
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                      ΟΤΦΛΙ, 30-07-2018 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ                    ΑΡ. ΠΡΧΣ.:  7294 

ΓΗΜΟ  ΟΤΦΛΙΟΤ    

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

Ο Γήμορ Σοςθλίος θα διενεπγήζει ςνοπηικό Γιαγωνιζμό, με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ 

και κπιηήπιο ηελικήρ επιλογήρ ηην πποζθοπά ηος ππομηθεςηή με ηην πλέον ζςμθέποςζα από 

οικονομική άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά μόνο βάζει ηηρ ηιμήρ (σαμηλόηεπη ηιμή), για ηην 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΠΟΛΟΙΠΧΝ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ ΚΑΙ ΚΔΚΟΠΑΠ ΣΡΔΥΟΝΣΟ 

ΔΣΟΤ», ζςνολικού πποϋπολογιζμού 69.315,42 € (με ηο Φ.Π.Α. 24%).  

Ο Γιαγωνιζμόρ θα διενεπγηθεί ζηο Γημοηικό Καηάζηημα ηος Γήμος οςθλίος (Βαρ. 

Γεωπγίος 180 – 68400 οςθλί), ζηιρ 14-8-2018 και ώπα 9:30-10:00π.μ. (λήξη παπάδοζηρ 

πποζθοπών) 

Σηο Γιαγυνιζμό μποπούν να ζςμμεηάζσοςν Έλληνερ πολίηερ, αλλοδαποί, νομικά ππόζυπα, 

ημεδαπά ή αλλοδαπά, Σςνεηαιπιζμοί, Δνώζειρ Ππομηθεςηών πος ςποβάλλοςν κοινή πποζθοπά 

και Κοινοππαξίερ Ππομηθεςηών. 

Οι πποζθοπέρ να έσοςν ζςνηασθεί ζηην ελληνική γλώζζα. 

Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να λάβοςν γνώζη ηυν ζηοισείυν ηος Γιαγυνιζμού και ηυν 

Τεσνικών Πποδιαγπαθών ηηρ Μελέηηρ, όλερ ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ ζηην Τεσνική 

Υπηπεζία ηος Γήμος Σοςθλίος, επί ηηρ οδού Βαρ. Γευπγίος 180, 68400 Σοςθλί, ηηλ 

2554350130-131-135. 

Η Γιακήπςξη και η Πεπίλητή ηηρ, καθώρ και οι Τεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ μελέηηρ, θα 

δημοζιεςηούν και ζηην επίζημη ιζηοζελίδα ηος Γήμος Σοςθλίος, ζηη δ/νζη www.soufli.gr. 

Ο ανυηέπυ Γιαγυνιζμόρ θα διεξασθεί ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016, ηος Ν. 

3463/2006 «Κύπυζη ηος Κώδικα Γήμυν και Κοινοηήηυν», (ΦΔΚ 114/Β’/8-6-2006) – Κ.Κ.Γ.Κ., και 

ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 3852/2010 «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ & ηηρ Αποκενηπυμένηρ 

Γιοίκηζηρ – Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ» (ΦΔΚ 87/7-6-2010, Τεύσορ Α).  

 

 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

ΠΟΤΛΙΛΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

http://www.soufli.gr/
ΑΔΑ: 662ΘΩ15-4Ν6



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       
ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΤ        
ΔΗΜΟ ΟΤΥΛΙΟΤ 
Αριθμόσ Μελϋτησ 65 /2018 
Αρ. πρωτ.: 7294 
 
  
 
  
 
   
 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤ ΟΤΥΛΙΟΤ ΚΑΙ 

ΚΕΚΟΠΑΠ ΣΡΕΦΟΝΣΟ ΕΣΟΤ  
  
 

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΟΤΥΛΙΟΤ 
  
 

δ ι α κ η ρ ύ ς ς ε ι 
 
  
 

τη με ςυνοπτικό διαγωνιςμό επιλογό αναδόχου για την εκτϋλεςη τησ προμόθειασ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤ ΟΤΥΛΙΟΤ ΚΑΙ ΚΕΚΟΠΑΠ ΣΡΕΦΟΝΣΟ ΕΣΟΤ 
 

Προώπολογιςμού 69.315,42 Ευρώ (με Υ.Π.Α. 24 %), 
 
  
 
που θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με:  
α) τισ διατϊξεισ του Ν. 4412/2016 και ιδύωσ των ϊρθρων 116 και 117 καθώσ και του  
Ν.4497/2017 (Α’ 171)  
β) τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 209 του Ν.3463/2006,   
γ) την υπ’ αριθ. 221/2018 απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ με την οπούα διατϋθηκε η πύςτωςη 
(απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ), αποφαςύςτηκε η διενϋργεια ςυνοπτικού διαγωνιςμού για την 
εκτϋλεςη τησ προμόθειασ, εγκρύθηκαν οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ αριθμ. 65/2018 μελϋτησ και 
καθορύςτηκαν οι όροι του διαγωνιςμού.  
ζ) το Σεκμηριωμϋνο Αύτημα αριθμ. 7016/2018 και την απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ, για την ύπαρξη 
διαθϋςιμου ποςού   
η) τουσ όρουσ τησ παρούςασ και   

 
 

καλεύ 
 
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικούσ φορεύσ να υποβϊλουν προςφορϊ για την ανϊδειξη αναδόχου 
διενϋργειασ τησ ανωτϋρω προμόθειασ.  
 
  
 
 
 



Άρθρο 1: Αναθϋτουςα Αρχό - τοιχεύα επικοινωνύασ  
Αναθϋτουςα αρχό: ΔΗΜΟ ΟΤΥΛΙΟΤ  
Οδόσ: Βασ. Γεωργύου 180   
Σαχ.Κωδ.: 68400   
Σηλ.: 2554350100  
Telefax: 2554350113  
E-mail: dim@0890.syzefxis.gov.gr  
Ιςτοςελύδα: www.soufli.gr  
 
 Ο διαγωνιςμόσ θα διενεργηθεύ ςτο Δημαρχεύο ουφλύου (αύθουςα Δημοτικού υμβουλύου), οδόσ Βασ. 
Γεωργύου 180, την 14η ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2018 ημϋρα Σρύτη και ώρα από 9:30 (ώρα ϋναρξησ του 
διαγωνιςμού) ϋωσ 10:00 (ώρα λόξησ υποβολόσ των προςφορών), ενώπιον τησ αρμόδιασ Επιτροπόσ  
Διαγωνιςμού.  
Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ μεταςτεγαςθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ό 
εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ/υπηρεςύασ, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα τα νϋα τουσ ςτοιχεύα ςτουσ 
ενδιαφερόμενουσ/προςφϋροντεσ ό ςτον ανϊδοχο.  
 
Άρθρο 2: Παραλαβό εγγρϊφων ςύμβαςησ και τευχών   
1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 4412/2016 
για τον παρόντα διαγωνιςμό εύναι κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα:  
α) η περύληψη δικόρυξησ,  
β) η παρούςα διακόρυξη,  
γ) το τυποποιημϋνο ϋντυπο υπεύθυνησ δόλωςησ (ΣΕΤΔ) για διαδικαςύεσ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ 
κϊτω των ορύων των οδηγιών, το οπούο εγκρύθηκε με την υπ'αριθ. 158/2016 Απόφαςη τησ Ενιαύασ 
Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων (ΥΕΚ Β 3698/16.11.2016).  
δ) οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ που περιλαμβϊνονται ςτην αριθμ. 65/2018 μελϋτη    
ε) τυχόν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθούν από την αναθϋτουςα 
αρχό επύ όλων των ανωτϋρω.  
 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ϋχουν πρόςβαςη ςτο περιεχόμενο τησ διακόρυξησ και ςτα ςυμβατικϊ 
τεύχη του διαγωνιςμού μϋςω τησ ιςτοςελύδασ του Δόμου και ςτην ηλεκτρονικό δ/νςη www.soufli.gr, 
από όπου μπορούν να τα Προμηθεύονται δωρεϊν και ςτο Κεντρικό Μητρώο Ηλεκτρονικών υμβϊςεων 
(ΚΗΜΔΗ).   
Η περύληψη τησ παρούςασ διακόρυξησ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν.3861/2010 (ΥΕΚ112/Α/13-7-
2010), αναρτόθηκε ςτο διαδύκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ) 
και ςτον πύνακα ανακοινώςεων του Δόμου. Περύληψη τησ παρούςασ διακόρυξησ δημοςιεύθηκε ςε μύα 
τοπικό εφημερύδα (Ν. 4469/2017, ΥΕΚ 62/03-05-2017).    
 
Άρθρο 3: Αντικεύμενο του διαγωνιςμού  
1. Ο διαγωνιςμόσ αφορϊ ςτην προμόθεια υπολούπων τροφύμων Δόμου ουφλύου και ΚΕΚΟΠΑΠ 
τρϋχοντοσ ϋτουσ, όπωσ περιγρϊφεται ςτισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ που αποτελούν αναπόςπαςτο τμόμα 
τησ παρούςασ. Κοινό λεξιλόγιο για τισ δημόςιεσ ςυμβϊςεισ : CPV 15800000-6 διϊφορα προώόντα 
διατροφόσ, CPV 03221000-6 λαχανικϊ, CPV 03222000-3 φρούτα και καρπού, CPV 15321000-4 χυμού 
φρούτων, CPV 15982000-5 αναψυκτικϊ, CPV 15911000-7 οινοπνευματώδη ποτϊ, CPV 15511100-4 
παςτεριωμϋνο γϊλα. 
2. Κριτόριο κατακύρωςησ του αποτελϋςματοσ του διαγωνιςμού εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από 
οικονομικό ϊποψη προςφορϊ αποκλειςτικϊ βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό), ύςτερα από 
εξακρύβωςη ςυμφωνύασ των προςφερόμενων ειδών με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ μελϋτησ.  
Ο κϊθε διαγωνιζόμενοσ ϋχει το δικαύωμα να υποβϊλλει προςφορϊ εύτε για το ςύνολο τησ προμόθειασ, 
εύτε για ϋνα από τα τμόματϊ τησ, ωςτόςο οφεύλει να υποβϊλει προςφορϊ για το ςύνολο των 
επιμϋρουσ ειδών του κϊθε τμόματοσ. Η προμόθεια για κϊθε τμόμα θεωρεύται ενιαύα και όποιοσ 
διαγωνιζόμενοσ υποβϊλει προςφορϊ για μϋροσ μόνο των ζητούμενων ειδών/ποςοτότων του τμόματοσ, η 
προςφορϊ του δεν θα γύνεται αποδεκτό.   



Από το Σ.Ε.Τ.Δ., το φϊκελο τησ τεχνικόσ και τον φϊκελο τησ οικονομικόσ προςφορϊσ θα πρϋπει να 
προκύπτει με ςαφόνεια για ποια τμόματα τησ προμόθειασ υποβϊλλεται προςφορϊ. Η Τπηρεςύα μπορεύ 
να κατακυρώςει το αποτϋλεςμα του διαγωνιςμού εύτε ςε ϋνα εύτε ςε περιςςότερουσ προμηθευτϋσ (ανϊ 
τμόμα), με κριτόριο κατακύρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ 
αποκλειςτικϊ βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό) ανϊ τμόμα, ύςτερα από εξακρύβωςη ςυμφωνύασ των 
προςφερόμενων ειδών με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ μελϋτησ.  
Αναλυτικό περιγραφό του φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ δύδεται ςτα ϋγγραφα 
τησ τεχνικόσ περιγραφόσ, τεχνικών προδιαγραφών και αναλυτικού προώπολογιςμού τησ παρούςασ 
διακόρυξησ.   
3. Επιςημαύνεται ότι, για λόγουσ διαφϊνειασ και ύςησ μεταχεύριςησ αυτών που ςυμμετϋχουν ςτον 
διαγωνιςμό, το φυςικό και οικονομικό αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ δεν πρϋπει να μεταβϊλλεται ουςιωδώσ 
κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςόσ τησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρ. 4 του ϊρθρο 132 του Ν.4412/2016. 
Δυνατότητα μεταβολόσ υφύςταται, μόνο υπό τισ προώποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του Ν.4412/2016.  
 
Άρθρο 4: Προώπολογιςμόσ τησ ςύμβαςησ  
Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ τησ ςύμβαςησ ανϋρχεται ςε 69.315,42 ευρώ και αναλύεται ςε:   
Καθαρό αξύα: 59.956,15€  

Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (24%): 9.359,27€   

Και ςυγκεκριμϋνα ανϊ τμόματα:   

ΑΡΙΘΜΟ /ΟΝΟΜΑ ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΑΞΙΑ 

ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΦΩΡΙ ΥΠΑ 

ΑΞΙΑ 
ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΜΕ ΥΠΑ 

ΣΜΗΜΑ 1 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ ΚΕΚΟΠΑΠ ΔΕ 
ΟΤΥΛΙΟΤ 

3.413,97 3.978,07 

ΣΜΗΜΑ 2 -  ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ ΚΕΚΟΠΑΠ ΔΕ ΟΡΥΕΑ 1.972,00 2.297,43 

ΣΜΗΜΑ 3 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ ΚΕΚΟΠΑΠ ΔΕ ΣΤΦΕΡΟΤ 3.422,51 3.988,38 

ΣΜΗΜΑ 4- ΕΙΔΗ ΟΠΨΡΟΠΨΛΕΙΟΤ ΚΕΚΟΠΑΠ ΔΕ 
ΟΤΥΛΙΟΤ 

1.371,46 1.549,75 

ΣΜΗΜΑ 5 - ΕΙΔΗ ΟΠΨΡΟΠΨΛΕΙΟΤ ΚΕΚΟΠΑΠ ΔΕ ΟΡΥΕΑ 754,26 852,31 

ΣΜΗΜΑ 6 - ΕΙΔΗ ΠΟΣΑ - ΑΝΑΧΤΚΣΙΚΑ ΚΕΚΟΠΑΠ ΔΕ 
ΟΤΥΛΙΟΤ 

73,37 90,98 

ΣΜΗΜΑ 7 - ΕΙΔΗ ΠΟΣΑ - ΑΝΑΧΤΚΣΙΚΑ ΚΕΚΟΠΑΠ ΔΕ 
ΟΡΥΕΑ 

37,21 46,14 

ΣΜΗΜΑ 8 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΕΣΙΑ 26.809,12 31.057,14 

ΣΜΗΜΑ 9 - ΕΙΔΗ ΟΠΨΡΟΠΨΛΕΙΟΤ ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΕΣΙΑ 7.527,38 8.505,94 

ΣΜΗΜΑ 10 - ΕΙΔΗ ΠΟΣΑ - ΑΝΑΧΤΚΣΙΚΑ ΜΑΘΗΣΙΚΗ 
ΕΣΙΑ 

516,60 640,58 

ΣΜΗΜΑ 11 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΟΤΥΛΙΟΤ 3.283,28 4.071,27 

ΣΜΗΜΑ 12 - ΕΙΔΗ ΠΟΣΑ - ΑΝΑΧΤΚΣΙΚΑ ΔΗΜΟΤ 
ΟΤΥΛΙΟΤ 

560,89 695,50 

ΣΜΗΜΑ 13 - ΕΙΔΗ ΥΡΕΚΟ ΓΑΛΑ ΔΗΜΟΤ ΟΤΥΛΙΟΤ 10.214,10 11.541,93 

 
Άρθρο 5: Φρηματοδότηςη τησ ςύμβαςησ - Πληρωμό Αναδόχου  
1. Για το μϋροσ τησ προμόθειασ που αφορϊ το Δόμο και τη Μαθητικό Εςτύα:  

Υορϋασ χρηματοδότηςησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ εύναι ο Δόμοσ ουφλύου . Η δαπϊνη για την εν λόγω 

ςύμβαςη βαρύνει τισ παρακϊτω πιςτώςεισ:  



- Για την  παροχό ςε γϊλα: Κ.Α. 15.6063.001, 20.6063.001, 25.6063.001, 30.6063.001 και 35.6063.001 

ςχετικϋσ πιςτώςεισ του προώπολογιςμού του οικονομικού ϋτουσ 2018 Δόμου ουφλύου κατϊ  

11.541,93€.  

- Για τα τρόφιμα τησ Μαθητικόσ Εςτύασ: ΚΑ 70.6622.001 ςχετικό πύςτωςη του προώπολογιςμού του 

οικονομικού ϋτουσ 2018 Δόμου ουφλύου  κατϊ 39.563,08 €.  

- Για τα τρόφιμα των δημοςύων ςχϋςεων / δεξιώςεων και Εθνικών ό τοπικών  του Δόμου: ΚΑ 

00.6443.001, ςχετικϋσ πιςτώςεισ του προώπολογιςμού του οικονομικού ϋτουσ 2018 Δόμου ουφλύου 

κατϊ 4.766.77€.  

 

2. Για το μϋροσ τησ προμόθειασ που αφορϊ το ΚΕΚΟΠΑΠ:  

Φορζασ χρηματοδότηςησ τησ παροφςασ ςφμβαςησ είναι το ΚΕΚΟΠΑΠ, Κωδ. ΣΑ - Η δαπάνη για την εν λόγω 
ςφμβαςη βαρφνει τισ παρακάτω πιςτώςεισ: Κ.Α. 10.6481.01, 10.6481.03,  10.6481.05, 10.6481.07,  10.6481.09 
ςχετικζσ πιςτώςεισ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018 κατά 12.803,05 € .  

3. Τπόκειται ςτισ κρατόςεισ που προβλϋπονται από τη νομοθεςύα, περιλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ 
ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, 
ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011.  
4. Ο Υ.Π.Α. βαρύνει το Δόμο.   
5. Η πληρωμό του Αναδόχου γύνεται με την ϋκδοςη του ςχετικού χρηματικού εντϊλματοσ από τον ΟΣΑ, 
ύςτερα από την ςύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβόσ τησ προμόθειασ από την αρμόδια επιτροπό του 
Δόμου.   
 
 Άρθρο 6: Κριτόριο Ανϊθεςησ – Ανϊδειξη Αναδόχου  
Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ 
αποκλειςτικϊ βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό) όπωσ ορύζεται ςτα ϊρθρα 86 του Ν.4412/2016.   
 
Άρθρο 7: Ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ παραλαβόσ των προςφορών – Σόποσ διενϋργειασ 
του διαγωνιςμού  
Ψσ ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ παραλαβόσ των προςφορών ςτον διαγωνιςμό, ορύζεται η 14η 
Αυγούςτου 2018 ημϋρα Σρύτη και ώρα 9:30 π.μ. Ώρα λόξησ τησ υποβολόσ προςφορών ορύζεται η 
10:00 π.μ. Μετϊ τη λόξη τησ παραλαβόσ προςφορών θα ξεκινόςει η διαδικαςύα αποςφρϊγιςησ, ενώπιον 
τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού.   
Αν, για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ, δεν διενεργηθεύ η αποςφρϊγιςη κατϊ την οριςθεύςα ημϋρα, η 
αποςφρϊγιςη και η καταληκτικό ημερομηνύα αντύςτοιχα μετατύθενται ςε οποιαδόποτε ϊλλη ημϋρα, με 
απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ. Η απόφαςη αυτό αναρτϊται ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου. Αν και 
ςτη νϋα αυτό ημερομηνύα δεν καταςτεύ δυνατό η αποςφρϊγιςη των προςφορών, μπορεύ να οριςθεύ και 
νϋα ημερομηνύα, εφαρμοζομϋνων κατϊ τα λοιπϊ των διατϊξεων των δύο προηγούμενων εδαφύων.  
 
Άρθρο 8: Τποβολό φακϋλου προςφορϊσ   
1. Οι φϊκελοι των προςφορών υποβϊλλονται μϋςα ςτην προθεςμύα του ϊρθρου 7 εύτε (α) με κατϊθεςό 
τουσ ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού εύτε (β) με ςυςτημϋνη επιςτολό προσ την αναθϋτουςα αρχό εύτε (γ) με 
κατϊθεςό τουσ ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. ε περύπτωςη ταχυδρομικόσ αποςτολόσ ό 
κατϊθεςησ ςτο πρωτόκολλο, οι φϊκελοι προςφορϊσ γύνονται δεκτού εφόςον ϋχουν πρωτοκολληθεύ ςτο 
πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ που διεξϊγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μϋχρι την ημερομηνύα 
και ώρα του διαγωνιςμού, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 7 τησ παρούςασ. Η αναθϋτουςα αρχό δεν φϋρει 
ευθύνη για τυχόν ελλεύψεισ του περιεχομϋνου των προςφορών που αποςτϋλλονται ταχυδρομικϊ ούτε 
για καθυςτερόςεισ ςτην ϊφιξό τουσ. Δεν θα παραληφθούν φϊκελοι ό ϊλλα ϋγγραφα από οποιοδόποτε 
ταχυδρομικό κατϊςτημα, ακόμα κι αν η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιηθεύ εγκαύρωσ.   
2. Οι προςφορϋσ εύναι ϋγγραφεσ και υποβϊλλονται μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ςτον οπούο πρϋπει να 
αναγρϊφονται ευκρινώσ τα ακόλουθα:   
 
 



Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού 
 
 

Προςφορϊ του ………….1. 
για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤ ΟΤΥΛΙΟΤ ΚΑΙ ΚΕΚΟΠΑΠ 

ΣΡΕΦΟΝΣΟ ΕΣΟΤ» 
με αναθϋτουςα αρχό το ΔΗΜΟ ΟΤΥΛΙΟΤ 

και ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών 14-08-2018 
 
 3. Με την προςφορϊ υποβϊλλονται τα ακόλουθα:  
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ, με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» κατϊ τα οριζόμενα 
ςτο ϊρθρο 9.   
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ, με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ», ο οπούοσ περιϋχει τα τεχνικϊ 
ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 9.  
γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ, με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ», ο οπούοσ περιϋχει τα 
οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 9.  
Οι τρεισ ωσ ϊνω ξεχωριςτού ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι φϋρουν επύςησ τισ ενδεύξεισ του κυρύωσ φακϋλου τησ 
παρ. 2.  
4. Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό 
ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα 
και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α` 188).  
Σα δικαιολογητικϊ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε ξϋνη γλώςςα, γύνονται δεκτϊ εφόςον: ϋχουν μεταφραςθεύ και 
επικυρωθεύ από δικηγόρο κατϊ τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 36 του Κώδικα Δικηγόρων ό ϋχουν 
μεταφραςθεύ και επικυρωθεύ από την πρεςβεύα ό το προξενεύο τησ Ελλϊδασ ςτη χώρα προϋλευςησ του 
εγγρϊφου ό από την πρεςβεύα ό το προξενεύο τησ χώρασ αυτόσ ςτην Ελλϊδα ό ϋχουν μεταφραςθεύ και 
επικυρωθεύ από τη μεταφραςτικό υπηρεςύα του Τπουργεύου Εξωτερικών ό από ορκωτούσ μεταφραςτϋσ 
του Ν 3712/2008 ό από πτυχιούχουσ μεταφραςτϋσ του Ιονύου Πανεπιςτημύου.  
5. Προςφορϋσ που περιϋρχονται ςτην αναθϋτουςα αρχό με οποιοδόποτε τρόπο πριν από την ημερομηνύα 
υποβολόσ του ϊρθρου 7 τησ παρούςασ, δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ παραδύδονται ςτην Επιτροπό 
Διαγωνιςμού κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 11.  
6. Για τυχόν προςφορϋσ που υποβϊλλονται εκπρόθεςμα, η Επιτροπό Διαγωνιςμού ςημειώνει ςτο 
πρακτικό τησ την εκπρόθεςμη υποβολό (ακριβό ώρα που περιόλθε η προςφορϊ ςτην κατοχό τησ) και τισ 
απορρύπτει ωσ μη κανονικϋσ.  
7. Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φύλλο από τον οικονομικό φορϋα ό, ςε 
περύπτωςη νομικών προςώπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτών.  
8. Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ, εύτε 
από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε από εκπρόςωπό τουσ νομύμωσ 
εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ 
ςυμμετοχόσ του (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ) κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, 
καθώσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ.  
 
Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακϋλου προςφορϊσ  
Ο φϊκελοσ προςφορϊσ (προςφορϊ) των διαγωνιζομϋνων περιλαμβϊνει, επύ ποινό αποκλειςμού, τα 
ακόλουθα:  
(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  
(β) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ»  
(γ) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ»  
 

                                                
1
τοιχεύα προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα (ιδύωσ επωνυμύα, οδόσ, αριθμόσ, Σ.Κ., πόλη, τηλϋφωνο, fax και e-mail) και ςε 

περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων τα ςτοιχεύα όλων των μελών αυτόσ.  
 



ςύμφωνα με τα κατωτϋρω:  
(α). Ο φϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμού, να περιϋχει:   
1.Συποποιημϋνο ϋντυπο υπεύθυνησ δόλωςησ (ΣΕΤΔ): Κατϊ την υποβολό προςφορών οι οικονομικού 
φορεύσ υποβϊλλουν το Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) τησ παρ. 4 του ϊρθρου 79 ν. 
4412/2016 τησ ΕΑΑΔΗΤ, όπωσ εγκρύθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαςη τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ 
Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων (ΥΕΚ Β 3698/16.11.2016) ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ 
αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ότι ο 
εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ πληρού τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ:  
-  δεν βρύςκεται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ και πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 13 τησ 
παρούςασ,   
ε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, μπορεύ να ζητηθεύ από τουσ 
προςφϋροντεσ να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ τησ επόμενησ παραγρϊφου, όταν αυτό 
απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ.  
Τπογεγραμμϋνο κατϊ περύπτωςη από το φυςικό πρόςωπο ό από το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικού 
προςώπου και ςφραγιςμϋνο από τον οικονομικό φορϋα.  
την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το τυποποιημϋνο ϋντυπο 
(ΣΕΤΔ) υποβϊλλεται χωριςτϊ από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ.  
 
2.Παραςτατικό εκπροςώπηςησ, αν οι οικονομικού φορεύσ ςυμμετϋχουν με αντιπρόςωπό τουσ, 
εξουςιοδότηςη εκπροςώπηςησ, θεωρημϋνη για το γνόςιο τησ υπογραφόσ.   
 
(β). Ο φϊκελοσ «Σεχνικό Προςφορϊ» (ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ), περιϋχει τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ :  
Τπεύθυνη δόλωςη ότι τα προςφερόμενα εύδη εύναι πλόρωσ εναρμονιςμϋνα με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ 
τησ μελϋτησ.    
Η τεχνικό προςφορϊ εύναι υπογεγραμμϋνη κατϊ περύπτωςη από το φυςικό πρόςωπο ό από το νόμιμο 
εκπρόςωπο του νομικού προςώπου και ςφραγιςμϋνη από τον οικονομικό φορϋα.   
 
(γ). Ο φϊκελοσ «Οικονομικό Προςφορϊ» περιϋχει τα οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ, ςύμφωνα με 
όςα προβλϋπονται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ (δηλ. θα περιϋχει ςυμπληρωμϋνο το ϋντυπο τησ 
οικονομικόσ προςφορϊσ – η τιμό ςε ευρώ –υπογεγραμμϋνο και ςφραγιςμϋνο από τον οικονομικό φορϋα).   
Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ εύτε από 
όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη εύτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτηµϋνο 
µε ςυµβολαιογραφικό πρϊξη.  
 
Άρθρο 10: ύςτημα υποβολόσ οικονομικών προςφορών  
1. Η τιμό του προσ προμόθεια υλικού δύνεται ανϊ μονϊδα, όπωσ καθορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 
την τιμό περιλαμβϊνονται οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ςύμφωνα με την 
κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για παρϊδοςη του υλικού ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ.  
2. Η προςφερόμενη τιμό δύνεται ςε ευρώ  
3. Κϊθε διαγωνιζόμενοσ μπορεύ να υποβϊλει μόνο μύα οικονομικό προςφορϊ.  
4. Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών.  
5. Δεν επιτρϋπεται η υποβολό αντιπροςφορών.  
 
Άρθρο 11: Παραλαβό προςφορών – τϊδια αποςφρϊγιςησ αξιολόγηςησ – Κατακύρωςη   
1. Παραλαβή και εξέταςη των φακέλων προςφοράσ   
α) Η ϋναρξη υποβολόσ των προςφορών που κατατύθενται κατϊ την καταληκτικό ημερομηνύα ςτην 
Επιτροπό Διαγωνιςμού, ςε δημόςια ςυνεδρύαςη, κηρύςςεται από τον Πρόεδρο αυτόσ, μιςό ώρα πριν από 
την ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 7 τησ παρούςασ. Η παραλαβό μπορεύ να ςυνεχιςθεύ και μετϊ 
την ώρα λόξησ, αν η υποβολό, που ϋχει εμπρόθεςμα αρχύςει, ςυνεχύζεται χωρύσ διακοπό λόγω του 
πλόθουσ των προςελθόντων ενδιαφερομϋνων οικονομικών φορϋων. Η λόξη τησ παραλαβόσ κηρύςςεται 
επύςησ από τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, με προειδοπούηςη ολύγων λεπτών τησ ώρασ και 
μετϊ την κόρυξη τησ λόξησ δεν γύνεται δεκτό ϊλλη προςφορϊ.  



Ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού επικοινωνεύ εν ςυνεχεύα αμϋςωσ με το πρωτόκολλο τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ για να διαπιςτώςει αν ϋχουν υποβληθεύ προςφορϋσ κατϊ το ϊρθρο 8 τησ παρούςασ 
(ςημειώνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και ςτον φϊκελο αναγρϊφεται η ώρα και ημϋρα υποβολόσ 
και η ςχετικό καταχώρηςη ςτο φϊκελο μονογρϊφεται από τον υπεύθυνο υπϊλληλο) και ςε καταφατικό 
περύπτωςη μεταβαύνει μϋλοσ τησ, κατ’ εντολό του Προϋδρου τησ και παραλαμβϊνει τισ προςφορϋσ για να 
τηρηθεύ η υπόλοιπη διαδικαςύα του διαγωνιςμού. Η υποβολό μόνο μύασ προςφορϊσ δεν αποτελεύ 
κώλυμα για τη ςυνϋχιςη τησ διαδικαςύασ του διαγωνιςμού και την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ.  
β) Η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει ςτην ϋναρξη τησ διαδικαςύασ αποςφρϊγιςησ των προςφορών την 
ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται ςτο ϊρθρο 7. Η αποςφρϊγιςη διενεργεύται δημόςια, παρουςύα των 
προςφερόντων ό των νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνων εκπροςώπων τουσ, οι οπούοι λαμβϊνουν γνώςη των 
λοιπών ςυμμετεχόντων ςτη διαδικαςύα και των ςτοιχεύων που υποβλόθηκαν από αυτούσ, ςύμφωνα με 
το ϊρθρο 21 του Ν.4412/2016.  
 
2. Στάδια αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ προςφορών   
α) Αποςφραγύζεται ο κυρύωσ φϊκελοσ προςφορϊσ, ο φϊκελοσ των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, καθώσ 
και ο φϊκελοσ τησ τεχνικόσ προςφορϊσ, μονογρϊφονται δε και ςφραγύζονται από την Επιτροπό 
Διαγωνιςμού όλα τα δικαιολογητικϊ που υποβϊλλονται κατϊ το ςτϊδιο αυτό και η τεχνικό προςφορϊ, 
ανϊ φύλλο. Η Επιτροπό Διαγωνιςμού καταχωρεύ όςουσ υπϋβαλαν προςφορϋσ, καθώσ και τα 
υποβληθϋντα αυτών δικαιολογητικϊ και τα αποτελϋςματα του ελϋγχου αυτών ςε πρακτικό, το οπούο 
υπογρϊφεται από τα μϋλη του οργϊνου. Οι φϊκελοι των οικονομικών προςφορών δεν αποςφραγύζονται, 
αλλϊ μονογρϊφονται και ςφραγύζονται από το παραπϊνω όργανο και τοποθετούνται ςε ϋνα νϋο φϊκελο 
ο οπούοσ επύςησ ςφραγύζεται και υπογρϊφεται από το ύδιο όργανο και φυλϊςςεται, προκειμϋνου να  
αποςφραγιςθεύ ςε μεταγενϋςτερη ημερομηνύα και ώρα.  
β) τη ςυνϋχεια η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει ςτην αξιολόγηςη τησ τεχνικόσ προςφορϊσ, 
ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ και ςυντϊςςει πρακτικό για την αποδοχό ό την απόρριψη των 
τεχνικών προςφορών και τουσ λόγουσ αποκλειςμού τουσ.   
γ) Οι κατϊ τα ανωτϋρω ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι με τα οικονομικϊ ςτοιχεύα των προςφορών, μετϊ την 
ολοκλόρωςη τησ αξιολόγηςησ των λοιπών ςτοιχεύων των προςφορών, αποςφραγύζονται κατϊ την 
ημερομηνύα και ώρα που θα οριςθεύ από την Επιτροπό Διαγωνιςμού και θα ανακοινωθεύ ςτουσ 
ςυμμετϋχοντεσ και ακολουθεύ ςχετικό ανακούνωςη τιμών, η οπούα καταχωρεύται ςε ςχετικό πρακτικό, 
μαζύ με τουσ λόγουσ απόρριψησ όςων προςφορών κρύνονται απορριπτϋεσ. Για όςεσ προςφορϋσ  
δεν κρύθηκαν αποδεκτϋσ κατϊ τα προηγούμενα ωσ ϊνω ςτϊδια α' και β' οι φϊκελοι τησ οικονομικόσ 
προςφορϊσ δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ επιςτρϋφονται.  
Η κατϊ τα ανωτϋρω αποςφρϊγιςη του φακϋλου των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, των τεχνικών 
προςφορών και των οικονομικών προςφορών μπορούν να γύνουν ςε μύα δημόςια ςυνεδρύαςη, κατϊ την 
κρύςη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού.   
δ) Σα αποτελϋςματα των ανωτϋρω ςταδύων επικυρώνονται με απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ του 
Δόμου, η οπούα κοινοποιεύται με επιμϋλεια αυτόσ ςτουσ προςφϋροντεσ. Κατϊ τησ ανωτϋρω απόφαςησ 
χωρεύ ϋνςταςη, ςύμφωνα με το ϊρθρο 127 του Ν.4412/2016.  
ε) Επιςημαύνεται ότι ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ακριβώσ τιμό (ιςότιμεσ), η 
αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον (προςωρινό) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ των οικονομικών φορϋων που 
υπϋβαλαν ιςότιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και παρουςύα 
των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ.  
 
3. Πρόςκληςη υποβολήσ δικαιολογητικών - Κατακύρωςη – Πρόςκληςη για υπογραφή ςύμβαςησ  
α) Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον προςφϋροντα, 
ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη («προςωρινό ανϊδοχο»), να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ 
πϋντε (5) ημερών από την κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ, τα δικαιολογητικϊ, που καθορύζονται ςτο 
ϊρθρο 14 τησ παρούςασ. Σα δικαιολογητικϊ προςκομύζονται ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ο οπούοσ 
παραδύδεται ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού.  
Αν δεν προςκομιςθούν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υποβλόθηκαν, 
παρϋχεται προθεςμύα ςτον προςωρινό ανϊδοχο να τα προςκομύςει ό να τα ςυμπληρώςει εντόσ πϋντε (5) 
ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτόν.  



i) Αν κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με 
το τυποποιημϋνο ϋντυπο υπεύθυνησ δόλωςησ (ΣΕΤΔ) εύναι ψευδό ό ανακριβό, ό  
ii) αν δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό αντύγραφα, 
των παραπϊνω δικαιολογητικών, ό  
iii) αν από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 12, 13 και 14 τησ παρούςασ, ο προςωρινόσ 
ανϊδοχοσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ 
επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ.  
Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν κανϋνασ από τουσ 
προςφϋροντεσ δεν προςκομύζει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ 
από τουσ προςφϋροντεσ δεν αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 14, η 
διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται.  
Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπό Διαγωνιςμού και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτην Οικονομικό Επιτροπό για τη λόψη 
απόφαςησ, εύτε για την κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ, εύτε για την κόρυξη του προςωρινού αναδόχου ωσ 
εκπτώτου εύτε για τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ.  
β) Η Οικονομικό Επιτροπό εύτε κατακυρώνει, εύτε ματαιώνει τη ςύμβαςη, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των 
ϊρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016.  
Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απόφαςη κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών τησ 
διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε προςφϋροντα εκτόσ από τον προςωρινό 
ανϊδοχο με κϊθε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τηλεομοιοτυπύα, ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο, επύ αποδεύξει. 
Όςοι υπϋβαλαν παραδεκτϋσ προςφορϋσ μπορούν να λϊβουν γνώςη των δικαιολογητικών του 
προςωρινού αναδόχου.  
γ) Μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο των προθεςμιών ϊςκηςησ των προβλεπόμενων από τισ κεύμενεσ διατϊξεισ 
βοηθημϊτων και μϋςων ςτο ςτϊδιο τησ προδικαςτικόσ και δικαςτικόσ προςταςύασ και από τισ 
αποφϊςεισ αναςτολών επύ αυτών, ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ υποβϊλει επικαιροποιημϋνα τα 
δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 16 τησ παρούςασ μετϊ από ςχετικό πρόςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Σα 
ςτοιχεύα ελϋγχονται από την Επιτροπό Διαγωνιςμού και, εφόςον διαπιςτωθεύ ότι δεν ϋχουν  
εκλεύψει οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ των ϊρθρων 12, 13 και τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του 
ϊρθρου 14, κοινοποιεύται η απόφαςη κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο και καλεύται να προςϋλθει 
ςε οριςμϋνο τόπο και χρόνο για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, εντόσ δεκαπϋντε (15) ημερών από 
την κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδικόσ πρόςκληςησ, προςκομύζοντασ, και την απαιτούμενη 
εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ.  
δ) Η υπογραφό του ςυμφωνητικού ϋχει αποδεικτικό χαρακτόρα. Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να 
υπογρϊψει το ςυμφωνητικό, μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται ςτην ειδικό πρόκληςη, κηρύςςεται 
ϋκπτωτοσ και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον 
ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ. Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για 
την υπογραφό του ςυμφωνητικού, η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται.  
 
Άρθρο 12: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμό  
1. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε:  
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ϊνωςησ,  
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.),  
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια 
ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την 
Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και   
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει 
διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων.  
2. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 19 του 
Ν. 4412/2016. Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για 
την υποβολό προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό πρϋπει 
να εύναι τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ϋνωςη 
(πχ κοινοπραξύα).  
3. Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ.  



 
Άρθρο 13: Προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ (ϊρθρα 73, 74 και 75 του Ν. 4412/2016)  
Για κϊθε προςφϋρων που ςυμμετϋχει ςτο διαγωνιςμό θα πρϋπει να μην ςυντρϋχουν οι λόγοι 
αποκλειςμού 1 και να πληρούνται τα κριτόρια επιλογόσ 2-5, δηλαδό:  
1. Να μην υπϊρχει ςε βϊροσ του αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ ακόλουθουσ 
λόγουσ:  
α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου 
εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42),  
β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ ςτην 
οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ϊνωςησ (ΕΕ C 195 
τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του 
υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 
192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό ςτο εθνικό δύκαιο του 
οικονομικού φορϋα,  
γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών 
ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ 
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 
13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό 
αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ,  
ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, όπωσ 
αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του 
χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη 
χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό  
νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  
ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, 
καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ  
15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).  
Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται επύςησ όταν το πρόςωπο ςε βϊροσ του οπούου εκδόθηκε αμετϊκλητη 
καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του εν λόγω 
οικονομικού φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό.  
Η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου αφορϊ ιδύωσ:  
αα) ςτισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτϋσ,  
ββ) ςτισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα ςύμβουλο καθώσ και όλα τα μϋλη του 
Διοικητικού υμβουλύου.  
γγ) ςτισ περιπτώςεισ των ςυνεταιριςμών όλα τα μϋλη του Δ..  
Εϊν η περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, η περύοδοσ αυτό ανϋρχεται ςε 
πϋντε (5) ϋτη από την ημερομηνύα τησ καταδύκησ με αμετϊκλητη απόφαςη.   
2. Να ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό ειςφορών κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ ςύμφωνα με την ιςχύουςα Ελληνικό νομοθεςύα (αν ο προςφϋρων εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό 
ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα), ό ςύμφωνα με τη νομοθεςύα τησ χώρασ ςτην οπούα εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ και να μην του ϋχει επιβληθεύ δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και 
δεςμευτικό ιςχύ. Οι υποχρεώςεισ του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο 
την κύρια όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη (αν ο προςφϋρων εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την 
εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα). Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ 
του εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων εύτε υπαγόμενοσ 
ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την καταβολό τουσ.  



3. Να ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό των φόρων, ςύμφωνα με την 
ιςχύουςα Ελληνικό νομοθεςύα (αν ο προςφϋρων εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην 
Ελλϊδα) ό ςύμφωνα με τη νομοθεςύα τησ χώρασ που εύναι εγκατεςτημϋνοσ.  
4. Να μην ϋχει διαπρϊξει παρϊπτωμα ό αδύκημα για το οπούο του επιβλόθηκε ποινό που του ςτερεύ το 
δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςε διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ.   
5. Να διαθϋτει την απαιτούμενη καταλληλόλητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ του 
δραςτηριότητασ, δηλαδό εγγραφό ςε ϋνα από τα επαγγελματικϊ ό εμπορικϊ μητρώα που τηρούνται ςτη 
χώρα εγκατϊςταςόσ του (για την Ελλϊδα εύναι το Βιοτεχνικό ό Εμπορικό ό Βιομηχανικό Επιμελητόριο). 
Από το εν λόγω πιςτοποιητικό θα πρϋπει να προκύπτει η εγγραφό του ςτο εν λόγω μητρώο και το 
αντικεύμενο τησ δραςτηριότητϊσ του, ςχετικό με αυτό τησ παρούςασ ςύμβαςησ.   
6. Να μην ϋχουν επιβληθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα, μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ, κυρώςεισ που ϋχουν αποκτόςει 
τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ και αφορούν ςε: αα) τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ  
νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται, ςύμφωνα με την υπουργικό απόφαςη 2063/Δ1632/2011 (Β 266), 
όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολύ υψηλόσ» ςοβαρότητασ, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ 
από τρεισ (3) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ ό ββ) δύο πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ 
όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που αφορούν 
την αδόλωτη εργαςύα, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από δύο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ 
(Ν.4488/2017, ϊρθρο 39, παρ.Α1).       
 
- Η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει οικονομικό φορϋα ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ 
διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, όταν αποδεικνύεται ότι αυτόσ βρύςκεται λόγω πρϊξεων ό παραλεύψεων 
αυτού εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα από τισ περιπτώςεισ των παραγρϊφων 1, 2, 3, 4 και 6.  
Οικονομικόσ φορϋασ που του ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα διαδικαςύα 
ςύναψησ δημοςύων (διαγωνιςμό).  
 
