € ΑΠΟ 

00.6433) 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2019: 20.169,27+ 831,23= 21.000,50 € ΜΕ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΤΩΝ 2018 & 2019 ΜΕ ΦΠΑ: 42.001,00 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΤΩΝ 2018 & 2019 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 34.002,28 €  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ 11: 680,05 € 
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ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ   13  - 09 - 2017 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 

Δημήτριος Γκαϊντατζής  
ΔΕ Δ/κός 

 
 
 

 
 

             ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ   13 - 09 - 2017 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

  
 
 
 

Άννα Μπογιατζή  
Προϊσταμένη Αυτ. Τμηματος Κοιν. 

Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού 
                                 

 
 

 

 

 





     

191 

 

4.ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  1 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ειδών Παντοπωλείου, 

γαλακτοκομικών είδων, είδων Αρτοποιείου, κατεψυγμένων προϊόντων, πλαστικών 

σκεύων φαγητού, ΄Ελαιων,  είδων Κρεοπωλείου, είδων Ιχθυοπωλείου είδων 

Οπωροπωλείου και εδεσμάτων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, για τις ανάγκες του  

Δημου Ορεστιάδας και των νομικών του προσώπων:  

1. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑλΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ   

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.) 

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) 

Τοπος παράδοσης   

1.  Για το ΚΚΠΑΑΔΟ τόπος παράδοσης των τροφίμων ορίζονται τα 

καταστήματα του ΚΚΠΑΑΔΟ , όπως παρακάτω: 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΒΙΤΣΙ 28  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  2 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  28 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

Γ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΜΠΟΤΣΑΡΗ 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

Δ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΟΡΦΕΩΣ  6 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΥΣΣΑΣ  ΒΥΣΣΑ  

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΙΖΙΩΝ  ΡΙΖΙΑ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΚΥΠΡΙΝΟΣ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΝ ΔΙΚΑΙΑ  

ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΤΙΣΗΣ  ΚΟΜΑΡΩΝ  ΚΟΜΑΡΑ  

ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΛΑΤΗΣ  ΠΛΑΤΗ  

 ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΡΙΖΙΩΝ ΡΙΖΙΑ 

 

Για το Δήμο Ορεστιάδας :   
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α) Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ορεστιάδας το οποίο στεγάζεται στα 

παλαιά  Δικαστήρια Εθνομαρτύρων 98 

β) Η παράδοση του φρέσκου γάλακτος θα γίνεται : 

στο χώρο των δημοτικών  γκαράζ  στην  Ορεστιάδα  Ευριπίδου 139, στα Δίκαια, στην 

Βύσσα και στον Κυπρίνο  

 Για τη ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.  η παράδοση θα γίνεται στις εγκαταστάσεις : 

Του παιδικού σταθμού Κλεισσούς Ορεστιάδας 

• Τα τρόφιμα  θα παραδίδονται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου 

και του Κάθε Νομικού Προσώπου   

 

Χρόνος παράδοσης 

Οι προμήθειες θα γίνονται σε κάθε περίπτωση ομάδας τμηματικά ανάλογα  
με τις ανάγκες της κάθε υπηρεσίας και πάντα σε συνεννόηση με τον προμηθευτή 
π
ρ
ι
ν
 
α
π
ό
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ν
 
π
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δ
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ΑΡΘΡΟ  2 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 

α) Διακήρυξη δημοπρασίας. 

β) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς. 

γ) Συγγραφή υποχρεώσεων. 

δ) Τεχνική περιγραφή. 

ΑΡΘΡΟ  3 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται  σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του 

ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού,  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. η 

οποία θα απευθύνεται στο Δήμο Ορεστιάδας η οποία κατά την υπογραφή της 

σύμβασης αντικαθίσταται με όμοια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 

αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της 

προμήθειας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να 

υπολογίζεται ο αναλογών Φ.Π.Α..  
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ΑΡΘΡΟ  4 

Κριτήριο κατακύρωσης :  

I. για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια (νωπά και 

κατεψυγμένα) 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 Περιφέρειας ΑΜΘ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.  

II. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων Παντοπωλείου-Γαλακτοκομικά-Αρτοποιείου-

κατεψυγμένα προϊόντα (λαχανικά)- πλαστικά σκεύη φαγητού η ανάθεση θα γίνει σε 

προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της 

μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν 

τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ  5 

 Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά για το 

σύνολο της προμήθειας για μία ή περισσότερες από τις έντεκα (11)  παρακάτω 

ομάδες προσκομίζοντας την ανάλογη εγγυητική επιστολή :   

 

 

ΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 
2018 & 2019 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 
2018 ΣΕ € ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΕ 

€ ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 2018 

& 2019 ΣΕ € ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ € 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο., 
ΔΗΚΕΠΑΟ & ΔΗΜΟ ΟΡ/ΔΑΣ 

15.6481.01 137.866,58 137.866,58 275.733,16 4.638,70 

ΟΜΑΔΑ 2 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ 

ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο., 
ΔΗΚΕΠΑΟ & ΔΗΜΟ ΟΡ/ΔΑΣ 

15.6481.08 

(ΚΚΠΑΑΔΟ & 

ΔΗΚΕΠΑΟ) 

(ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΗΜΟ 

ΟΡ/ΔΑΣ 

20.6063.01 

& 

30.6063.01) 

64.803,24 

( ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 

ΟΡ/ΔΑΣ 

14.949,90 € 

ΑΠΟ ΚΑ 

20.6063.01 & 

3.589,16 € ΑΠΟ 

ΚΑ 30.6063.01) 

64.803,24 

( ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 

ΟΡ/ΔΑΣ 

14.949,90 € 

ΑΠΟ ΚΑ 

20.6063.01 & 

3.589,16 € ΑΠΟ 

ΚΑ 30.6063.01) 

129.606,48 

(ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 

ΟΡ/ΔΑΣ 

29.899,80 ΑΠΟ 

ΚΑ 20.6063.01 

& 7.178,33 

ΑΠΟ ΚΑ 

30.6063.01) 

2.293,92 

ΟΜΑΔΑ 3 EIΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. & ΔΗΚΕΠΑΟ  

15.6481.03 60.332,40 60.332,40 120.664,80 2.121,00 

ΟΜΑΔΑ 4 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΗ ΦΑΓΗΤΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 

15.6481.09 28.768,00 28.768,00 57.536,00 928,00 
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ΟΜΑΔΑ  5 KATEΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. & 
ΔΗΚΕΠΑΟ  

15.6481.05 25.698,46 25.698,46 51.396,92 909,68 

ΟΜΑΔΑ  6 ΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο., ΔΗΚΕΠΑΟ & 
ΔΗΜΟ ΟΡ/ΔΑΣ  

15.6481.06 27.425,10 27.425,10 54.850,20 970,80 

ΟΜΑΔΑ  7 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. & ΔΗΚΕΠΑΟ 

15.6481.02 79.416,40 79.416,40 158.832,80 2.811,20 

ΟΜΑΔΑ 8 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 
(ΝΩΠΑ) ΓΙΑ ΤΟ 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 

15.6481.04 4.842,05 4.842,05 9.684,10 171,40 

ΟΜΑΔΑ 9 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 
(ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ) ΓΙΑ ΤΟ 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. & ΔΗΚΕΠΑΟ 

15.6481.04 14.887,75 14.887,75 29.775,50 527,00 

ΟΜΑΔΑ  

10 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ 
ΤΟ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. & 
ΔΗΚΕΠΑΟ 

15.6481.07 49.372,75 49.372,75 98.745,50 1747,41 

ΟΜΑΔΑ  

11 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ  (ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ) 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

00.6443.01 

& 00.6433 

21.000,50 € ΜΕ 

ΦΠΑ (19.843,44 

€ ΑΠΟ ΚΑ 

00.6443.01 & 

1.157,06 € ΑΠΟ 

00.6433) 

 

21.000,50 € ΜΕ 

ΦΠΑ 

(19.843,44 € 

ΑΠΟ ΚΑ 

00.6443.01 & 

1.157,06 € ΑΠΟ 

00.6433) 

42.001,00 € ΜΕ 

ΦΠΑ 

 (39.686,88 € 

ΑΠΟ ΚΑ 

00.6443.01 & 

2.314,12 € ΑΠΟ 

00.6433) 

680,05 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   514.413,23 514.413,23 1.028.826,46  

 

 

ΑΡΘΡΟ  6 

1. Ο προμηθευτής εγγυάται ότι το σύνολο των προσφερόμενων τροφίμων θα είναι 

αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των 

επισήμων κρατικών φορέων τροφίμων, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά 

που προβλέπουν οι όροι αυτοί, είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις 

κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση. 

2. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και 

αποστολής στα κτίρια του Νομικού Προσώπου των νέων σε αντικατάσταση των 

ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
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 3. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές 

επιπτώσεις στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούνται να 

αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από τα 

ακατάλληλα τρόφιμα, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα 

δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του Διοικητικού 

Συμβουλίου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο 

οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που 

προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με 

όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

 4. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων 

τροφίμων, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

 5. Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσέλθει 

και να λάβει τις σχετικές παραγγελίες από το τμήμα προμηθειών. 

 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 

Δημήτριος Γκαϊντατζής  
ΔΕ Δ/κός 

 
 
 

 
 

             ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ   13 - 09 - 2017 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
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