Άρθρο 14: Δικαιολογητικϊ Κατακύρωςησ2 (Αποδεικτικϊ μϋςα)  
1. Δικαιολογητικϊ  

                                                
2 χετικϊ με την κατϊργηςη τησ υποχρϋωςησ υποβολόσ πρωτοτύπων ό επικυρωμϋνων αντιγρϊφων εγγρϊφων ςε διαγωνιςμούσ 
δημοςύων ςυμβϊςεων διευκρινύζονται τα εξόσ:  
1. Απλϊ αντύγραφα δημοςύων εγγρϊφων  
Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα των πρωτοτύπων ό των ακριβών αντιγρϊφων των δημοςύων 
εγγρϊφων, που ϋχουν εκδοθεύ από τισ υπηρεςύεσ και τουσ φορεύσ τησ περύπτωςησ α' τησ  
παρ. 2 του ϊρθρου 1 του νόμου 4250/2014. ημειωτϋον ότι η παραπϊνω ρύθμιςη δεν καταλαμβϊνει τα ςυμβολαιογραφικϊ 
ϋγγραφα (λ.χ. πληρεξούςια, ϋνορκεσ βεβαιώςεισ κ.ο.κ.), για τα οπούα ςυνεχύζει να υφύςταται η υποχρϋωςη υποβολόσ 
κεκυρωμϋνων αντιγρϊφων.  
2. Απλϊ αντύγραφα αλλοδαπών δημοςύων εγγρϊφων  
Επύςησ, γύνονται αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα από αντύγραφα εγγρϊφων που ϋχουν εκδοθεύ από αλλοδαπϋσ αρχϋσ, υπό 
την προώπόθεςη ότι αυτϊ εύναι νομύμωσ επικυρωμϋνα από την αρμόδια αρχό τησ χώρασ αυτόσ, και ϋχουν επικυρωθεύ από 
δικηγόρο, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). ημειώνεται ότι δεν 
θύγονται και εξακολουθούν να ιςχύουν, οι απαιτόςεισ υποβολόσ δημοςύων εγγρϊφων με ςυγκεκριμϋνη επιςημεύωςη 
(APOSTILLE), οι οπούεσ απορρϋουν από διεθνεύσ ςυμβϊςεισ τησ χώρασ (ύμβαςη τησ Φϊγησ) ό ϊλλεσ διακρατικϋσ ςυμφωνύεσ (βλ.  
και ςημεύο 6.2.)  
3. Απλϊ αντύγραφα ιδιωτικών εγγρϊφων  
Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα από αντύγραφα ιδιωτικών εγγρϊφων τα οπούα ϋχουν επικυρωθεύ από 
δικηγόρο, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα  
Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώσ και ευκρινό φωτοαντύγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικών εγγρϊφων φϋρουν 
θεώρηςη από υπηρεςύεσ και φορεύσ τησ περύπτωςησ α' τησ παρ. 2 του ϊρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  
4. Πρωτότυπα ϋγγραφα και επικυρωμϋνα αντύγραφα  
Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ και πρωτότυπα ό νομύμωσ επικυρωμϋνα αντύγραφα των δικαιολογητικών εγγρϊφων, εφόςον 
υποβληθούν από τουσ διαγωνιζόμενουσ.  

 
 



Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον προςφϋροντα, ςτον 
οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη («προςωρινό ανϊδοχο»), να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ δϋκα 
(10) ημερών από την κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ, τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ, ότοι τα  
δικαιολογητικϊ, που καθορύζονται παρακϊτω ςτο παρών ϊρθρο. Σα δικαιολογητικϊ προςκομύζονται ςε 
ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ο οπούοσ παραδύδεται ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού.  
Σα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ (δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ) θα πρϋπει να φϋρουν 
ημερομηνύα ϋκδοςησ προγενϋςτερη ό ϋωσ και τησ ημερομηνύασ διενϋργειασ τησ διαγωνιςτικόσ 
διαδικαςύασ και ςε περύπτωςη λόξησ τησ ιςχύοσ τουσ, θα πρϋπει να προςκομύζονται και 
επικαιροποιημϋνα δικαιολογητικϊ. (Για το απόςπαςμα ποινικού μητρώου προβλϋπεται χρόνοσ ιςχύοσ 
τριών μηνών. Αν ςτισ ειδικϋσ διατϊξεισ που διϋπουν την ϋκδοςό τουσ δεν προβλϋπεται χρόνοσ ιςχύοσ των 
δικαιολογητικών, θεωρούνται ϋγκυρα εφόςον φϋρουν ημερομηνύα ϋκδοςησ εντόσ των ϋξι μηνών που  
προηγούνται τησ ημερομηνύασ του ϊρθρου 7. Οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που τυχόν προςκομύζονται για 
αναπλόρωςη δικαιολογητικών πρϋπει επύςησ να φϋρουν ημερομηνύα εντόσ των ϋξι μηνών που 
προηγούνται τησ ημερομηνύασ του ϊρθρου 7).   
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν η αναθϋτουςα αρχό που 
ϋχει αναθϋςει τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα δικαιολογητικϊ αυτϊ.  
 
Αν μετϊ την αποςφρϊγιςη και κατϊ τον ϋλεγχο των ωσ ϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι δεν ϋχουν 
προςκομιςθεύ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υποβλόθηκαν, παρϋχεται προθεςμύα ςτον προςωρινό 
ανϊδοχο να τα προςκομύςει ό να τα ςυμπληρώςει εντόσ πϋντε (5) ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ  
ϋγγραφησ, ειδοπούηςόσ του. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ αιτιολογημϋνα να παρατεύνει την ωσ ϊνω 
προθεςμύα κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπϋντε (15) επιπλϋον ημϋρεσ.   
Όςοι υπϋβαλαν παραδεκτϋσ προςφορϋσ λαμβϊνουν γνώςη των παραπϊνω δικαιολογητικών που 
κατατϋθηκαν.  
 
 Η προςφορϊ του προςωρινού αναδόχου απορρύπτεται και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα 
που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ, τηρουμϋνησ 
τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ, εϊν:  κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα 
ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με το Σ.Ε.Τ.Δ., εύναι ψευδό ό ανακριβό, ό δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο  
χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό αντύγραφα των παραπϊνω δικαιολογητικών ό από τα 
δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ.  
   
Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπό του Διαγωνιςμού και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ για τη λόψη απόφαςησ.   
 
2.   Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 13  
Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 13 οι οικονομικού φορεύσ 
προςκομύζουν αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ:  
α. για την παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 13 τησ παρούςασ: απόςπαςμα του ςχετικού μητρώου (ποινικού 
μητρώου) ό, ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου που εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό 
αρχό του κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο εν λόγω 
οικονομικόσ φορϋασ, από το οπούο προκύπτει ότι πληρούνται αυτϋσ οι προώποθϋςεισ. Η υποχρϋωςη 
προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και τα πρόςωπα του τελευταύου εδαφύου τησ 
παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 13.  
            Για να νομικϊ πρόςωπα υπόχρεοι ςτην προςκόμιςη ποινικού μητρώου εύναι:   
-       οι διαχειριςτϋσ των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ),  
-       οι διαχειριςτϋσ των εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (ΕΠΕ),   
-       ο διευθύνων ςύμβουλοσ καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου των ανωνύμων 
εταιρειών (ΑΕ),  
-       ο πρόεδροσ και τα μϋλη του διοικητικού ςυμβουλύου των ςυνεταιριςμών,  
-       ςε κϊθε ϊλλη περύπτωςη οι νόμιμοι εκπρόςωποι του νομικού προςώπου.  



ε περύπτωςη αλλοδαπών νομικών προςώπων, η ανωτϋρω υποχρϋωςη αφορϊ ςτα φυςικϊ πρόςωπα 
που ϋχουν τισ αντύςτοιχεσ ιδιότητεσ κατϊ τη νομοθεςύα από την οπούα διϋπονται.  
Εϊν από το υποβληθϋν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το εύδοσ του αδικόματοσ για το οπούο 
καταδικϊςθηκε ο ενδιαφερόμενοσ, υποβϊλλεται από αυτόν υπεύθυνη δόλωςη του ϊρθρου 8 του Ν 
1599/86 ό του τύπου που προβλϋπει η νομοθεςύα τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ του, όπου αναφϋρονται με 
ςαφόνεια τα αδικόματα αυτϊ. Η επιτροπό του διαγωνιςμού μπορεύ ςε κϊθε περύπτωςη να ζητόςει από 
τον ενδιαφερόμενο να προςκομύςει αντύγραφα των καταδικαςτικών αποφϊςεων.  
 
Προκειμϋνου για την αυτεπϊγγελτη αναζότηςη του ποινικού μητρώου του προςωρινού αναδόχου από 
την υπηρεςύα διενϋργειασ τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ, υποβϊλλεται Τπεύθυνη Δόλωςη (θεωρημϋνη 
για το γνόςιο τησ υπογραφόσ).   
β. για την παρϊγραφο 2 και 3 του ϊρθρου 13: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό του 
οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, περύ του ότι ϋχουν εκπληρωθεύ οι υποχρεώςεισ του οικονομικού 
φορϋα, όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων (φορολογικό ενημερότητα) και ςτην καταβολό των 
ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (αςφαλιςτικό ενημερότητα), ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα του 
κρϊτουσ εγκατϊςταςησ ό την ελληνικό νομοθεςύα αντύςτοιχα.  
Για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ εύναι:  
(i) φορολογικό ενημερότητα που εκδύδεται από το Τπουργεύο Οικονομικών για τον οικονομικό φορϋα,  
(ιι) αςφαλιςτικό ενημερότητα που εκδύδεται από την αρμόδια κατϊ περύπτωςη Αρχό και αφορϊ τόςο 
την κύρια όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη.  
Διευκρινύζεται ότι το πιςτοποιητικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ:  
-  αφορϊ και τουσ φορεύσ επικουρικόσ αςφϊλιςησ και όχι μόνο τουσ οργανιςμούσ κύριασ αςφϊλιςησ,   
- αφορϊ όλουσ τουσ απαςχολούμενουσ ςτην επιχεύρηςη, με οποιαδόποτε ςχϋςη εργαςύασ, που εύναι 
αςφαλιςμϋνοι ςε οποιονδόποτε αςφαλιςτικό οργανιςμό,   
-  ςε περύπτωςη ατομικών επιχειρόςεων, αφορϊ και όςουσ εύναι αςφαλιςμϋνοι ωσ εργοδότεσ ό ελεύθεροι 
επαγγελματύεσ ςε αςφαλιςτικούσ οργανιςμούσ,  
-  ςε περύπτωςη εταιρειών (νομικών προςώπων), αφορϊ την ύδια την εταιρεύα (το νομικό πρόςωπο) και 
όχι τα φυςικϊ πρόςωπα που τη διοικούν ό την εκπροςωπούν, εκτόσ αν αυτϊ ϋχουν εργαςιακό ςχϋςη με 
την εταιρεύα.  
Για τον ϋλεγχο των ανωτϋρω ςτοιχεύων, οι ενδιαφερόμενοι οφεύλουν να προςκομύςουν, μαζύ με το 
πιςτοποιητικό ό τα πιςτοποιητικϊ αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ, κατϊςταςη προςωπικού κατϊ 
ειδικότητα, ςτην οπούα θα φαύνονται οι αςφαλιςτικού φορεύσ όπου υπϊγεται κϊθε απαςχολούμενοσ. Η 
ακρύβεια των ςτοιχεύων τησ κατϊςταςησ θα βεβαιώνεται επύ του ςώματοσ αυτόσ από το νόμιμο 
εκπρόςωπο τησ επιχεύρηςησ.  
γ. αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει τα υπό των περ. (α) και (β) τϋτοιου εύδουσ ϋγγραφα ό 
πιςτοποιητικϊ ό όπου τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ υπό 1 
και 2 του ϊρθρου 13, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, 
ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του 
ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου 
επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου 
εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ.  
Οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν, όπου κρύνεται αναγκαύο, επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται 
ότι δεν εκδύδονται τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ τησ παρούςασ παραγρϊφου ό ότι τα ϋγγραφα αυτϊ 
δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτα υπό 1 και 2 του ϊρθρου 13 τησ παρούςασ.  
Αν διαπιςτωθεύ με οποιονδόποτε τρόπο ότι, ςτην εν λόγω χώρα εκδύδονται τα υπόψη πιςτοποιητικϊ, η 
προςφορϊ του διαγωνιζόμενου απορρύπτεται.  
δ. για την απόδειξη τησ νόμιμησ ςύςταςησ και εκπροςώπηςησ, ςτισ περιπτώςεισ που ο οικονομικόσ 
φορϋασ εύναι νομικό πρόςωπο, προςκομύζει τα κατϊ περύπτωςη νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα ςύςταςησ και 
νόμιμησ εκπροςώπηςησ:  
Α) Για τα φυςικϊ πρόςωπα, φωτοαντύγραφο τησ ταυτότητασ ό ιςοδύναμου εγγρϊφου και όλων των 
μελών – εταύρων τησ ςυμμετϋχουςασ ςτο διαγωνιςμό εταιρεύασ.  
(Β) Εφόςον ο διαγωνιζόμενοσ ϋχει τη μορφό νομικού προςώπου (εταιρεύασ), ςτα δικαιολογητικϊ 
ςυμμετοχόσ ςυμπεριλαμβϊνονται:  



-  Σα φύλλα των εφημερύδων τησ κυβϋρνηςησ (ΥΕΚ) ςτα οπούα δημοςιεύθηκαν το ιδρυτικό καταςτατικό 
και οι τυχόν τροποποιόςεισ του ό το τελευταύο κωδικοποιημϋνο καταςτατικό ό τα αντύςτοιχα ςτοιχεύα 
από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εϊν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ.  
-  Σο τελευταύο καταςτατικό καθώσ και οι τυχόν τροποποιόςεισ του, εϊν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ.  
Από τα ανωτϋρω ϋγγραφα πρϋπει να προκύπτουν η νόμιμη ςύςταςό του, όλεσ οι ςχετικϋσ τροποποιόςεισ 
των καταςτατικών, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεύει/ουν νόμιμα την εταιρύα κατϊ την ημερομηνύα 
διενϋργειασ του διαγωνιςμού (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαύωμα υπογραφόσ κλπ.), τυχόν τρύτοι, ςτουσ 
οπούουσ ϋχει χορηγηθεύ εξουςύα εκπροςώπηςησ, καθώσ και η θητεύα του/των ό/και των μελών του 
οργϊνου διούκηςησ/ νόμιμου εκπροςώπου.   
Εϊν η προςφορϊ υπογρϊφεται από πρόςωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτϋρω ϋγγραφα ότι ϋχει την 
ιδιότητα του νομύμου εκπροςώπου τησ εταιρεύασ, πρϋπει να υποβληθούν τα ςτοιχεύα που αποδεικνύουν 
ότι ϋχει νομύμωσ εξουςιοδοτηθεύ ειδικϊ για το ςκοπό αυτό.   
Εϊν από τα ανωτϋρω καταςτατικϊ και τα λοιπϊ ςτοιχεύα δεν προκύπτουν ευθϋωσ τα πρόςωπα που 
εκπροςωπούν την εταιρεύα και τη δεςμεύουν με την υπογραφό τουσ, πρϋπει να προςκομύζονται τα 
ςτοιχεύα που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροςώπηςη τησ εταιρεύασ ςτο διαγωνιςμό.  
ε. Πιςτοποιητικό εγγραφόσ ςε ϋνα από τα επαγγελματικϊ ό εμπορικϊ μητρώα που τηρούνται 
ςτη χώρα εγκατϊςταςόσ του (για την Ελλϊδα εύναι το Βιοτεχνικό ό Εμπορικό ό Βιομηχανικό 
Επιμελητόριο). Από το εν λόγω πιςτοποιητικό θα πρϋπει να προκύπτει η εγγραφό του ςτο εν λόγω 
μητρώο και το αντικεύμενο τησ δραςτηριότητϊσ του, ςχετικό με αυτό τησ παρούςασ ςύμβαςησ (Επειδό 
το δικαιολογητικό αυτό προςκομύζεται ςτο φϊκελο Σεχνικόσ Προςφορϊσ, δεν κρύνεται απαραύτητη η εκ 
νϋου προςκόμιςη του ςτο φϊκελο των δικαιολογητικών παραλαβόσ).   
ςτ. Ένορκη βεβαύωςη Ειρηνοδικεύου, για την απόδειξη ότι ο οικονομικόσ φορϋασ δεν εμπύπτει ςε 
καμύα από τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτισ κυρώςεισ που ϋχουν αποκτόςει τελεςύδικη και 
δεςμευτικό ιςχύ και αφορούν ςε: αα) τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ 
όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που 
χαρακτηρύζονται, ςύμφωνα με την υπουργικό απόφαςη 2063/Δ1632/2011 (Β 266), όπωσ εκϊςτοτε 
ιςχύει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολύ υψηλόσ» ςοβαρότητασ, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από τρεισ (3) 
διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ ό ββ) δύο πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του 
ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που αφορούν την αδόλωτη 
εργαςύα, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από δύο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ (ώμα Επιθεώρηςησ 
Εργαςύασ ΕΞ/337085/2017/10031/15.12.2017, Ε/334130/2017/10001/13.12.2017, ΕΞ 
12161/2018/10001/12.01.2018, παρ. 2 του αρ. 80 του Ν. 4412/2016).   
 
Άρθρο 15: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών  
Κϊθε υποβαλλόμενη προςφορϊ δεςμεύει τον ςυμμετϋχοντα ςτον διαγωνιςμό κατϊ τη διϊταξη του 
ϊρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διϊςτημα δύο (2) μηνών, από την ημερομηνύα υποβολόσ των 
προςφορών.  
 
Άρθρο 16: Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ  
1. Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό 5% επύ τησ αξύασ τησ 
ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α.  
Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ, προκειμϋνου να γύνουν αποδεκτϋσ από την υπηρεςύα, πρϋπει 
να περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα κατωτϋρω αναφερόμενα ςτοιχεύα: α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθϋτουςα αρχό προσ την οπούα απευθύνονται, δ) τον αριθμό τησ εγγύηςησ, ε) το 
ποςό που καλύπτει η εγγύηςη, ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού 
φορϋα υπϋρ του οπούου εκδύδεται η εγγύηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται όλα τα παραπϊνω 
για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ), ζ) τουσ όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότησ παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ότι ςε περύπτωςη 
κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον τϋλοσ χαρτοςόμου, η) τα 
ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ διακόρυξησ και την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού, θ) την ημερομηνύα 
λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ (ο χρόνοσ ιςχύοσ τησ εγγύηςησ ορύζεται μϋχρι την επιςτροφό 
τησ), ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ από τον εκδότη τησ εγγύηςησ να καταβϊλει το ποςό τησ εγγύηςησ 



ολικϊ ό μερικϊ εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου προσ τον οπούο 
απευθύνεται, ια) τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ  
2. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη - 
μϋλη τησ Ϊνωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό ςτα κρϊτη-μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςύμφωνα 
με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό. Μπορούν, επύςησ, να εκδύδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - 
Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με παρακατϊθεςη 
ςε αυτό του αντύςτοιχου χρηματικού ποςού. Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ 
χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη  
διϊρκεια τησ εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη οικονομικό φορϋα.  
3. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό του αναδόχου από ϋνα ό περιςςότερουσ εκδότεσ τησ 
παραπϊνω παραγρϊφου, ανεξαρτότωσ του ύψουσ των.  
4. ε περύπτωςη ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ ςε ϋνωςη (κοινοπραξύα) , όλα τα μϋλη τησ ευθύνονται ϋναντι 
τησ αναθϋτουςασ αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ.  
 
 Άρθρο 17: Ενςτϊςεισ   
Κατϊ των πρϊξεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ χωρεύ ϋνςταςη. Η προθεςμύα ϊςκηςόσ τησ εύναι πϋντε (5) 
ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορϋα.  
Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ του Δόμου, η οπούα αποφαςύζει, ύςτερα 
από γνώμη τησ Επιτροπόσ αξιολόγηςησ ενςτϊςεων, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών, μετϊ την 
ϊπρακτη πϊροδο τησ οπούασ τεκμαύρεται η απόρριψη τησ ϋνςταςησ. Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ 
ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η καταβολό παραβόλου υπϋρ του Δημοςύου ποςού 
ύςου με το ϋνα τοισ εκατό (1%) επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ. Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται με 
πρϊξη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ του Δόμου, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό.  
Κατϊ τησ διακόρυξησ ό λοιπών εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ του ϊρθρου 2 τησ παρούςασ, χωρεύ ϋνςταςη η 
οπούα υποβϊλλεται ςτην Οικονομικό Επιτροπό του Δόμου μϋχρι πϋντε (5) ημϋρεσ πριν από την 
καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών. Επύ τησ ϋνςταςησ αποφαςύζει η Οικονομικό Επιτροπό 
του Δόμου, ύςτερα από γνώμη τησ Επιτροπόσ αξιολόγηςησ ενςτϊςεων, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) 
ημερών, μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο τησ οπούασ τεκμαύρεται η απόρριψη τησ ϋνςταςησ. Για το παραδεκτό 
τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η καταβολό παραβόλου υπϋρ του 
Δημοςύου ποςού ύςου με το ϋνα τοισ εκατό (1%) επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ. Σο παρϊβολο 
επιςτρϋφεται με πρϊξη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό.  
 
Άρθρο 18: Κόρυξη οικονομικού φορϋα ϋκπτωτου – Κυρώςεισ  
Ο ανϊδοχοσ κηρύςςεται υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ από τη ςύμβαςη και από κϊθε δικαύωμα που απορρϋει 
από αυτόν, με απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμόδιου οργϊνου, 
εφόςον δεν παραδώςει τισ ςυμβατικϋσ ώρεσ εργαςύασ, ανϊλογο ποςοςτό του ποςού δε τησ εγγυόςεωσ 
καταπύπτει υπϋρ του Δόμου, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ.    
Ο ανϊδοχοσ μπορεύ να προςφύγει κατϊ των αποφϊςεων που επιβϊλλουν ςε βϊροσ του τισ παραπϊνω 
κυρώςεισ, μϋςα ςε ανατρεπτικό προθεςμύα τριϊντα (30) ημερών από την ημερομηνύα που ϋλαβε γνώςη 
τησ ςχετικόσ απόφαςησ. Επύ τησ προςφυγόσ, αποφαςύζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύςτερα από 
γνωμοδότηςη του προβλεπόμενου ςτισ περιπτώςεισ β και δ τησ παρ. 11 του ϊρθρου 221 οργϊνου.   
 
Άρθρο 19: Γλώςςα διαδικαςύασ  
1 Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςυντϊςςονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα και προαιρετικϊ και ςε 
ϊλλεσ γλώςςεσ, ςυνολικϊ ό μερικϊ. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξύ των τμημϊτων των εγγρϊφων τησ 
ςύμβαςησ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε περιςςότερεσ γλώςςεσ, επικρατεύ η ελληνικό ϋκδοςη. Συχόν 
ενςτϊςεισ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα.  
2 Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα 
ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό 
γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57.  



Ειδικότερα, όλα τα δημόςια ϋγγραφα που αφορούν αλλοδαπούσ οικονομικούσ φορεύσ και που θα 
κατατεθούν από τουσ προςφϋροντεσ ςτην παρούςα διαδικαςύα, θα εύναι νόμιμα επικυρωμϋνα3, και η 
μετϊφραςη των εν λόγω εγγρϊφων μπορεύ να γύνει εύτε από τη μεταφραςτικό υπηρεςύα του ΤΠ.ΕΞ.4, εύτε 
από το αρμόδιο προξενεύο, εύτε από δικηγόρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του 
Κώδικα περύ Δικηγόρων, εύτε από ορκωτό μεταφραςτό τησ χώρασ προϋλευςησ, αν υφύςταται ςτη  
χώρα αυτό τϋτοια υπηρεςύα.  
3 Επιτρϋπεται αντύςτοιχα η κατϊθεςη οιουδόποτε δημόςιου εγγρϊφου και δικαιολογητικού που αφορϊ 
αλλοδαπό Επιχεύρηςη με τη μορφό επικυρωμϋνησ φωτοτυπύασ προερχόμενησ εύτε από το νόμιμο 
επικυρωμϋνο ϋγγραφο από το αρμόδιο Προξενεύο τησ χώρασ του προςφϋροντοσ, εύτε από το πρωτότυπο 
ϋγγραφο με την ςφραγύδα ‘’Apostile” ςύμφωνα με την ςυνθόκη τησ Φϊγησ τησ 05-10-61. Η επικύρωςη 
αυτό πρϋπει να ϋχει γύνει από δικηγόρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα 
περύ Δικηγόρων.  
4 Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα-εταιρικϊ ό μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα (αγγλικό), χωρύσ να ςυνοδεύονται από μετϊφραςη ςτην 
ελληνικό.  
5 Η προφορικό επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και του αναδόχου, θα 
γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα. Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να διευκολύνει την 
επικοινωνύα των αλλοδαπών υπαλλόλων του με την αναθϋτουςα αρχό, με τον οριςμό και την παρουςύα 
διερμηνϋων.  
 
Άρθρο 20: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα  
Για τη δημοπρϊτηςη και την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ εφαρμόζονται οι διατϊξεισ των παρακϊτω 
νομοθετημϊτων:  
- του Ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),  
- του Ν. 4497/2017 (Α’ 171),  
- του Ν.3852/2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ - 
Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ» (ΥΕΚ 87/07.06.2010 τεύχοσ Α')  
- του Ν.4555/2018 (A133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιςη του θεςμικού πλαιςύου τησ Σοπικόσ 
Αυτοδιούκηςησ - Εμβϊθυνςη τησ Δημοκρατύασ - Ενύςχυςη τησ υμμετοχόσ - Βελτύωςη τησ οικονομικόσ και 
αναπτυξιακόσ λειτουργύασ των Ο.Σ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»] - Ρυθμύςεισ για τον εκςυγχρονιςμό 
του πλαιςύου οργϊνωςησ και λειτουργύασ των ΥΟΔΑ - Ρυθμύςεισ για την αποτελεςματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαύα ϊςκηςη των αρμοδιοτότων ςχετικϊ με την απονομό ιθαγϋνειασ και την 
πολιτογρϊφηςη - Λοιπϋσ διατϊξεισ αρμοδιότητασ Τπουργεύου Εςωτερικών και ϊλλεσ διατϊξεισ». 
- του Ν.3463/2006 «Κύρωςη του Κώδικα Δόμων και Κοινοτότων» (ΥΕΚ 114/8.6.2006 τεύχοσ Α')  
- του Ν.4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών Προςώπων και 
Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπϋσ 
ρυθμύςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το ϊρθρο 1 αυτού,  
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνϋδριο».  
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…» .  
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και 
πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ».  
- του ν. 4488/2017, ϊρθρο 39, παρ.Α1  
- οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ , καθώσ και λοιπϋσ διατϊξεισ 
που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ παρούςασ καθώσ και το 
ςύνολο των διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαύου και 
γενικότερα κϊθε διϊταξη (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και ερμηνευτικό εγκύκλιοσ που διϋπει την ανϊθεςη και 

                                                
3 Εύτε από το αρμόδιο Προξενεύο τησ χώρασ του προςφϋροντοσ, εύτε με την επύθεςη τησ ςφραγύδασ ‘’Apostile” ςύμφωνα με την 
ςυνθόκη τησ Φϊγησ τησ 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώςτε να πιςτοποιεύται η γνηςιότητϊ τουσ.    
4
 Πρβ. Ωρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).    



εκτϋλεςη του ϋργου τησ παρούςασ ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ. Νόμοι, ΠΔ και 
υπουργικϋσ αποφϊςεισ που εκδύδονται μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ ςύμβαςησ 
ςύμφωνα με το ϊρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μϋροσ του εφαρμοςτϋου θεςμικού πλαιςύου 
τησ  
 
Άρθρο 21: ειρϊ ιςχύοσ εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ  
Σα  ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ  με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ η υπηρεςύα εύναι τα αναφερόμενα 
παρακϊτω. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, η ςειρϊ ιςχύοσ καθορύζεται ωσ 
κατωτϋρω.   
- Η ςύμβαςη  
- Η παρούςα διακόρυξη  
- Οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ   
 
Άρθρο 22: Παροχό διευκρινύςεων για τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ παρϋχουν ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ που 
ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ 
προδιαγραφϋσ και οποιαδόποτε ςχετικϊ δικαιολογητικϊ.   
 
Άρθρο 23: Σεκμόριο από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
Η υποβολό προςφορϊσ ςτον διαγωνιςμό αποτελεύ τεκμόριο ότι ο διαγωνιζόμενοσ ϋχει λϊβει πλόρη 
γνώςη αυτόσ τησ διακόρυξησ και των λοιπών εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ και γνωρύζει πλόρωσ τισ ςυνθόκεσ 
εκτϋλεςησ τησ υπηρεςύασ.  
 
 Άρθρο 24: Φρόνοσ, τόποσ και διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ  
Η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ιςχύει από την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ και μϋχρι τισ 31-12-2018 δύναται 
όμωσ να παραταθεύ χρονικϊ εφόςον δεν ϋχουν εξαντληθεύ οι ποςότητεσ ό ο προώπολογιςμόσ για 
διϊςτημα μϋχρι τρεισ (3) το πολύ μόνεσ, ό και μϋχρι την ανακόρυξη νϋου μειοδότη και πϊντωσ όχι πϋραν 
του τριμόνου με τη ςύμφωνη γνώμη του προμηθευτό, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμοδύου οργϊνου. 

Οι δαπϊνεσ τησ δημοςύευςησ τησ διακόρυξησ, αρχικόσ και τυχόν επαναληπτικόσ, θα καταβϊλλονται ςε 
κϊθε περύπτωςη από τον προμηθευτό που ανακηρύχθηκε ανϊδοχοσ με τη διαδικαςύα. 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΟΤΥΛΙΟΤ 
 
 

ΠΟΤΛΙΛΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 
(ουφλύ, 30-07-2018) 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ  

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΠΟΛΟΙΠΩΝ 
ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ ΚΑΙ 
ΚΔ.ΚΟ.Π.Α.Π. ΣΡΔΥΟΝΣΟ ΔΣΟΤ 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 69.315,42 € (μαζί με ΦΠΑ ) 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 

ΥΡΗΗ: 2018 

ΑΡΙΘ.ΜΔΛΔΣΗ :    65/2018  Ημερομηνία: 18-07-2018 
 
      
 
  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παπούζα μελέηη αθοπά ηην ππομήθεια ειδών ηποθίμυν ζίηιζηρ για ηο ηπέσον έηορ. 
Η μελέηη ζςνηάσηηκε ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/8-8-2016, ηηρ παπ.4 ηος άπθπος 

209 ηος Ν 3463/2006, όπυρ αναδιαηςπώθηκε με ηην παπ.3 ηος άπθπος 22 ηος Ν.3536/2007.  
H ππομήθεια ηποθίμυν θα καλύτει ηιρ ανάγκερ: 
 

1. Τος Δήμος Σοςθλίος ζε: 
 Παποσή ζε γάλα για ηοςρ δικαιούσοςρ ςπαλλήλοςρ 
 Τπόθιμα και ποηά για ηιρ δημόζιερ ζσέζειρ και ηιρ εκδηλώζειρ ηος Δήμος Σοςθλίος για 

ηο διάζηημα από 1-8-2018 έυρ και 31-12-2018 
 Τπόθιμα για ηη Μαθηηική Εζηία Σοςθλίος για ηο διάζηημα από 1-8-2018 έυρ και 31-

12-2018 
 

2. Τος ΚΕΚΟΠΑΠ (παιδικοί ζηαθμοί Σοςθλίος, Τςσεπού και Λαβάπυν) για ηο διάζηημα από 1-8-
2018 έυρ και 31-12-2019 
 

Σςγκεκπιμένα, για ηην ππομήθεια ηηρ παποσήρ ζε γάλα η παπούζα μελέηη πποβλέπει για ηο Δήμο ηη 
ζσεηική παποσή για 38 μόνιμοςρ ςπαλλήλοςρ πος δικαιούνηαι ζήμεπα ηη σοπήγηζή ηος, αλλά και 
πεπίπος 44 άηομα οκηάμηνηρ απαζσόληζηρ (απιθμόρ πος ςπολογίζηηκε λαμβάνονηαρ ςπότη ηιρ 
πποζλήτειρ εποσιακών ηυν ηελεςηαίυν εηών). Η ππόζλητη ηυν οκηαμήνυν πποβλέπεηαι να γίνει ηο 
ηελεςηαίο ηεηπάμηνο ηος 2018 γι’ αςηό και η παπούζα μελέηη λαμβάνει ηέζζεπιρ μήνερ επγαζίαρ ζηο 
2018. Είναι πποθανέρ όηι ζε πεπίπηυζη πος δεν πποζληθθούν οι παπαπάνυ έκηακηοι ςπάλληλοι, 
αλλά και ζε πεπίπηυζη πος μειυθεί ο απιθμόρ και ηυν μονίμυν δικαιούσυν, οι παπαγγελθείζερ 
ποζόηηηερ θα μειυθούν ανάλογα με ηιρ ππαγμαηικέρ ανάγκερ.  
Η ζύνατη ηυν ζςμβάζευν εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ θα ππαγμαηοποιηθεί μεηά από ζςνοπηικό 
διαγυνιζμό με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και με κπιηήπιο καηακύπυζηρ για ηα ελαιόλαδα, 
οπυποκηπεςηικά ηο μεγαλύηεπο ποζοζηό έκπηυζηρ επί ηοιρ εκαηό (%) ζηη νόμιμα διαμοπθούμενη 
κάθε θοπά μέζη ηιμή λιανικήρ πώληζηρ ηος είδοςρ ηην ημέπα παπάδοζηρ, όπυρ αςηή πποκύπηει από 
ηο εκάζηοηε εκδιδόμενο δεληίο πιζηοποίηζηρ ηιμών ηος Τμήμαηορ Εμποπίος και Τοςπιζμού ηηρ 
Πεπιθεπειακήρ Ενόηηηαρ Έβπος, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 13 ηος Ν. 3438/2006 (για ηο 
Νόηιο Έβπο). Για ηα ςπόλοιπα είδη ηποθίμυν η ανάθεζη θα γίνει ζηον ππομηθεςηή πος θα πποζθέπει 
ηη σαμηλόηεπη ηιμή (ζςμθεπόηεπη αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ) και με ηην πποϋπόθεζη όηι ηα 
πποζθεπόμενα από αςηόν ηπόθιμα καλύπηοςν ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ ππομήθειαρ. 

Ο ενδεικηικόρ πποϋπολογιζμόρ ηηρ μελέηηρ πποβλέπεηαι να ανέλθει ζηο ποζό ηυν 69.315,42 € με 
Φ.Π.Α., από ηα οποία:  
 

56.512,36 € με ηον Φ.Π.Α. αθοπούν ηην ππομήθεια ηποθίμυν για ηο Δήμο Σοςθλίος και  

12.803,06 € με ηον Φ.Π.Α. αθοπούν ηην ππομήθεια ηποθίμυν ηος ΚΕΚΟΠΑΠ.  
 
Ο διαγυνιζμόρ θα διενεπγηθεί από ηο Δήμο Σοςθλίος ζύμθυνα με ηην Ππάξη Νομοθεηικού 
Πεπιεσομένος, πος δημοζιεύηηκε ζηιρ 12-12-2012 (ΦΕΚΑ΄240) και κςπώθηκε με ηο Ν.4111/2013 
(ΦΕΚ Α΄18) και οι ζςμβάζειρ θα ςπογπαθούν μεηαξύ ηυν ππομηθεςηών και ηος εκάζηοηε νομικού 

πποζώπος πος αθοπά η ππομήθεια (Δήμος ή ΚΕΚΟΠΑΠ).  
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ΣΟΥΦΛΙ  18/07/2018 
             

Η Σςνηάξαζα 
 
 

Κοηζάνη Ελένη 
Πολιηικόρ Μησανικόρ ΠΕ3 



  

  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ  

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 
ΔΡΓΟ: 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΠΟΛΟΙΠΩΝ 
ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ ΚΑΙ 

ΚΔ.ΚΟ.Π.Α.Π. ΣΡΔΥΟΝΣΟ ΔΣΟΤ 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 69.315,42 € (καδί κε ΦΠΑ ) 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

ΥΡΗΗ: 2018 

ΑΡΙΘ.ΜΔΛΔΣΗ :    65/2017  Ηκεξνκελία: 18-07-2018  
 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 1 

α) Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο :  
 ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ ζε α) Παξνρή ζε γάια γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ππαιιήινπο β) Σξφθηκα θαη πνηά γηα 

ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο θαη ηηο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ γ) Σξφθηκα γηα ηε Μαζεηηθή Δζηία 

νπθιίνπ  

 ηνπ ΚΔΚΟΠΑΠ Γήκνπ νπθιίνπ.  

 

θαη αθνξά Δίδε Παληνπσιείνπ, Δίδε Οπσξνπσιείνπ, θαη ετδε Πνηά – Αλαςπθηηθά.  
β) Σόπνο θαη ρξόλνο παξάδνζεο ησλ ηξνθίκσλ νξίδνληαη ηα παξαθάησ:  

 

Γηα ην Γήκν νπθιίνπ 
 Γηα ηελ παξνρή ζε Γάια: ην εξγνηάμην ηεο Γ.Δ. νπθιίνπ θαη ζην εξγνηάμην ηεο Γ.Δ. Σπρεξνχ. Η 

παξάδνζε ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά (ηηο εξγάζηκεο εκέξεο) θαη κεηαμχ ησλ σξψλ 08:00 – 10:00 π.κ. απφ 

01/08/2018 κέρξη 31/12/2018.  
 Γηα ηα ηξφθηκα θαη πνηά γηα ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο θαη ηηο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ: Γηάθνξα ζεκεία εληφο 

ησλ Γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. Οη παξαδφζεηο ζα γίλνληαη αλάινγα κε ηηο παξαγγειίεο, θαζ φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, θαη ζε αθξηβή ρξφλν θαη ηφπν πνπ ζα γλσζηνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν, 
ηνπιάρηζηνλ 2 εκέξεο πξηλ ηελ εθάζηνηε εθδήισζε.  

 Γηα ηα ηξφθηκα ηεο Μαζεηηθήο Δζηίαο νπθιίνπ: ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μαζεηηθήο Δζηίαο, (Μ. 

Παπαλαζηαζίνπ 3, 68400 νπθιί).Οη παξαδφζεηο ζα γίλνληαη αλάινγα κε ηηο παξαγγειίεο.  

 
 Γηα ην ΚΔΚΟΠΑΠ, αλάινγα κε ηηο παξαγγειίεο, ζηα παξαθάησ ζεκεία:  

 
ΣΙΣΛΟ  ΓΙΔΤΘΤΝΗ  ΠΟΛΗ  

ΠΑΙΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ 

ΟΤΦΛΙΟΤ 
  

Βαο. Γεσξγίνπ 186   68400 νπθιί  

ΠΑΙΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ 
ΣΤΥΔΡΟΤ 

 
ΠΑΙΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ 

ΛΑΒΑΡΩΝ 

  

Νίθεο 3  
 

 
Κσλζηαληηλνππφιεσο 130 

68003 Σπρεξφ  
 

 
68004 Λάβαξα 

Όια ηα ηξφθηκα ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά, ζχκθσλα κε ηηο παξαγγειίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ 

Ννκηθνχ Πξνζψπνπ.  
Ο Γήκνο θαη ην Ννκηθό Πξόζωπν δελ ππνρξενύληαη λα εμαληιήζνπλ ηηο πνζόηεηεο θαη ηελ αμία 

ηωλ ζπκβάζεωλ αιιά νη παξαγγειίεο ζα γίλνληαη απνθιεηζηηθά ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο.  
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Η πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ:  

1) Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».  

2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.  

3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3438/2006.  



4) Σηο δηαηάμεηο ηεο ΠΝΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 12-12-2012 (ΦΔΚΑ΄240) θαη θπξψζεθε κε ην Ν.4111/2013 

(ΦΔΚ Α΄18)  
 

ΑΡΘΡΟ 3 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:  
α) Γηαθήξπμε δεκνπξαζίαο.  

β) Πξνυπνινγηζκφο θαη ηηκνιφγην ηεο πξνζθνξάο.  
γ) πγγξαθή ππνρξεψζεσλ.  

δ) Σερληθή πεξηγξαθή.  

 
ΑΡΘΡΟ 4 

Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδεηαη εγγπεηηθή 
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ε νπνία ζα αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ 

ηεο ζχκβαζεο (εθηφο Φ.Π.Α.).  
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο απεπζχλνληαη ζηνλ θνξέα κε ηνλ νπνίν ππνγξάθεηαη ε ζχκβαζε 

(Γήκν ή ΝΠΓΓ).  

 
ΑΡΘΡΟ 5 

Γηα ηα ειαηφιαδα, νπσξνθεπεπηηθά ε πξνζθεξφκελε έθπησζε ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή 
ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπ θαη πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πνηφηεηα θαη ζε θάζε άιιν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γλψξηζκα, είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαη ηζρχεη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη 

δελ ππφθεηηαη γηα θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε.  
Γηα φια ηα ππφινηπα είδε ηξνθίκσλ, ε πξνζθεξφκελε ηηκή ηνπ αλαδφρνπ είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαη 

ηζρχεη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ ππφθεηηαη γηα θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε.  
Η πιεξσκή ζα γίλεηαη απφ ην θάζε λνκηθφ πξφζσπν μερσξηζηά (Γήκν θαη ΚΔΚΟΠΑΠ) κε ρξεκαηηθφ έληαικα 

πνπ ζα εθδίδεηαη κεηά ηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή ησλ ηξνθίκσλ θαη εθφζνλ ε επηηξνπή παξαιαβήο δελ 
δηαπηζηψζεη θαλέλα πξφβιεκα σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα απηψλ.  

Δπεηδή ε παξάδνζε ησλ ηξνθίκσλ είλαη ηκεκαηηθή, ζα εθδίδεηαη ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή είηε ακέζσο κεηά 

ηελ παξάδνζε ηεο θάζε θνξά πνζφηεηαο, είηε ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
Ακέζσο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο ζα θιεζεί λα 

ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε είηε κε ην Γήκν είηε κε ην Ννκηθφ Πξφζσπν. Καηά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ησλ ηξνθίκσλ εμεηάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα απηνχ θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 
απηέο ησλ επηζήκσλ θξαηηθψλ θνξέσλ. Δθφζνλ πξνθχςεη αθαηαιιειφηεηα φιεο ή κέξνπο ηεο πνζφηεηαο ηνπ 

θάζε είδνπο ηξνθίκνπ, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε άκεζε αληηθαηάζηαζε απηήο. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 
πξνβεί κέζα ζε δπν (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εηδνπνίεζή ηνπ ζε αληηθαηάζηαζε ηεο ηπρφλ αθαηάιιειεο 

πνζφηεηαο, ε Τπεξεζία δηθαηνχηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο λα πξνβεί ζηελ απφξξηςε ηνπ ηξνθίκνπ ή ζηε κείσζε 

ηνπ ηηκήκαηνο. Σν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ζα εγθξίλεη κε απφθαζή ηνπ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ή ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΝΠ.  

 
ΑΡΘΡΟ 7 

Ο αλάδνρνο νθείιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεη ηελ εληνιή πξνκήζεηαο ζε ρξνληθφ 
δηάζηεκα δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ, λα εθνδηάζεη ηελ Τπεξεζία κε ηελ παξαγγειζείζα πνζφηεηα ησλ 

ηξνθίκσλ ζηα θηίξηα ηνπ Γήκνπ ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ πνπ ηνπ ππνδεηθλχνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 1.  

Δάλ ν αλάδνρνο θαζπζηεξήζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ηελ παξάδνζε ηεο παξαγγειζείζαο πνζφηεηαο πέξαλ ηεο 
νξηζζείζεο πξνζεζκίαο θαη εθφζνλ ε θαζπζηέξεζε δελ ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο εξγάζηκεο (3) εκέξεο, ππνρξενχηαη 

λα πιεξψζεη πξνο ηελ Τπεξεζία σο πνηληθή ξήηξα πνζνζηφ δπφκηζη ηνηο εθαηφ (2,5%) επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 
ηεο πνζφηεηαο ηνπ ηξνθίκνπ πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. Γηα θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ ηξηψλ (3) εκεξψλ, 

ηνπ επηβάιιεηαη πξφζηηκν πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο ηνπ ηξνθίκνπ πνπ 

παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.  
Η πνηληθή ξήηξα επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη παξαθξαηείηαη απφ 

ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ή απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ πξνκεζεπηή.  
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο ή ζε αλσηέξα βία, ε πξνζεζκία 

παξάδνζεο παξαηείλεηαη γηα ηφζν ρξφλν φζν ζα δηαξθεί ην απφ ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο, ή απφ αλσηέξα βία 

θψιπκα ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο φκσο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε γηα ηελ θαζπζηέξεζε απηή.  



Δάλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο, πέξαλ ηεο πξναλαθεξζείζεο πξνζεζκίαο, 

κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ζπλέπεηα νιφθιεξν ην 
πνζφ ηεο εγγχεζεο λα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ή ηνπ Ν.Π.Γ.Γ., ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 
Ο θάζε δηαγσληδφκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη πξνζθνξά είηε γηα ην ζύλνιν ηωλ ηξνθίκωλ ηεο 

κειέηεο είηε γηα έλα ή γηα πεξηζζόηεξα ηκήκαηα ηεο πξνκήζεηαο.  
Αλαιπηηθά ηα ηκήκαηα ηεο πξνκήζεηαο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα θάησ απφ ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

κειέηεο.  

Ωζηφζν, ν θάζε δηαγωληδόκελνο νθείιεη λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ηωλ επηκέξνπο εηδώλ 
ηνπ θάζε ηκήκαηνο. Η πξνκήζεηα γηα θάζε ηκήκα ζεσξείηαη εληαία θαη φπνηνο δηαγσληδφκελνο ππνβάιεη 

πξνζθνξά γηα κέξνο κφλν ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ/πνζνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο, ε πξνζθνξά ηνπ δελ ζα γίλεηαη 
απνδεθηή.  

Η Τπεξεζία κπνξεί λα θαηαθπξψζεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ είηε ζε έλα είηε ζε πεξηζζφηεξνπο 
πξνκεζεπηέο (αλά ηκήκα), ε πξνζθνξά ησλ νπνίσλ ζα θξηζεί ρακειφηεξε γηα ην θάζε ηκήκα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
1. Ο πξνκεζεπηήο εγγπάηαη φηη ην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ ηξνθίκσλ ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ επηζήκσλ θξαηηθψλ θνξέσλ ηξνθίκσλ, ζα έρνπλ 
ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνπλ νη φξνη απηνί, είλαη απαιιαγκέλα απφ μέλα ζψκαηα, 

πξνζκίμεηο θ.ι.π. θαη φηη είλαη θαηάιιεια απφ θάζε πιεπξά γηα θαηαλάισζε.  

2. Η Τπεξεζία δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη φηαλ δηαπηζηψζεη φηη παξαβηάδνληαη νη 
παξαπάλσ δηαβεβαηψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λ’ αληηθαηαζηήζεη, χζηεξα απφ 

αίηεζε ηεο Τπεξεζίαο θάζε πνζφηεηα ηξνθίκνπ πνπ πξνκήζεπζε, κέζα ζε δχν εξγάζηκεο (2) εκέξεο, αθφηνπ 
δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ παξαπάλσ δηαβεβαηψζεσλ.  

Οη δαπάλεο επηζηξνθήο ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ αθαηάιιεισλ ηξνθίκσλ θαη απνζηνιήο ζηα θηίξηα ηνπ Γήκνπ ή 
ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ησλ λέσλ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ αθαηάιιεισλ, ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.  

3. Δθφζνλ απφ ηε ρξήζε ησλ αθαηάιιεισλ ηξνθίκσλ πξνθιήζεθαλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία φζσλ ηα 

θαηαλάισζαλ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχληαη λα αλαιάβεη φιεο ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο πνπ 
πξνμέλεζε απφ ηα αθαηάιιεια ηξφθηκα, επηθπιαζζφκελεο ηεο Τπεξεζίαο λα αζθήζεη θαη άιια δηθαηψκαηα ζε 

βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. Δπηπιένλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα θεξπρζεί 
έθπησηνο κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο. Δπίζεο, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί 

λα ηνπ επηβιεζεί πξφζηηκν, ην νπνίν νθείιεη λα θαηαβάιεη σο απνδεκίσζε πξνο ηελ Τπεξεζία γηα ηε βιάβε πνπ 

πξνθάιεζε. Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαβάιεη ην πξφζηηκν θεξχζζεηαη έθπησηνο, κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο.  
4. Αλ ν πξνκεζεπηήο θαηαζηεί ππφηξνπνο κε ηελ πξνκήζεηα αθαηάιιεισλ ηξνθίκσλ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, κε 

φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο.  
5. Ο αλάδνρνο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη θαη λα ιάβεη ηηο ζρεηηθέο 

παξαγγειίεο απφ ην ηκήκα πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ ή ην Ννκηθφ Πξφζσπν. 

 
ΑΡΘΡΟ 11 

Αηπρήκαηα, δεκηέο, θφξνη, ηέιε, ραξηφζεκα, βαξχλνπλ φια ηνλ αλάδνρν θαη κφλν απηφλ ρσξίο θακηά επζχλε 
θαη ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ ή ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Σνλ ίδην βαξχλνπλ θαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο, θαζψο θαη νη δαπάλεο 

δεκνζίεπζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δμαηξείηαη ν Φ.Π.Α. πνπ βαξχλεη ην Γήκν ή ην Ν.Π.Γ.Γ. 

      

      

 
ΟΤΦΛΙ  18 / 07 / 2018 

  
ΟΤΦΛΙ  18  / 07  / 2018 

 

 
Η ΤΝΣΑΞΑΑ 

 
 

  

 
   

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
 

 

   

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

Γ/ΝΗ Σ.Τ. ΟΤΦΛΙΟΤ 

 
 

Κνηζάλε Διέλε 

   
 

 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο  

  
 

 
  

  
Γνπξίδεο Αζαλάζηνο  

 
  

  

Dr. Πνιηηηθόο Μεραληθόο - 

Αξραηνιόγνο   
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΛΝΚΝΠ ΔΒΟΝ  

ΓΖΚΝΠ ΠΝΦΙΗΝ 

 
ΔΟΓΝ: 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΙΝΗΞΥΛ 
ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΓΖΚΝ ΠΝΦΙΗΝ ΘΑΗ 

ΘΔ.ΘΝ.Ξ.Α.Ξ. ΡΟΔΣΝΛΡΝΠ ΔΡΝΠ 

ΞΟΝΧΞ/ΠΚΝΠ 69.315,42 € (καδί κε ΦΞΑ ) 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ 

 

ΣΟΖΠΖ: 2018 

ΑΟΗΘ.ΚΔΙΔΡΖΠ :    65/2018  Ζμερομηνία: 18-07-2018  
 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ  

 ΔΗΓΖ ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ  

 

ΓΔΛΗΘΑ: Όια ηα είδε παληνπσιείνπ πξέπεη λα είλαη Α' πνηόηεηαο θαη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηνπ Θώδηθα 

Ρξνθίκσλ θαη Ξνηώλ θαη Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο, θαζώο θαη ηηο ηζρύνπζεο γεηνλνκηθέο θαη Θνηλνηηθέο 

δηαηάμεηο. Δπίζεο όια ηα είδε ζα πξέπεη λα είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα ζηελ ειιεληθή αγνξά, λα είλαη 

αλαγλσξίζηκα θαη δνθηκαζκέλα από ην επξύ θαηαλαισηηθό θνηλό θαη λα ππάξρνπλ ζηα πεξηζζόηεξα ζνύπεξ 

κάξθεη θαη παληνπσιεία . 

Πε όιεο ηηο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο, ε νπνία ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο κεηαγελέζηεξε από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπο. 

Νπσζδήπνηε δε ζύκθσλα κε ηελ δεδνκέλε παξαγγειία ηνπ θάζε ηκήκαηνο. Ηδηαίηεξα: 

ΑΙΑΡΗ: ιεπθό, θξπζηαιηδέ, ησδηνύρν ζπζθεπαζκέλν ζε θαηάιιειν πιαζηηθό δνρείν 750 ή 500  γξ. ή ζε 
αεξνζηεγέο ζαθνπιάθη ησλ 500γξ όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο. 

ΑΙΔΟΗ: Α' πνηόηεηαο ιεπθό ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία 1 θηινύ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε 

εκεξνκελία ιήμεο. 
ΑΙΔΟΗ ΞΝ ΦΝΠΘΥΛΔΗ ΚΝΛΝ ΡΝ (ΦΑΟΗΛΑ): Α' πνηόηεηαο ιεπθό ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία 500 γξ. 

ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο. 

ΑΚΙΝ ΑΟΑΒΝΠΗΡΝ (ΘΑΠΡΔΟ ΞΑΝΛΡΔΟ): ζθόλε γηα ηελ παξαζθεπή θξέκαο ζπζθεπαζκέλε ζε εηδηθό 

αεξνζηεγή θάθειν 150-160 γξ. ν νπνίνο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε ράξηηλν θηηίν ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη 

επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο. 
ΑΚΙΝ ΑΟΑΒΝΠΗΡΝ (ΘΝΟΛ ΦΙΑΝΔΟ): ζθόλε γηα ηελ παξαζθεπή θξέκαο ζπζθεπαζκέλε ζε εηδηθό 

αεξνζηεγή θάθειν 200 γξ. ν νπνίνο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε ράξηηλν θηηίν ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη 

επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο. 

ΑΓΑ: Θα πξέπεη λα είλαη Α' πνηόηεηαο, λα πιεξνύλ ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Δ.Ν.Θ. θαη λα είλαη κεζαίνπ βάξνπο από 53-63 γξ., ζπζθεπαζκέλα ζε εμάδεο. 

ΑΣΛΖ ΕΑΣΑΟΖ: Εάραξε άρλε : Ζ δάραξε άρλε γηα δαραξνπιαζηηθή ρξήζε (άρλε, άκπιν 2%) ζε πιαζηηθή 

ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ. θαη λα είλαη απαιιαγκέλε από μέλεο ύιεο. 

ΒΑΛΗΙΗΔΠ ΑΟΥΚΑΡΗΘΔΠ: θηαιίδηα ή θαθειάθηα βαλίιηαο ζε ζπζθεπαζία ησλ 5 ηεκαρίσλ, βάξνπο 1,5 γξ. αλά 

ηεκάρην. 

ΚΑΟΓΑΟΗΛΖ SOFT: ζε εηδηθό γηα ηελ θύιαμή ηεο θεζεδάθη 250 γξ. ή 500 γξ ή ζε κεξίδεο ησλ 10γξ 

ζθξαγηζκέλν αεξνζηεγώο θαη κε επηπιένλ θαπάθη θύιαμεο πνπ ζπληεξείηαη ζην ςπγείν. Θα θέξεη δε 

εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο πνπ ζα απέρεη 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζή ηνπ. 

ΓΑΙΑ ΚΑΘΟΑΠ ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ: γάια αγειαδηλό ,πιήξεο , κε 3,5% ιηπαξά, ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία ηνπ 1-1,5 lit. 

ΓΑΙΑ ΔΒΑΞΝΟΔ: πιήξεο θηηίν 410 γξ. ην νπνίν ζα είλαη αλακεκεηγκέλν κε ίζε πνζόηεηα λεξνύ θαη ζα 

απνδίδεη 820 γξ. πιήξεο γάια. Ρα ιηπαξά ηνπ γάιαθηνο δελ ζα είλαη άλσ ησλ 7,8 %. Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

γάιαθηνο ζα απέρεη 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. Θα θέξεη κεηαιιηθό έιαζκα κε θπθιηθή ή ά 
άιιεο κνξθήο ρεηξνιαβή γηα εύθνιν άλνηγκα ηνπ θηηίνπ. 

 ΓΑΙΑ ΕΑΣΑΟΝΣΝ: πιήξεο θηηίν 397 γξ., πιήξεο αγειαδηλό γάια, δάραξε, ιηπαξά: 9%, νζπγ: 31%, δάραξε 
: 43,5% Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ γάιαθηνο ζα απέρεη 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. Θα θέξεη 

κεηαιιηθό έιαζκα κε θπθιηθή ή άιιεο κνξθήο ρεηξνιαβή γηα εύθνιν άλνηγκα ηνπ θηηίνπ. 

ΓΗΑΝΟΡΗ: ζπζθεπαζία 1 θηινύ 10%ιηπαξά Α' θαηεγνξίαο θαη λα πιεξνί ηνπο όξνπο ηνπ Θώδηθα Ρξνθίκσλ θαη 
Ξνηώλ θαη Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο, θαζώο θαη ηηο γεηνλνκηθέο θαη Θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο. Πηε 

ζπζθεπαζία ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο ε νπνία ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 1 κήλα από ηελ 
εκεξνκελία παξάδνζήο ηεο.  

ΓΑΦΛΖ: απνμεξακέλα θύιια δάθλεο ζε θαθειάθηα ησλ 10γξ. 
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ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΑ: ζα είλαη ζε ζπζθεπαζία εηδηθνύ γηα ηε θύιαμή ηνπο αεξνζηεγνύο θαθέινπ 375 γξ. ή 500γξ ν 

νπνίνο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε ράξηηλν θηηίν, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

πξντόληνο, ε ζύλζεζε ηνπ πξντόληνο θαη ε πεξηεθηηθόηεηα ζε βηηακίλεο. 

ΓΝΠΚΝΠ: Μεξόο, ηξηκκέλνο ζε ζπζθεπαζία ησλ 30γξ 
ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ: Ρν ειαηόιαδν ζα πξέπεη λα είλαη εμαηξεηηθό παξζέλν. Δμαγσγή ελ ςπρξώ, ρξώκα θίηξηλν έσο 

πξάζηλν θίηξηλν, λα πξνέξρεηαη από ηππνηήξηα – ζπζθεπαζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα, λα έρεη νμύηεηα 0-1- 
βαζκώλ. Ν παξαγσγόο λα δηαζέηεη ζύζηεκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ γηα ηνπο ρώξνπο 

παξάγσγεο ,επεμεξγαζίαο ,δηαθίλεζεο, θαη εκπνξίαο. 

ΔΙΗΔΠ:  Σύκα ηύπνπ θαιακώλ κεγάινπ κεγέζνπο. 

ΕΑΣΑΟΖ: Ιεπθή, θξπζηαιιηθή ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία 1 θηινύ. 

ΖΙΗΔΙΑΗΝ: Φπηηθό έιαην πνπ εμάγεηαη από ηνπο ζπόξνπο ηνπ ειίαλζνπ λα πξνέξρεηαη από ηππνηήξηα – 

ζπζθεπαζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα, λα έρεη νμύηεηα 0-1- βαζκώλ. Ν παξαγσγόο λα δηαζέηεη ζύζηεκα 

δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ γηα ηνπο ρώξνπο παξάγσγεο ,επεμεξγαζίαο ,δηαθίλεζεο, θαη εκπνξίαο. 

ΘΑΘΑΝ: Αξίζηεο πνηόηεηνο, ηππνπνηεκέλν ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία, θαζαξνύ βάξνπο 125 γξακκαξίσλ. 

Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη εκεξνκελία ιήμεο. 

ΘΑΛΔΙΙΝΜΙΝ: θαηάιιειε γηα ηξόθηκα ζπζθεπαζία 15 γξ. όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία 

ιήμεο ηνπ πξντόληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

ΘΑΛΔΙΙΑ ΡΟΗΚΚΔΛΖ : ζε θαηάιιειε γηα ηξόθηκα ζπζθεπαζία ησλ 50 γξ. όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε 

εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 
ΘΑΟΑΚΔΙΔΠ: ζε ζπζθεπαζία 1 θηινύ gel. 

ΘΔΟΑΠΚΑΡΑ: Ξαξαζθεπαζκέλα από πςειήο πνηόηεηαο πιηθά, ρσξίο πξνζζήθε ζπληεξεηηθώλ ζε πεξηηύιηγκα 
βάξνπο πεξίπνπ 40 γξ. 
ΚΞΑΣΑΟΗΘΑ: (Ξηπέξη - ξίγαλε – θύκηλν – θάξπ – κπαράξη - κνζρνθάξπδν) Λα είλαη απαιιαγκέλα από μέλεο 

ύιεο θαη νζκέο, ζε θαηάιιειε γηα ηξόθηκα ζπζθεπαζία όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

πξντόληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

ΘΑΦΔΠ ΦΗΙΡΟΝ: Από 100% αιεζκέλνπο θόθθνπο θαθέ. 

ΘΑΦΔΠ ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ: Αξίζηεο πνηόηεηνο, ηππνπνηεκέλνο ζε θαηάιιειε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία. Δμσηεξηθά 

ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζε θαη ε εκεξνκελία ιήμεο. 

ΘΔΡΠΑΞ: λεξό, ηνκαηνπνιηόο ειάρηζηνλ 18%,(ζηεξεά ζπζηαηηθά ηνπιάρηζηνλ 28%)δάραξε ηξνπνπνηεκέλν 

άκπιν, μύδη, αιάηη, εθρπιίζκαηα κπαραξηθώλ, αθπδαησκέλα ιαραληθά, θαξπθεύκαηα, ζηαζεξνπνηεηήο: 

μαλζαληθν θόκκη, ξπζκηζηήο νμύηεηαο: θηηξηθό νμύ, ζπληεξεηηθά :(ζνξβηθν θάιην, βελδντθν λάηξην) κπνξεί λα 

πεξηέρεη ίρλε από ζηλάπη. 

ΘΔΦΑΙΝΡΟΗ: Α' θαηεγνξίαο θαη λα πιεξνί ηνπο όξνπο ηνπ Θώδηθα Ρξνθίκσλ θαη Ξνηώλ θαη Αληηθεηκέλσλ 
θνηλήο ρξήζεσο, θαζώο θαη ηηο γεηνλνκηθέο θαη Θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο. Λα παξάγεηαη δε ζε ρώξεο ηεο Δ.Ν.Θ. 

ΘΝΚΞΝΠΡΑ: Ονδάθηλν αξίζηεο πνηόηεηνο, ηππνπνηεκέλε ζε θαηάιιειν ζθξαγηζκέλν θνπηί, βάξνπο 850 

γξακκαξίσλ. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη εκεξνκελία ιήμεο 

απνδεδεηγκέλα επξείαο θαηαλάισζεο. 

ΙΝΘΝΚΗΑ: Ξαξαδνζηαθό γιύθηζκα ζε αηνκηθέο κεξίδεο θαη ζε δηάθνξεο γεύζεηο. 

ΕΚΑΟΗΘΑ (ΚΑΘΑΟΝΛΗΑ - ΚΑΘΑΟΝΛΑΘΗ ΘΝΦΡΝ – ΘΝΠΘΝΠΗ – ΘΟΗΘΑΟΑΘΗ): ζε αεξνζηεγή 

ζπζθεπαζία 500 γξ. όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο θαη ζα απέρεη 

ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. Ρα δπκαξηθά πξέπεη λα είλαη Α' πνηόηεηαο 

πξόζθαηεο παξαγσγήο από 100 % ζηκηγδάιη, λα κελ παξνπζηάδνπλ νπνηαδήπνηε νζκή θαη αιινίσζε θαη λα 

είλαη απνιύησο θαζαξά θαη απαιιαγκέλα από έληνκα. 

ΚΑΓΗΑ: Λσπή όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο . 

ΚΑΓΗΑ ΜΔΟΖ: Θα δηαηίζεληαη ζε θαθειάθηα 3 ηεκαρίσλ ησλ 8-10 γξ. όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε 

εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο . 

ΚΑΛΗΡΑΟΗΑ: καληηάξηα ,λεξό ,αιάηη, θηηξηθό νμύ, αληηνμεηδσηηθό: ζθνξβηθό νμύ 

ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ: (ξνδάθηλν, βεξίθνθν ή θξάνπια) ζε βάδν γπάιηλν 375-500γξ ή ζε αηνκηθέο ζπζθεπαζίεο ησλ 

20γξ. όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο . 

ΚΔΙΗ: ζε γπάιηλν ή κεηαιιηθό βάδν 450 γξ. εηδηθό γηα ηελ θύιαμή ηνπ ή ζε αηνκηθέο ζπζθεπαζίεο ησλ 20γξ. 

ΚΝΠΡΑΟΓΑ: παξαζθεπαζκέλε από λεξό ,μίδη, ζηλαπόζπνξν, δάραξε ,αιάηη, ζηαζεξνπνηεηήο(θόκκη μαλζαλ), 

ρξσζηηθέο (θνπξθνπκηλε, ζπκππθλσκέλν κίγκα ιεκνληνύ θαη θλεθνπ), κπαραξηθά, αξσκαηηθέο ύιεο. 
ΚΞΔΗΘΗΛ ΞΑΝΛΡΔΟ: εηδηθή γηα ηελ δαραξνπιαζηηθή ζθόλε ζε ζπζθεπαζία 3ηεκ (θαθειάθηα) ησλ 20 γξ. 

ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο. 

ΚΞΗΠΘΝΡΑ ΡΞΝ ΞΡΗ-ΚΞΔΟ: ηεηξάγσλα κπηζθόηα πινύζηα ζε πξσηεΐλεο, πδαηάλζξαθεο θαη θπηηθέο ίλεο, 

ζε πιαζηηθή ζπζθεπαζία ησλ 225 γξ.  

ΠΡΗΓΚΗΑΗΝΠ ΘΑΦΔΠ: Ππζθεπαζία ησλ 200γξ., αεξνζηεγώο θιεηζκέλε. 

ΛΡΝΚΑΡΝΞΝΙΡΝΠ: ζε κεηαιιηθό βάδν 410γξ, παξαζθεπάδεηαη κε ζπκπύθλσζε ηνπ ζαξθώδνπο ρπκνύ 
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λσπώλ θαξπώλ ηεο ληνκάηαο, κε απνβνιή κέξνπο λεξνύ ηνπο ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε 

εκεξνκελία ιήμεο.  
ΛΡΝΚΑΡΝΣΚΝΠ: εηδηθό θηηίν 500 γξ. ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο.  

ΜΓΗ: θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλν ζε θηάιε πιαζηηθή 400 ml όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία 

ιήμεο ηνπ πξντόληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

ΞΑΓΥΡΗΛΗΑ: από πιήξεο γάια, ζπκππθλσκέλν ή κεξηθώο απνβνπηπξσκέλν, δάραξε ε θξνπθηόδε ,ιίπνο 
3%,ρσξηο ζπληεξεηηθά ε πξόζζεηα. 
ΞΟΑΙΗΛΑ ΦΝΛΡΝΘΗΝ: Ξξαιίλα θνπληνπθηνύ κε θαθάν θαη γάια ζε ζπζθεπαζία πιαζηηθή ή γπάιηλε 

ησλ 600γξ ή 1θηινύ, ρσξίο ζπληεξεηηθά, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο. 

ΟΔΒΘΗΑ: ηππνπνηεκέλα, παξαγσγήο ηξέρνληνο έηνπο, κε θαξπνύο πγηείο, μεξνύο θαη νκνηνγελείο, 

απαιιαγκέλα από μέλα ζώκαηα ζε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία ησλ 500 γξ. όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε 

εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο. Ρν πξντόλ πξέπεη λα είλαη Α'πνηόηεηαο. 

ΟΕΗ ΘΑΟΝΙΗΛΑ: ηππνπνηεκέλν ζε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία ηνπ 1 θηινύ κε θαξπνύο πγηείο, μεξνύο θαη 

νκνηνγελείο. Πηε ζπζθεπαζία ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο θαη ζα απέρεη 

ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

ΟΕΗ ΘΗΡΟΗΛΝ: ηύπνπ Ακεξηθήο ηππνπνηεκέλν ζε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία 1 θηινύ κε θαξπνύο πγηείο, μεξνύο 

θαη νκνηνγελείο. Πηε ζπζθεπαζία ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο θαη ζα απέρεη 

ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. 

ΠΗΚΗΓΓΑΙΗ: από 100% ζθιεξό ζίην, ζα δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία 500 γξ. όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο 

ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο. 

ΠΝΓΑ ΦΑΓΖΡΝ: ζε θαηάιιειε γηα ηξόθηκα ζπζθεπαζία 320 γξ. όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε 

εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο. 

ΠΝΘΝΙΑΡΔΠ ΓΑΙΑΘΡΝΠ - ΠΝΘΝΙΑΡΔΛΗΗΔΠ ΔΝΟΡΑΠΡΗΘΔΠ ΦΗΓΝΟΔΠ: ζε θαηάιιειε γηα ηξόθηκα 

ζπζθεπαζία όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο. 
ΠΝΘΝΦΟΔΡΔΠ: Κίλη ζε ζπζθεπαζία ησλ 400γξ ζε θαηάιιειε γηα ηξόθηκα ζπζθεπαζία όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε 

εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο. (Πνθνιάηα  γάιαθηνο 33%, δάραξε αιεύξη θπηηθά ιηπαξά, θνπληνπθόπαζηα, 
απνβνπηπξσκέλν θαθάν ζθόλε, άκπιν αξαβόζηηνπ γαιαθηνκαηνπνηεηήο: ιεθηζίλε, ζνγηάιεπξν, γάια άπαρν ζε 

ζθόλε, δηνγθσηηθό: ζόδα αιάηη βαληιιίλε 
ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ ΙΑΣΑΛΗΘΑ: Ρα πξνο πξνκήζεηα θαηεςπγκέλα ιαραληθά ζα είλαη θαζαξηζκέλα, απαιιαγκέλα 

από δσύθηα θαη άιιεο μέλεο ύιεο, Α’ πνηόηεηαο, ζπζθεπαζκέλα, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία 

θαηαςύμεσο θαη ιήμεσο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ όπνπ ζα 

θζάλεη ζηελ νξηζκέλε από ηνλ παξαζθεπαζηή ζεξκνθξαζία θαηάςπμεο, ζα έρνπλ ην δσεξό θπζηνινγηθό ηνπο 

ρξώκα θαη ζα πιεξνύλ ηνπο όξνπο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ πεξί εκπνξίαο θαηεςπγκέλσλ 

ιαραληθώλ, απνθιεηόκελεο απνιύησο ηεο πξνκήζεηαο θαηεςπγκέλσλ ιαραληθώλ θαηώηεξεο πνηόηεηαο ηεο 

πξώηεο.  

ΠΡΑΦΗΓΔΠ: Σσξίο πξόζζεηα ,απαιιαγκέλεο από μέλα ζώκαηα, δσύθηα ε κηθξννξγαληζκνύο. 

ΠΦΝΙΗΑΡΑΘΗΑ: Θαηάιιεια γηα πίηηεο ή γιπθά από αιεύξη Α' πνηόηεηαο, ρσξίο ζπληεξεηηθά, 400-450γξ 

ζπζθεπαζία 16 ηκρ. 

ΡΕΑΡΕΗΘΗ: Σσξίο πξόζζεηα ζπληεξεηηθά. 

ΡΝΟΠΗ: Ξηπεξάθη ,λεξό, μύδη, αιάηη, κέζν νμίλεζεο :θηηξηθό νμύ, ζπληεξεηηθά: βελδντθν λάηξην 0,2%,δηνμεηδην 

ηνπ άλζξαθα. 

ΡΠΑΦ: Ππζθεπαζία ησλ 20θαθ. αλαιινίσηε θαη αλαγξαθόκελεο πξνδηαγξαθέο. 

ΡΟΗ ΦΔΡΑ : παξαδνζηαθή Α' θαηεγνξίαο (ηα ηξίκκαηα απνθιείνληαη) θαη λα πιεξνί ηνπο όξνπο ηνπ Θώδηθα 

Ρξνθίκσλ θαη Ξνηώλ θαη Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο, θαζώο θαη ηηο γεηνλνκηθέο θαη Θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο.  

ΡΟΗ GOUDΑ: Α' θαηεγνξίαο θαη λα πιεξνί ηνπο όξνπο ηνπ Θώδηθα Ρξνθίκσλ θαη Ξνηώλ θαη Αληηθεηκέλσλ 

θνηλήο ρξήζεσο, θαζώο θαη ηηο γεηνλνκηθέο θαη Θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο. Λα παξάγεηαη δε ζε ρώξεο ηεο Δ.Ν.Θ. 

ΡΟΗ ΘΑΠΔΟΗ : Ξαξαδνζηαθό Α' θαηεγνξίαο θαη λα πιεξνί ηνπο όξνπο ηνπ Θώδηθα Ρξνθίκσλ θαη Ξνηώλ θαη 

Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεσο, θαζώο θαη ηηο γεηνλνκηθέο θαη Θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο. 

ΦΑΘΔΠ ΤΗΙΔΠ: ηππνπνηεκέλεο, παξαγσγήο ηξέρνληνο έηνπο, κε θαξπνύο πγηείο, μεξνύο θαη νκνηνγελείο 

απαιιαγκέλεο από μέλα ζώκαηα ζε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία 500 γξ. όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε 

εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο .Ρν πξντόλ πξέπεη λα είλαη Α' πνηόηεηαο. 

ΦΑΠΝΙΗΑ ΜΔΟΑ: ηππνπνηεκέλα, παξαγσγήο ηξέρνληνο έηνπο, κε θαξπνύο πγηείο, μεξνύο θαη νκνηνγελείο 

απαιιαγκέλα από μέλα ζώκαηα ζε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία 500 γξ. όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε 

εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο .Ρν πξντόλ πξέπεη λα είλαη Α' πνηόηεηαο. 

ΦΗΙΔΡΝ ΓΑΙΝΞΝΙΑΠ ΒΟΑΠΡΖ – ΘΑΞΛΗΠΡΖ: Πε θέηεο. Ξξντόληα ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο (γαινπνύιαο) 

κε απνηέιεζκα ηελ πήμε ησλ πξσηετλώλ κέρξη ηνπ θέληξνπ ηνπ πξντόληνο. Ζ ζεξκηθή επεμεξγαζία δύλαηαη λα 

είλαη μεξή, πγξή, ή ζπλδπαζκόο απηώλ ησλ δύν. Ζ πγξαζία δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 75% , ζα είλαη 

ζπζθεπαζκέλα αεξνζηεγώο ζε κεκβξάλε, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη νη ελδείμεηο (ηύπνο, εκεξνκελία ιήμεο, 

ρώξα πξνέιεπζεο, ην βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ). 
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ΦΟΓΑΛΗΑ ΡΟΗΚΚΔΛΖ - ΦΟΓΑΛΗΔΠ: Λα παξαζθεπάδνληαη εμ νινθιήξνπ από αιεύξη νπνηνπδήπνηε 

ηύπνπ ή θαηεγνξίαο εθ ησλ επηηξεπόκελσλ. Λα πξνέξρνληαη από θαλνληθά παξαζθεπαζκέλν άξην. Θα 

αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο  

ΦΙΙΝ ΣΥΟΗΑΡΗΘΝ: ζπζθεπαζκέλν ζε εηδηθό αεξνζηεγή θάθειν 450 γξ. ν νπνίνο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο 

ζε ράξηηλν θηηίν ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο ε νπνία ζα απέρεη 12 κήλεο από ηελ 

εκεξνκελία παξάδνζήο ηεο όπνπ ζα θζάλεη ζηελ νξηζκέλε από ηνλ παξαζθεπαζηή ζεξκνθξαζία θαηάςπμεο. 

Θα παξαζθεπάδεηαη θαη ζα ζπζθεπάδεηαη ζηελ Διιάδα. 

ΣΑΙΒΑΠ: Ξξντόλ ην νπνίν παξαζθεπάδεηαη από ηνλ πνιηό ζνπζακηνύ (ηαρηληνύ), κε θπζηθέο δαραξνύρεο 

γιπθαληηθέο ύιεο. Δπηηξέπεηαη ζηνλ ραιβά ε πξνζζήθε μεξώλ θαξπώλ, θαθάνπ, ζνθνιάηαο ή βαλίιηαο θαη απηό 

πξέπεη λα δειώλεηαη ζηε ζπζθεπαζία. Πε ζπζθεπαζία ησλ 500γξ. 

ΣΙΝΞΗΡΔΠ: ζε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία 500 γξ. όπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

πξντόληνο θαη ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ. Ρν πξντόλ πξέπεη λα είλαη 

Α' πνηόηεηαο πξόζθαηεο παξαγσγήο από 100 % ζηκηγδάιη. 

ΣΚΝΠ ΙΔΚΝΛΗΝ: Πηε ζπζθεπαζία ηνπ ρπκνύ ιεκνληνύ λα αλαγξάθεηαη ε θξάζε «Άξηπκα ιεκνληνύ» θαη 

ην βάξνο λα είλαη 380 γξ. 

ΤΥΚΗ ΓΗΑ ΡΝΠΡ: Πηαξέλην ςσκί ρσξίο ζπληεξεηηθά εμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη, ε 

πξνέιεπζε, ε εκεξνκελία ιήμεο θαη ην θαζαξό βάξνο. Πε ζπζθεπαζία ησλ 680-700γξ. 

 

ΔΗΓΖ ΝΞΥΟΝΞΥΙΔΗΝ  

 

Ρα είδε νπσξνπσιείνπ ζα είλαη Α' πνηόηεηαο, ηεο επνρήο, λσπά θαη απαιιαγκέλα από μέλα ζώκαηα. 

Ξξώηε πνηόηεηα λνείηαη απηή ηεο αγνξαλνκηθήο δηάηαμεο. Απαγνξεύεηαη ε απνζηνιή θαη παξαιαβή νπσξώλ 

ειαηησκαηηθώλ. Ξξέπεη όιεο νη ζεηξέο λα είλαη πξώηεο πνηόηεηαο θαη ηνπ απηνύ κεγέζνπο. Νπσζδήπνηε δε 

ζύκθσλα κε ηελ δεδνκέλε παξαγγειία ηνπ θάζε ηκήκαηνο. Δθίζηαηαη ε πξνζνρή ζηνλ πξνκεζεπηή ζην δειηίν 

απνζηνιήο & ζην αληίζηνηρν ηηκνιόγην λα αλαγξάθνληαη ιεπηνκεξώο ραξαθηεξηζκνί ηνπ πξνζθνκηδόκελνπ 

είδνπο, θαηεγνξίαο, πξνέιεπζεο, θαζώο & θάζε ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα, π.ρ. πνξηνθάιηα Κέξιηλ, Θξήηεο, 

Άξηαο θ.ιπ. κήια Πηάξθηλ, Ληειίζηνπο, Βόινπ θ.ιπ. αριάδηα Θξπζηάιηα θ.ιπ. Ζ πξνζθνξά ζα δνζεί ζε πνζνζηό 

έθπησζεο κε βάζε ην δειηίν ηηκώλ ηεο Γηεύζπλζεο Δκπνξίνπ. 

 

ΔΗΓΖ ΦΟΔΠΘΝ ΓΑΙΑ  
 

Ρν πξνο πξνκήζεηα γάια ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο (ιηπαξά 3,5%) θξέζθν παζηεξησκέλν 

νκνγελνπνηεκέλν, ζε ζπζθεπαζία εκθηάισζεο ελόο (1) ιίηξνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 80 ηνπ θώδηθα (ΦΔΘ 

788/87 ηεύρνο Β). 

Ζ εκεξνκελία ιήμεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3 εκέξεο κεηαγελέζηεξε από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο, 

ζα είλαη από αγλό αγειαδηλό γάια, ην νπνίν ζα δηαηεξεί ηα θπζηθά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηνπ (αζβέζηην, 

πξσηεΐλεο, θώζθνξν, κεηαιιηθά ζηνηρεία, βηηακίλεο, θ.ι.π) ηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ζηελ ηππσκέλε εηηθέηα 

απηνύ. Πην πξντόλ επίζεο ζα αλαγξάθεηαη ην πηζηνπνηεκέλν ζύζηεκα πνηόηεηαο, ε εκεξνκελία παζηεξίσζεο- 

αλάισζεο, νη θσδηθνί θαη γεληθά όια ηα απαξαίηεηα εθείλα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηνλ ηξόπν ζπζθεπαζίαο θαη 

παξαγσγήο. 
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ΔΗΓΖ ΞΝΡΑ – ΑΛΑΤΘΡΗΘΑ  

 
ΑΛΑΤΘΡΗΘΑ: Αλαςπθηηθά δηάθνξα κε αλζξαθηθό  ζε πιαζηηθό κπνπθάιη 1,5l  

ΝΗΛΝΞΛΔΚΑΡΥΓΖ ΞΝΡΑ: Γηαθόξσλ εηδώλ ζπζθεπαζκέλα ζε γπάιηλν κπνπθάιη. 

ΣΚΝΠ ΦΟΝΡΥΛ: Πηελ εηηθέηα ηνπ λα αλαγξάθεηαη ε ειάρηζηε πεξηεθηηθόηεηα ζε ρπκό θξνύησλ, πνιηό 

θξνύησλ ή κίγκα απηώλ ησλ ζπζηαηηθώλ κε ηελ έλδεημε «πεξηεθηηθόηεηα ζε θξνύηα 50% ηνπιάρηζηνλ». Ζ 

έλδεημε απηή πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζην ίδην νπηηθό πεδίν κε ηελ νλνκαζία ηνπ πξντόληνο. Λα είλαη ρσξίο 

ζπληεξεηηθά. Ππζθεπαζία 1lt. 

 

 

ΠΝΦΙΗ  26 / 09 / 2017 
  

ΠΝΦΙΗ  26  / 09  / 2017 

 

H ΠΛΡΑΜΑΠΑ 

 

 

   

ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ 

   

Ν ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΝΠ Γ/ΛΠΖΠ 
Ρ.. ΠΝΦΙΗΝ 

ΘοηζΨνη ΔλΩνη 
   Ξολιηικός Κητανικός  

  
 

 
  

Γοσρίδης ΑθανΨζιος  

 
  

Dr. Ξολιηικός Κητανικός - 
Αρταιολόγος  

 



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ ΚΑΙ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΔ.ΚΟ.Π.Α.Π. - ΣΜΗΜΑΣΑ 

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ                                                                                                

Αξ. κειέηεο :_65_/2018

1 Aλάκηθηα  ιαραληθά ΣΔΜ. 1,690 0,00 0,00 0,00

2
Αιέπξη(γηα όιεο ηηο ρξήζεηο) 

1ΚΗΛΟ
ΣΔΜ. 1,330 18,00 23,94 23,94

3
Αιεύξη(πνπ θνπζθώλεη κόλν ηνπ) 

500ΓΡ
ΣΔΜ. 0,890 17,00 15,13 15,13

4
Άκπιν αξαβνζίηνπ(θόξλ 

θιάνπξ)200γξ
ΣΔΜ. 0,970 0,00 0,00

5 Αξαθάο(θαηεςπγκέλνο)1θηινπ ΣΔΜ. 1,690 17,00 28,73 28,73

6 Απγά (εμάδα) ΣΔΜ. 1,240 115,00 142,60 142,60

7 Γάια  καθξάο δηαξθείαο 1ιίηξνπ ΣΔΜ. 1,150 25,00 28,75 28,75

8 Γάια εβαπνξέ 410γξ ΣΔΜ. 0,890 66,00 58,74 58,74

9 Γάια δαραξνύρν 397γξ ΣΔΜ. 1,240 7,00 8,68 8,68

10 Γηανύξηη ζπζθεπαζία θηινύ ΣΔΜ. 3,190 8,00 25,52 25,52

11
Διαηόιαδν έμηξα παξζέλν 5 

ιηηξσλ
ΣΔΜ. 25,810 20,00 516,20 516,20

12
Κεθαινηύξη  ζπζθεπαζία 200 

γξακ.
ΣΔΜ. 2,740 33,00 90,42 90,42

13 Κνπζθνύζη 500γξ ΣΔΜ. 0,890 12,00 10,68 10,68

14 Κξηζαξάθη  κέηξην  500  γξ. ΣΔΜ. 0,970 41,00 39,77 39,77

15 Μαθαξνλάθη Κνπηό 500γξ ΣΔΜ. 0,970 25,00 24,25 24,25

16 Μαθαξόληα 500γξ (Νν10) ΣΔΜ. 0,890 25,00 22,25 22,25

17 Μαθαξόληα 500γξ (Νν2) ΣΔΜ. 0,970 21,00 20,37 20,37

18 Μέιη (+ - 470γξ) ΣΔΜ. 5,310 13,00 69,03 69,03

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  ( Ενδεικτικός)

ΣΜΗΜΑ 1 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ ΚΕΚΟΠΑΠ ΔΕ ΟΤΦΛΙΟΤ

CPV 15800000-6 

(ΕΙΔΗ ΜΕ 13% ΦΠΑ)

Α/Α ΔΙΓΟ
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΝΓΔΙΚΣIK

H ΣΙΜΗ 

13%

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

2018

ΓΑΠΑΝΗ 

2018



19 Ρεβύζηα 500γξ ΣΔΜ. 1,590 17,00 27,03 27,03

20 Ρύδη Καξνιίλα 1θηινύ ΣΔΜ. 1,330 17,00 22,61 22,61

21 Ρύδη θίηξηλν 1θηινύ ΣΔΜ. 1,060 13,00 13,78 13,78

22 ηκηγδάιη (500γξ) ΣΔΜ. 0,890 2,00 1,78 1,78

23 παλάθη θαηεςπγκέλν 1θηινύ ΣΔΜ. 4,070 25,00 101,75 101,75

24 Σπξί  θέηα 800γξ, ζπζθ. ΣΔΜ. 7,080 74,00 523,92 523,92

25 Σπξί γθνύληα θέηεο 400 γξ ΣΔΜ. 2,920 18,00 52,56 52,56

26 Σπξί θαζέξη  ζπζθ.400  γξ. ΣΔΜ. 3,360 74,00 248,64 248,64

27 Φαθέο 500γξ ΣΔΜ. 1,330 25,00 33,25 33,25

28 Φαζνιάθηα (θαηεςπγκ.1ΚΗΛΟ) ΣΔΜ. 2,830 25,00 70,75 70,75

29 Φαζόιηα μεξά 500γξ ΣΔΜ. 1,590 25,00 39,75 39,75

30
Φηιέην γαινπνύιαο βξαζηή 

(θέηεο) 160 γξ
ΣΔΜ. 2,210 10,00 22,10 22,10

31 Χπινπίηεο 500 γξ. ΣΔΜ. 1,500 25,00 37,50 37,50

2.320,48

301,66

2.622,14

1 Αιάηη(ζαθνπιάθη) 0,500 ΓΡ. ΣΔΜ. 0,520 14,00 7,28 7,28

2 Αιάηη(ζπζθεπαζία) 400 ΓΡ ΣΔΜ. 1,170 3,00 3,51 3,51

3
Άκπιν αξαβνζίηνπ(Κάζηεξ 

πάνπληεξ)120γξ
ΣΔΜ. 0,890 7,00 6,23 6,23

4 Άρλε δάραξε 500γξ ΣΔΜ. 0,890 1,00 0,89 0,89

5 Βαλίιηεο (5ΣΔΜ / ΦΑΚ. 1,5 γξ) ΣΔΜ. 0,320 10,00 3,20 3,20

6 Βαθή απγώλ (0,03γξ) ΣΔΜ. 1,210 1,00 1,21 1,21

7 Βνύηπξν αγειαδηλό 225γξ ΣΔΜ. 2,660 7,00 18,62 18,62

8 Βνύηπξν (βηηάκ) 500γξ ΣΔΜ. 2,260 37,00 83,62 83,62

9 Γάθλε (θάθεινο 10γξ) ΣΔΜ. 0,890 2,00 1,78 1,78

10 Γεκεηξηαθά 500γξ ΣΔΜ. 3,510 41,00 143,91 143,91

11
Γπόζκνο μεξόο ηξηκκέλνο(βάδν 

30γξ)
ΣΔΜ. 0,810 1,00 0,81 0,81

ΓΑΠΑΝΗ 

2018

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 13%:

ΦΠΑ 13%:

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%:

(ΕΙΔΗ ΜΕ 24% ΦΠΑ)

Α/Α ΔΙΓΟ
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΝΓΔΙΚΣIK

H ΣΙΜΗ 

13%

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

2018



12 Εάραξε 1 ΚΗΛΟ ΣΔΜ. 0,890 21,00 18,69 18,69

13 Ζιηέιαην  5 ιίηξσλ ΣΔΜ. 6,620 8,00 52,96 52,96

14 Καθάν 125 γξ ΣΔΜ. 1,210 1,00 1,21 1,21

15 Καιακπόθη 250γξ ΣΔΜ. 0,650 3,00 1,95 1,95

16 Καλέια ηξηκκέλε 50 γξ θαθ. ΣΔΜ. 0,730 1,00 0,73 0,73

17 Καξακέιεο 400 γξ ΣΔΜ. 2,580 5,00 12,90 12,90

18 Καθέο  θίιηξνπ ΣΔΜ. 4,400 1,00 4,40 4,40

19 Κνπβεξηνύξα  110 γξ. ΣΔΜ. 0,970 6,00 5,82 5,82

20 Κύκηλν (0,50 γξ) ΣΔΜ. 0,520 2,00 1,04 1,04

21 Μαγηά θαθει. 3 ηεκ. ΣΔΜ. 0,890 4,00 3,56 3,56

22 Μαξκειάδα 370γξ ΣΔΜ. 2,980 11,00 32,78 32,78

23 Μνπζηάξδα  ζπζθεπαζία 500  γξ. ΣΔΜ. 1,770 8,00 14,16 14,16

24 Μπαράξη (50γξ) ΣΔΜ. 0,810 1,00 0,81 0,81

25 Μπέηθηλ Πάνπληεξ (3ΣΔΜρ20γξ) ΣΔΜ. 0,360 12,00 4,32 4,32

26 Μπηζθόηα ηεηξάγσλα 225γξ ΣΔΜ. 0,970 21,00 20,37 20,37

27 Νηνκαηνρπκόο 500γξ ΣΔΜ. 0,730 123,00 89,79 89,79

28 Ξύδη 400γξ ΣΔΜ. 0,650 21,00 13,65 13,65

29 Οδνληνγιπθίδεο 400 ΣΔΜ ΣΔΜ. 0,810 1,00 0,81 0,81

30 Παγσηίληα (500γξ) ΣΔΜ. 5,970 5,00 29,85 29,85

31 Πηπέξη θόθθηλν (ηξηκκέλν) 100γξ ΣΔΜ. 1,330 4,00 5,32 5,32

32 Πηπέξη καύξν 100γξ ΣΔΜ. 1,610 2,00 3,22 3,22

33 Πξαιίλα θνπληνπθηνύ 570γξ ΣΔΜ. 2,900 6,00 17,40 17,40

34 Ρίγαλε 50γξ (ηξηκκέλε) ΣΔΜ. 0,730 12,00 8,76 8,76

35 αληηγύ ΣΔΜ. 1,770 7,00 12,39 12,39

36 όδα θαγεηνύ 120γξ ΣΔΜ. 0,890 2,00 1,78 1,78

37 νθνι. ενξηαζηηθέο θηγνύξεο ΣΔΜ. 2,820 49,00 138,18 138,18

38 νθνιαηεο γάιαθηνο ΣΔΜ. 0,890 66,00 58,74 58,74

39 νθνιαηάθηα γάιαθηνο 400γξ ΣΔΜ. 5,650 3,00 16,95 16,95

40 νθνθξεηάθηα 210 γξ ΣΔΜ. 2,180 6,00 13,08 13,08

41 θνιηαηάθηα 450 γξ ΣΔΜ. 4,030 17,00 68,51 68,51

42 Σπξί Φηιαδέιθεηα 300 γξ ΣΔΜ. 2,420 10,00 24,20 24,20

43 Σαρίλη 500 γξ ΣΔΜ. 3,230 3,00 9,69 9,69

44 Φξπγαληά ηξηκκέλε 0,360γξ ΣΔΜ. 1,330 12,00 15,96 15,96

45 Φξπγαληέο 255γξ ΣΔΜ. 1,050 4,00 4,20 4,20

46 Φύιιν πίηηαο ρσξηάηηθν 500γξ ΣΔΜ. 2,460 22,00 54,12 54,12

47 Χαιβάο 500γξ ΣΔΜ. 4,270 1,00 4,27 4,27



48 Χπκόο ιεκνληνύ (370 γξ) ΣΔΜ. 0,360 1,00 0,36 0,36

49 Ψσκί ηόζη + -700γξ ΣΔΜ. 2,220 25,00 55,50 55,50

1.093,49

262,44

1.355,93

3.413,97

564,10

3.978,07

1 Aλάκηθηα  ιαραληθά ΣΔΜ. 1,690 8,00 13,52 13,52

2
Αιέπξη(γηα όιεο ηηο ρξήζεηο) 

1ΚΗΛΟ
ΣΔΜ. 1,330 9,00 11,97 11,97

3
Αιεύξη(πνπ θνπζθώλεη κόλν ηνπ) 

500ΓΡ
ΣΔΜ. 0,890 8,00 7,12 7,12

4
Άκπιν αξαβνζίηνπ(θόξλ 

θιάνπξ)200γξ
ΣΔΜ. 0,970 0,00 0,00

5 Αξαθάο(θαηεςπγκέλνο)1θηινπ ΣΔΜ. 1,690 8,00 13,52 13,52

6 Απγά (εμάδα) ΣΔΜ. 1,240 73,00 90,52 90,52

7 Γάια  καθξάο δηαξθείαο 1ιίηξνπ ΣΔΜ. 1,150 21,00 24,15 24,15

8 Γάια εβαπνξέ 410γξ ΣΔΜ. 0,890 41,00 36,49 36,49

9 Γάια δαραξνύρν 397γξ ΣΔΜ. 1,240 4,00 4,96 4,96

10 Γηανύξηη ζπζθεπαζία θηινύ ΣΔΜ. 3,190 7,00 22,33 22,33

11
Διαηόιαδν έμηξα παξζέλν 5 

ιηηξσλ
ΣΔΜ. 25,810 12,00 309,72 309,72

12
Κεθαινηύξη  ζπζθεπαζία 200 

γξακ.
ΣΔΜ. 2,740 17,00 46,58 46,58

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ
Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΝΓΔΙΚΣIK

H ΣΙΜΗ 

13%

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

2018

ΓΑΠΑΝΗ 

2018

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ:

ΦΠΑ:

ΓΑΠΑΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 1:

ΣΜΗΜΑ 2 -  ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ ΚΕΚΟΠΑΠ ΔΕ ΟΡΦΕΑ

CPV 15800000-6 

(ΕΙΔΗ ΜΕ 13% ΦΠΑ)

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 24%:

ΦΠΑ 24%:

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24%:



13 Κνπζθνύζη 500γξ ΣΔΜ. 0,890 7,00 6,23 6,23

14 Κξηζαξάθη  κέηξην  500  γξ. ΣΔΜ. 0,970 25,00 24,25 24,25

15 Μαθαξνλάθη Κνπηό 500γξ ΣΔΜ. 0,970 17,00 16,49 16,49

16 Μαθαξόληα 500γξ (Νν10) ΣΔΜ. 0,890 17,00 15,13 15,13

17 Μαθαξόληα 500γξ (Νν2) ΣΔΜ. 0,970 12,00 11,64 11,64

18 Μέιη (+ - 470γξ) ΣΔΜ. 5,310 7,00 37,17 37,17

19 Ρεβύζηα 500γξ ΣΔΜ. 1,590 8,00 12,72 12,72

20 Ρύδη Καξνιίλα 1θηινύ ΣΔΜ. 1,330 13,00 17,29 17,29

21 Ρύδη θίηξηλν 1θηινύ ΣΔΜ. 1,060 10,00 10,60 10,60

22 ηκηγδάιη (500γξ) ΣΔΜ. 0,890 1,00 0,89 0,89

23 παλάθη θαηεςπγκέλν 1θηινύ ΣΔΜ. 4,070 12,00 48,84 48,84

24 Σπξί  θέηα 800γξ, ζπζθ. ΣΔΜ. 7,080 37,00 261,96 261,96

25 Σπξί γθνύληα θέηεο 400 γξ ΣΔΜ. 2,920 14,00 40,88 40,88

26 Σπξί θαζέξη  ζπζθ.400  γξ. ΣΔΜ. 3,360 41,00 137,76 137,76

27 Φαθέο 500γξ ΣΔΜ. 1,330 12,00 15,96 15,96

28 Φαζνιάθηα (θαηεςπγκ.1ΚΗΛΟ) ΣΔΜ. 2,830 17,00 48,11 48,11

29 Φαζόιηα μεξά 500γξ ΣΔΜ. 1,590 15,00 23,85 23,85

30
Φηιέην γαινπνύιαο βξαζηή 

(θέηεο) 160 γξ
ΣΔΜ. 2,210 7,00 15,47 15,47

31 Χπινπίηεο 500 γξ. ΣΔΜ. 1,500 12,00 18,00 18,00

1.344,12

174,74

1.518,86

1 Αιάηη(ζαθνπιάθη) 0,500 ΓΡ. ΣΔΜ. 0,520 11,00 5,72 5,72

2 Αιάηη(ζπζθεπαζία) 400 ΓΡ ΣΔΜ. 1,170 2,00 2,34 2,34

3
Άκπιν αξαβνζίηνπ(Κάζηεξ 

πάνπληεξ)120γξ
ΣΔΜ. 0,890 4,00 3,56 3,56

4 Άρλε δάραξε 500γξ ΣΔΜ. 0,890 1,00 0,89 0,89

5 Βαλίιηεο (5ΣΔΜ / ΦΑΚ. 1,5 γξ) ΣΔΜ. 0,320 7,00 2,24 2,24

6 Βαθή απγώλ (0,03γξ) ΣΔΜ. 1,210 1,00 1,21 1,21

ΓΑΠΑΝΗ 

2018

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 13%:

ΦΠΑ 13%:

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%:

(ΕΙΔΗ ΜΕ 24% ΦΠΑ)

Α/Α ΔΙΓΟ
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΝΓΔΙΚΣIK

H ΣΙΜΗ 

13%

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

2018



7 Βνύηπξν αγειαδηλό 225γξ ΣΔΜ. 2,660 3,00 7,98 7,98

8 Βνύηπξν (βηηάκ) 500γξ ΣΔΜ. 2,260 21,00 47,46 47,46

9 Γάθλε (θάθεινο 10γξ) ΣΔΜ. 0,890 1,00 0,89 0,89

10 Γεκεηξηαθά 500γξ ΣΔΜ. 3,510 21,00 73,71 73,71

11
Γπόζκνο μεξόο ηξηκκέλνο(βάδν 

30γξ)
ΣΔΜ. 0,810 1,00 0,81 0,81

12 Εάραξε 1 ΚΗΛΟ ΣΔΜ. 0,890 12,00 10,68 10,68

13 Ζιηέιαην  5 ιίηξσλ ΣΔΜ. 6,620 5,00 33,10 33,10

14 Καθάν 125 γξ ΣΔΜ. 1,210 1,00 1,21 1,21

15 Καιακπόθη 250γξ ΣΔΜ. 0,650 3,00 1,95 1,95

16 Καλέια ηξηκκέλε 50 γξ θαθ. ΣΔΜ. 0,730 1,00 0,73 0,73

17 Καξακέιεο 400 γξ ΣΔΜ. 2,580 3,00 7,74 7,74

18 Καθέο  θίιηξνπ ΣΔΜ. 4,400 1,00 4,40 4,40

19 Κνπβεξηνύξα  110 γξ. ΣΔΜ. 0,970 4,00 3,88 3,88

20 Κύκηλν (0,50 γξ) ΣΔΜ. 0,520 1,00 0,52 0,52

21 Μαγηά θαθει. 3 ηεκ. ΣΔΜ. 0,890 2,00 1,78 1,78

22 Μαξκειάδα 370γξ ΣΔΜ. 2,980 10,00 29,80 29,80

23 Μνπζηάξδα  ζπζθεπαζία 500  γξ. ΣΔΜ. 1,770 4,00 7,08 7,08

24 Μπαράξη (50γξ) ΣΔΜ. 0,810 1,00 0,81 0,81

25 Μπέηθηλ Πάνπληεξ (3ΣΔΜρ20γξ) ΣΔΜ. 0,360 7,00 2,52 2,52

26 Μπηζθόηα ηεηξάγσλα 225γξ ΣΔΜ. 0,970 12,00 11,64 11,64

27 Νηνκαηνρπκόο 500γξ ΣΔΜ. 0,730 82,00 59,86 59,86

28 Ξύδη 400γξ ΣΔΜ. 0,650 12,00 7,80 7,80

29 Οδνληνγιπθίδεο 400 ΣΔΜ ΣΔΜ. 0,810 1,00 0,81 0,81

30 Παγσηίληα (500γξ) ΣΔΜ. 5,970 3,00 17,91 17,91

31 Πηπέξη θόθθηλν (ηξηκκέλν) 100γξ ΣΔΜ. 1,330 3,00 3,99 3,99

32 Πηπέξη καύξν 100γξ ΣΔΜ. 1,610 2,00 3,22 3,22

33 Πξαιίλα θνπληνπθηνύ 570γξ ΣΔΜ. 2,900 3,00 8,70 8,70

34 Ρίγαλε 50γξ (ηξηκκέλε) ΣΔΜ. 0,730 7,00 5,11 5,11

35 αληηγύ ΣΔΜ. 1,770 4,00 7,08 7,08

36 όδα θαγεηνύ 120γξ ΣΔΜ. 0,890 2,00 1,78 1,78

37 νθνι. ενξηαζηηθέο θηγνύξεο ΣΔΜ. 2,820 21,00 59,22 59,22

38 νθνιαηεο γάιαθηνο ΣΔΜ. 0,890 29,00 25,81 25,81

39 νθνιαηάθηα γάιαθηνο 400γξ ΣΔΜ. 5,650 2,00 11,30 11,30

40 νθνθξεηάθηα 210 γξ ΣΔΜ. 2,180 4,00 8,72 8,72

41 θνιηαηάθηα 450 γξ ΣΔΜ. 4,030 10,00 40,30 40,30



42 Σπξί Φηιαδέιθεηα 300 γξ ΣΔΜ. 2,420 5,00 12,10 12,10

43 Σαρίλη 500 γξ ΣΔΜ. 3,230 2,00 6,46 6,46

44 Φξπγαληά ηξηκκέλε 0,360γξ ΣΔΜ. 1,330 7,00 9,31 9,31

45 Φξπγαληέο 255γξ ΣΔΜ. 1,050 6,00 6,30 6,30

46 Φύιιν πίηηαο ρσξηάηηθν 500γξ ΣΔΜ. 2,460 12,00 29,52 29,52

47 Χαιβάο 500γξ ΣΔΜ. 4,270 1,00 4,27 4,27

48 Χπκόο ιεκνληνύ (370 γξ) ΣΔΜ. 0,360 1,00 0,36 0,36

49 Ψσκί ηόζη + -700γξ ΣΔΜ. 2,220 15,00 33,30 33,30

627,88

150,69

778,57

1.972,00

325,43

2.297,43

1 Aλάκηθηα  ιαραληθά ΣΔΜ. 1,690 12,00 20,28 20,28

2
Αιέπξη(γηα όιεο ηηο ρξήζεηο) 

1ΚΗΛΟ
ΣΔΜ. 1,330 18,00 23,94 23,94

3
Αιεύξη(πνπ θνπζθώλεη κόλν ηνπ) 

500ΓΡ
ΣΔΜ. 0,890 17,00 15,13 15,13

4
Άκπιν αξαβνζίηνπ(θόξλ 

θιάνπξ)200γξ
ΣΔΜ. 0,970 4,00 3,88 3,88

5 Αξαθάο(θαηεςπγκέλνο)1θηινπ ΣΔΜ. 1,690 17,00 28,73 28,73

6 Απγά (εμάδα) ΣΔΜ. 1,240 115,00 142,60 142,60

7 Γάια  καθξάο δηαξθείαο 1ιίηξνπ ΣΔΜ. 1,150 25,00 28,75 28,75

8 Γάια εβαπνξέ 410γξ ΣΔΜ. 0,890 66,00 58,74 58,74

9 Γάια δαραξνύρν 397γξ ΣΔΜ. 1,240 7,00 8,68 8,68

10 Γηανύξηη ζπζθεπαζία θηινύ ΣΔΜ. 3,190 8,00 25,52 25,52

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ
Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΝΓΔΙΚΣIK

H ΣΙΜΗ 

13%

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

2018

ΓΑΠΑΝΗ 

2018

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ:

ΦΠΑ:

ΓΑΠΑΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 2:

ΣΜΗΜΑ 3 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ ΚΕΚΟΠΑΠ ΔΕ ΣΤΥΕΡΟΤ

CPV 15800000-6 

(ΕΙΔΗ ΜΕ 13% ΦΠΑ)

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 24%:

ΦΠΑ 24%:

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24%:



11
Διαηόιαδν έμηξα παξζέλν 5 

ιηηξσλ
ΣΔΜ. 25,810 20,00 516,20 516,20

12
Κεθαινηύξη  ζπζθεπαζία 200 

γξακ.
ΣΔΜ. 2,740 33,00 90,42 90,42

13 Κνπζθνύζη 500γξ ΣΔΜ. 0,890 12,00 10,68 10,68

14 Κξηζαξάθη  κέηξην  500  γξ. ΣΔΜ. 0,970 41,00 39,77 39,77

15 Μαθαξνλάθη Κνπηό 500γξ ΣΔΜ. 0,970 25,00 24,25 24,25

16 Μαθαξόληα 500γξ (Νν10) ΣΔΜ. 0,890 25,00 22,25 22,25

17 Μαθαξόληα 500γξ (Νν2) ΣΔΜ. 0,970 21,00 20,37 20,37

18 Μέιη (+ - 470γξ) ΣΔΜ. 5,310 12,00 63,72 63,72

19 Ρεβύζηα 500γξ ΣΔΜ. 1,590 17,00 27,03 27,03

20 Ρύδη Καξνιίλα 1θηινύ ΣΔΜ. 1,330 17,00 22,61 22,61

21 Ρύδη θίηξηλν 1θηινύ ΣΔΜ. 1,060 13,00 13,78 13,78

22 ηκηγδάιη (500γξ) ΣΔΜ. 0,890 2,00 1,78 1,78

23 παλάθη θαηεςπγκέλν 1θηινύ ΣΔΜ. 4,070 21,00 85,47 85,47

24 Σπξί  θέηα 800γξ, ζπζθ. ΣΔΜ. 7,080 74,00 523,92 523,92

25 Σπξί γθνύληα θέηεο 400 γξ ΣΔΜ. 2,920 18,00 52,56 52,56

26 Σπξί θαζέξη  ζπζθ.400  γξ. ΣΔΜ. 3,360 74,00 248,64 248,64

27 Φαθέο 500γξ ΣΔΜ. 1,330 25,00 33,25 33,25

28 Φαζνιάθηα (θαηεςπγκ.1ΚΗΛΟ) ΣΔΜ. 2,830 25,00 70,75 70,75

29 Φαζόιηα μεξά 500γξ ΣΔΜ. 1,590 25,00 39,75 39,75

30
Φηιέην γαινπνύιαο βξαζηή 

(θέηεο) 160 γξ
ΣΔΜ. 2,210 10,00 22,10 22,10

31 Χπινπίηεο 500 γξ. ΣΔΜ. 1,500 25,00 37,50 37,50

2.323,05

302,00

2.625,05

1 Αιάηη(ζαθνπιάθη) 0,500 ΓΡ. ΣΔΜ. 0,520 17,00 8,84 8,84

2 Αιάηη(ζπζθεπαζία) 400 ΓΡ ΣΔΜ. 1,170 4,00 4,68 4,68

3
Άκπιν αξαβνζίηνπ(Κάζηεξ 

πάνπληεξ)120γξ
ΣΔΜ. 0,890 7,00 6,23 6,23

4 Άρλε δάραξε 500γξ ΣΔΜ. 0,890 1,00 0,89 0,89

ΓΑΠΑΝΗ 

2018

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 13%:

ΦΠΑ 13%:

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%:

(ΕΙΔΗ ΜΕ 24% ΦΠΑ)

Α/Α ΔΙΓΟ
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΝΓΔΙΚΣIK

H ΣΙΜΗ 

13%

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

2018



5 Βαλίιηεο (5ΣΔΜ / ΦΑΚ. 1,5 γξ) ΣΔΜ. 0,320 10,00 3,20 3,20

6 Βαθή απγώλ (0,03γξ) ΣΔΜ. 1,210 1,00 1,21 1,21

7 Βνύηπξν αγειαδηλό 225γξ ΣΔΜ. 2,660 7,00 18,62 18,62

8 Βνύηπξν (βηηάκ) 500γξ ΣΔΜ. 2,260 37,00 83,62 83,62

9 Γάθλε (θάθεινο 10γξ) ΣΔΜ. 0,890 2,00 1,78 1,78

10 Γεκεηξηαθά 500γξ ΣΔΜ. 3,510 41,00 143,91 143,91

11
Γπόζκνο μεξόο ηξηκκέλνο(βάδν 

30γξ)
ΣΔΜ. 0,810 1,00 0,81 0,81

12 Εάραξε 1 ΚΗΛΟ ΣΔΜ. 0,890 21,00 18,69 18,69

13 Ζιηέιαην  5 ιίηξσλ ΣΔΜ. 6,620 7,00 46,34 46,34

14 Καθάν 125 γξ ΣΔΜ. 1,210 1,00 1,21 1,21

15 Καιακπόθη 250γξ ΣΔΜ. 0,650 3,00 1,95 1,95

16 Καλέια ηξηκκέλε 50 γξ θαθ. ΣΔΜ. 0,730 1,00 0,73 0,73

17 Καξακέιεο 400 γξ ΣΔΜ. 2,580 5,00 12,90 12,90

18 Καθέο  θίιηξνπ ΣΔΜ. 4,400 1,00 4,40 4,40

19 Κνπβεξηνύξα  110 γξ. ΣΔΜ. 0,970 6,00 5,82 5,82

20 Κύκηλν (0,50 γξ) ΣΔΜ. 0,520 2,00 1,04 1,04

21 Μαγηά θαθει. 3 ηεκ. ΣΔΜ. 0,890 4,00 3,56 3,56

22 Μαξκειάδα 370γξ ΣΔΜ. 2,980 12,00 35,76 35,76

23 Μνπζηάξδα  ζπζθεπαζία 500  γξ. ΣΔΜ. 1,770 8,00 14,16 14,16

24 Μπαράξη (50γξ) ΣΔΜ. 0,810 1,00 0,81 0,81

25 Μπέηθηλ Πάνπληεξ (3ΣΔΜρ20γξ) ΣΔΜ. 0,360 12,00 4,32 4,32

26 Μπηζθόηα ηεηξάγσλα 225γξ ΣΔΜ. 0,970 21,00 20,37 20,37

27 Νηνκαηνρπκόο 500γξ ΣΔΜ. 0,730 123,00 89,79 89,79

28 Ξύδη 400γξ ΣΔΜ. 0,650 17,00 11,05 11,05

29 Οδνληνγιπθίδεο 400 ΣΔΜ ΣΔΜ. 0,810 1,00 0,81 0,81

30 Παγσηίληα (500γξ) ΣΔΜ. 5,970 5,00 29,85 29,85

31 Πηπέξη θόθθηλν (ηξηκκέλν) 100γξ ΣΔΜ. 1,330 4,00 5,32 5,32

32 Πηπέξη καύξν 100γξ ΣΔΜ. 1,610 2,00 3,22 3,22

33 Πξαιίλα θνπληνπθηνύ 570γξ ΣΔΜ. 2,900 6,00 17,40 17,40

34 Ρίγαλε 50γξ (ηξηκκέλε) ΣΔΜ. 0,730 12,00 8,76 8,76

35 αληηγύ ΣΔΜ. 1,770 7,00 12,39 12,39

36 όδα θαγεηνύ 120γξ ΣΔΜ. 0,890 2,00 1,78 1,78

37 νθνι. ενξηαζηηθέο θηγνύξεο ΣΔΜ. 2,820 49,00 138,18 138,18

38 νθνιαηεο γάιαθηνο ΣΔΜ. 0,890 66,00 58,74 58,74

39 νθνιαηάθηα γάιαθηνο 400γξ ΣΔΜ. 5,650 3,00 16,95 16,95



40 νθνθξεηάθηα 210 γξ ΣΔΜ. 2,180 6,00 13,08 13,08

41 θνιηαηάθηα 450 γξ ΣΔΜ. 4,030 17,00 68,51 68,51

42 Σπξί Φηιαδέιθεηα 300 γξ ΣΔΜ. 2,420 10,00 24,20 24,20

43 Σαρίλη 500 γξ ΣΔΜ. 3,230 3,00 9,69 9,69

44 Φξπγαληά ηξηκκέλε 0,360γξ ΣΔΜ. 1,330 12,00 15,96 15,96

45 Φξπγαληέο 255γξ ΣΔΜ. 1,050 12,00 12,60 12,60

46 Φύιιν πίηηαο ρσξηάηηθν 500γξ ΣΔΜ. 2,460 22,00 54,12 54,12

47 Χαιβάο 500γξ ΣΔΜ. 4,270 1,00 4,27 4,27

48 Χπκόο ιεκνληνύ (370 γξ) ΣΔΜ. 0,360 4,00 1,44 1,44

49 Ψσκί ηόζη + -700γξ ΣΔΜ. 2,220 25,00 55,50 55,50

1.099,46

263,87

1.363,33

3.422,51

565,87

3.988,38

1 Αγγνύξηα ΣΔΜ. 0,46 90,00 41,40 41,40

2 Καξόηα ΚΗΛΟ 0,91 41,00 37,31 37,31

3 Κνινθπζάθηα ΚΗΛΟ 1,02 14,00 14,28 14,28

4 Κνπλνππίδη ΚΗΛΟ 1,22 17,00 20,74 20,74

5 Κξεκκύδηα (μεξά) ΚΗΛΟ 0,53 82,00 43,46 43,46

6 Λάραλν ΚΗΛΟ 0,49 66,00 32,34 32,34

7 Λεκόληα ΚΗΛΟ 2,12 25,00 53,00 53,00

8 Ματληαλόο ΣΔΜ. 0,49 21,00 10,29 10,29

9 Μαξνύιηα ΚΗΛΟ 1,35 43,00 58,05 58,05

10 Μπξόθνιν ΚΗΛΟ 1,84 21,00 38,64 38,64

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ
Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΝΓΔΙΚΣIK

H ΣΙΜΗ 

13%

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

2018

ΓΑΠΑΝΗ 

2018

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ:

ΦΠΑ:

ΓΑΠΑΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 3:

ΣΜΗΜΑ 4- ΕΙΔΗ ΟΠΧΡΟΠΧΛΕΙΟΤ ΚΕΚΟΠΑΠ ΔΕ ΟΤΦΛΙΟΤ

CPV 03221000-6, 03222000-3

ΛΑΥΑΝΙΚΑ

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 24%:

ΦΠΑ 24%:

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24%:



11 Νηνκάηεο ΚΗΛΟ 1,33 50,00 66,50 66,50

12 Παηάηεο ΚΗΛΟ 0,50 205,00 102,50 102,50

13 Πηπεξηέο γηα γεκηζηά ΚΗΛΟ 1,56 25,00 39,00 39,00

14 Πηπεξηέο γηα ηεγάλη ΚΗΛΟ 1,59 10,00 15,90 15,90

15 Πηπεξηέο θισξίλεο ΚΗΛΟ 1,57 10,00 15,70 15,70

16 Πξάζα ΚΗΛΟ 1,50 12,00 18,00 18,00

17 έιηλν ΚΗΛΟ 2,56 7,00 17,92 17,92

18 θόξδα ΣΔΜ. 0,37 12,00 4,44 4,44

629,47

81,83

711,30

1 Αριάδηα ΚΗΛΟ 1,92 56,00 107,52 107,52

2 Βεξύθνθα ΚΗΛΟ 1,61 17,00 27,37 27,37

3 Καξπνύδη ΚΗΛΟ 0,27 41,00 11,07 11,07

4 Κεξάζηα ΚΗΛΟ 3,10 15,00 46,50 46,50

5 Μαληαξίληα (θιεκεληίληα) ΚΗΛΟ 1,15 33,00 37,95 37,95

7 Μήια Γθόιληελ ΚΗΛΟ 1,32 99,00 130,68 130,68

8 Μπαλάλεο ΚΗΛΟ 1,53 90,00 137,70 137,70

9 Νεθηαξίληα ΚΗΛΟ 1,48 17,00 25,16 25,16

10 Πεπόλη ΚΗΛΟ 0,84 25,00 21,00 21,00

11 Πνξηνθάιηα (θαγεηνύ) ΚΗΛΟ 1,33 100,00 133,00 133,00

12 Ρνδάθηλα ΚΗΛΟ 1,04 17,00 17,68 17,68

13 ηαθύιηα ΚΗΛΟ 1,99 12,00 23,88 23,88

14 Φξάνπιεο ΚΗΛΟ 2,81 8,00 22,48 22,48

741,99

96,46

838,45

1.371,46ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 13%:

ΓΑΠΑΝΗ 

2018

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 13%:

ΦΠΑ 13%:

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%:

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 13%:

ΦΠΑ 13%:

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%:

ΦΡΟΤΣΑ

Α/Α ΔΙΓΟ
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΝΓΔΙΚΣIK

H ΣΙΜΗ 

13%

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

2018



178,29

1.549,75

1 Αγγνύξηα ΣΔΜ. 0,46 49,00 22,54 22,54

2 Καξόηα ΚΗΛΟ 0,91 25,00 22,75 22,75

3 Κνινθπζάθηα ΚΗΛΟ 1,02 8,00 8,16 8,16

4 Κνπλνππίδη ΚΗΛΟ 1,22 12,00 14,64 14,64

5 Κξεκκύδηα (μεξά) ΚΗΛΟ 0,53 49,00 25,97 25,97

6 Λάραλν ΚΗΛΟ 0,49 41,00 20,09 20,09

7 Λεκόληα ΚΗΛΟ 2,12 17,00 36,04 36,04

8 Ματληαλόο ΣΔΜ. 0,49 11,00 5,39 5,39

9 Μαξνύιηα ΚΗΛΟ 1,35 21,00 28,35 28,35

10 Μπξόθνιν ΚΗΛΟ 1,84 12,00 22,08 22,08

11 Νηνκάηεο ΚΗΛΟ 1,33 33,00 43,89 43,89

12 Παηάηεο ΚΗΛΟ 0,50 123,00 61,50 61,50

13 Πηπεξηέο γηα γεκηζηά ΚΗΛΟ 1,56 12,00 18,72 18,72

14 Πηπεξηέο γηα ηεγάλη ΚΗΛΟ 1,59 5,00 7,95 7,95

15 Πηπεξηέο θισξίλεο ΚΗΛΟ 1,57 5,00 7,85 7,85

16 Πξάζα ΚΗΛΟ 1,50 7,00 10,50 10,50

17 έιηλν ΚΗΛΟ 2,56 3,00 7,68 7,68

18 θόξδα ΣΔΜ. 0,37 7,00 2,59 2,59

366,69

47,67

414,36

ΓΑΠΑΝΗ 

2018

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 13%:

ΦΠΑ 13%:

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%:

ΦΡΟΤΣΑ

Α/Α ΔΙΓΟ
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΝΓΔΙΚΣIK

H ΣΙΜΗ 

13%

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

2018

Α/Α ΔΙΓΟ
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΝΓΔΙΚΣIK

H ΣΙΜΗ 

13%

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

2018

ΓΑΠΑΝΗ 

2018

ΦΠΑ 13%:

ΓΑΠΑΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 4:

ΣΜΗΜΑ 5 - ΕΙΔΗ ΟΠΧΡΟΠΧΛΕΙΟΤ ΚΕΚΟΠΑΠ ΔΕ ΟΡΦΕΑ

CPV 03221000-6, 03222000-3

ΛΑΥΑΝΙΚΑ



1 Αριάδηα ΚΗΛΟ 1,92 33,00 63,36 63,36

2 Βεξύθνθα ΚΗΛΟ 1,61 8,00 12,88 12,88

3 Καξπνύδη ΚΗΛΟ 0,27 25,00 6,75 6,75

4 Κεξάζηα ΚΗΛΟ 3,10 8,00 24,80 24,80

5 Μαληαξίληα (θιεκεληίληα) ΚΗΛΟ 1,15 17,00 19,55 19,55

7 Μήια Γθόιληελ ΚΗΛΟ 1,32 49,00 64,68 64,68

8 Μπαλάλεο ΚΗΛΟ 1,53 49,00 74,97 74,97

9 Νεθηαξίληα ΚΗΛΟ 1,48 8,00 11,84 11,84

10 Πεπόλη ΚΗΛΟ 0,84 12,00 10,08 10,08

11 Πνξηνθάιηα (θαγεηνύ) ΚΗΛΟ 1,33 49,00 65,17 65,17

12 Ρνδάθηλα ΚΗΛΟ 1,04 8,00 8,32 8,32

13 ηαθύιηα ΚΗΛΟ 1,99 7,00 13,93 13,93

14 Φξάνπιεο ΚΗΛΟ 2,81 4,00 11,24 11,24

387,57

50,38

437,95

754,26

98,05

852,31

3 Χπκόο θξνύησλ 1ιίηξν ΣΔΜ. 1,05 33,00 34,65 34,65

4 Χπκόο θξνύησλ θπζηθόο ΣΔΜ. 2,42 16,00 38,72 38,72

73,37

ΓΑΠΑΝΗ 

2018

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 24%:

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 13%:

ΦΠΑ 13%:

ΓΑΠΑΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 5:

ΣΜΗΜΑ 6 - ΕΙΔΗ ΠΟΣΑ - ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΑ ΚΕΚΟΠΑΠ ΔΕ ΟΤΦΛΙΟΤ

CPV 15911000-7, 15982000-5, 15321000-4

Α/Α ΔΙΓΟ
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΝΓΔΙΚΣIK

H ΣΙΜΗ 

13%

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

2018

ΓΑΠΑΝΗ 

2018

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 13%:

ΦΠΑ 13%:

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%:

Α/Α ΔΙΓΟ
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΝΓΔΙΚΣIK

H ΣΙΜΗ 

13%

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

2018



17,61

90,98

3 Χπκόο θξνύησλ 1ιίηξν ΣΔΜ. 1,05 17,00 17,85 17,85

4 Χπκόο θξνύησλ θπζηθόο ΣΔΜ. 2,42 8,00 19,36 19,36

37,21

8,93

46,14

1 Αιάηη (ζπζθεπαζία) 750 ΓΡ ΣΔΜ. 1,370 66,00 90,42 90,42

2
Αιέπξη(γηα όιεο ηηο ρξήζεηο) 

1ΚΗΛΟ
ΣΔΜ. 1,330 123,00 163,59 163,59

3
Άκπιν αξαβνζίηνπ(θόξλ 

θιάνπξ)200γξ
ΣΔΜ. 0,970 66,00 64,02 64,02

4 Αξαθάο(θαηεςπγκέλνο)1θηινπ ΣΔΜ. 1,690 226,00 381,94 381,94

5 Αξηάλη ΛΗΣΡΟ 1,330 82,00 109,06 109,06

6 Απγά (εμάδα) ΣΔΜ. 1,240 410,00 508,40 508,40

7 Βνπηπξάθηα (ζπζθεπαζία 10 γξ) ΣΔΜ. 0,180 10.660,00 1.918,80 1.918,80

8 Βνύηπξν (βηηάκ) 250γξ ΣΔΜ. 1,060 164,00 173,84 173,84

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ
Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΝΓΔΙΚΣIK

H ΣΙΜΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ 

2018

ΓΑΠΑΝΗ 

2018

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 24%:

ΦΠΑ 24%:

ΓΑΠΑΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 7:

ΣΜΗΜΑ 8 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΕΣΙΑ

CPV 15800000-6

(ΕΙΔΗ ΜΕ 13% ΦΠΑ)

CPV 15911000-7, 15982000-5, 15321000-4

Α/Α ΔΙΓΟ
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΝΓΔΙΚΣIK

H ΣΙΜΗ 

13%

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

2018

ΓΑΠΑΝΗ 

2018

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ

ΦΠΑ 24%:

ΓΑΠΑΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 6:

ΣΜΗΜΑ 7 - ΕΙΔΗ ΠΟΣΑ - ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΑ ΚΕΚΟΠΑΠ ΔΕ ΟΡΦΕΑ



9 Γάια  καθξάο δηαξθείαο 1ιίηξνπ ΣΔΜ. 1,150 2.870,00 3.300,50 3.300,50

10 Γάια δαραξνύρν 397γξ ΣΔΜ. 1,240 8,00 9,92 9,92

11
Διαηόιαδν έμηξα παξζέλν 5 

ιηηξσλ
ΣΔΜ. 25,810 205,00 5.291,05 5.291,05

12 Κεθαινηύξη  ΚΗΛΟ 8,410 8,00 67,28 67,28

13 Κνπζθνύζη 500γξ ΣΔΜ. 0,890 82,00 72,98 72,98

14 Κξηζαξάθη  κέηξην  500  γξ. ΣΔΜ. 0,970 246,00 238,62 238,62

15 Μαθαξνλάθη Κνπηό 500γξ ΣΔΜ. 0,970 260,00 252,20 252,20

16 Μαθαξόληα 500γξ (Νν10) ΣΔΜ. 0,890 260,00 231,40 231,40

17 Μαθαξόληα 500γξ (Νν2) ΣΔΜ. 0,970 123,00 119,31 119,31

18 Μέιη (ζπζθεπαζία 20γξ) ΣΔΜ. 0,180 5.740,00 1.033,20 1.033,20

19 Ρεβύζηα ΚΗΛΟ 2,920 164,00 478,88 478,88

20 Ρύδη Καξνιίλα 1θηινύ ΣΔΜ. 1,330 123,00 163,59 163,59

21 Ρύδη θίηξηλν 1θηινύ ΣΔΜ. 1,060 244,00 258,64 258,64

22 ηκηγδάιη (500γξ) ΣΔΜ. 0,890 82,00 72,98 72,98

23 παλάθη θαηεςπγκέλν 1θηινύ ΣΔΜ. 1,840 82,00 150,88 150,88

24 ηαθίδα (ζπζθεπαζία 200 γξ) ΣΔΜ. 1,150 41,00 47,15 47,15

25 Σπξί  θέηα ρύκα ΚΗΛΟ 7,210 341,00 2.458,61 2.458,61

26 Σπξί γθνύληα ΚΗΛΟ 6,730 82,00 551,86 551,86

27 Φαθέο 500γξ ΣΔΜ. 1,330 164,00 218,12 218,12

28 Φαζνιάθηα (θαηεςπγκ.1ΚΗΛΟ) ΣΔΜ. 1,550 173,00 268,15 268,15

29 Φαζόιηα μεξά 500γξ ΣΔΜ. 1,590 205,00 325,95 325,95

30
Φηιέην γαινπνύιαο θαπληζηή 

(θέηεο)
ΚΗΛΟ 11,060 66,00 729,96 729,96

31 Χπινπίηεο 500 γξ. ΣΔΜ. 1,500 82,00 123,00 123,00

19.874,30

2.583,66

22.457,96

1 Αιάηη(ζαθνπιάθη) 0,500 ΓΡ. ΣΔΜ. 0,520 123,00 63,96 63,96

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ
Α/Α ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΝΓΔΙΚΣIK

H ΣΙΜΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ 

2018

ΓΑΠΑΝΗ 

2018

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 13%:

ΦΠΑ 13%:

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%:

CPV 15800000-6

(ΕΙΔΗ ΜΕ 24% ΦΠΑ)



2 Άρλε δάραξε 500γξ ΣΔΜ. 0,890 8,00 7,12 7,12

3 Βαλίιηεο (5ΣΔΜ / ΦΑΚ. 1,5 γξ) ΣΔΜ. 0,320 17,00 5,44 5,44

4 Γάθλε (θάθεινο 10γξ) ΣΔΜ. 0,890 17,00 15,13 15,13

5 Γεκεηξηαθά 500γξ ΣΔΜ. 3,510 58,00 203,58 203,58

6
Γπόζκνο μεξόο ηξηκκέλνο(βάδν 

30γξ)
ΣΔΜ. 0,810 17,00 13,77 13,77

7 Διηέο ΚΗΛΟ 4,760 58,00 276,08 276,08

8 Εάραξε 1 ΚΗΛΟ ΣΔΜ. 0,890 246,00 218,94 218,94

9 Ζιηέιαην  5 ιίηξσλ ΣΔΜ. 6,620 205,00 1.357,10 1.357,10

10 Καθάν 125 γξ ΣΔΜ. 1,210 123,00 148,83 148,83

11 Καλέια μύιν 15 γξ θαθ. ΣΔΜ. 0,400 41,00 16,40 16,40

12 Καλέια ηξηκκέλε 50 γξ θαθ. ΣΔΜ. 0,730 41,00 29,93 29,93

13 Κάξη (0,50 γξ) ΣΔΜ. 0,810 41,00 33,21 33,21

14 Καξίλν (125 γξ) ΣΔΜ. 1,370 41,00 56,17 56,17

15 Καθέο ειιεληθόο ΚΗΛΟ 9,680 3,00 29,04 29,04

16 Κέηζαπ ΛΗΣΡΟ 2,260 58,00 131,08 131,08

17 Κνκπόζηα (850 γξ) ΣΔΜ. 1,530 328,00 501,84 501,84

18 Κύκηλν (0,50 γξ) ΣΔΜ. 0,520 41,00 21,32 21,32

19 Μαγηά ΚΗΛΟ 2,260 8,00 18,08 18,08

20 Μαληηάξηα (850 γξ) ΣΔΜ. 2,260 82,00 185,32 185,32

21 Μαξκειάδα 20γξ ΣΔΜ. 0,160 6560,00 1.049,60 1.049,60

22 Μίγκα θηκά (50γξ) ΣΔΜ. 0,730 82,00 59,86 59,86

23 Μίγκα θνηόπνπινπ (50γξ) ΣΔΜ. 0,730 82,00 59,86 59,86

24
Μνζρνθάξπδν ηξηκκέλν 

(θάθεινο30γξ)
ΣΔΜ. 1,130 33,00 37,29 37,29

25 Μνπζηάξδα  ΛΗΣΡΟ 1,940 58,00 112,52 112,52

26 Μπαράξη (50γξ) ΣΔΜ. 0,810 41,00 33,21 33,21

27 Μπέηθηλ Πάνπληεξ (3ΣΔΜρ20γξ) ΣΔΜ. 0,360 82,00 29,52 29,52

28 Μπηζθόηα ηεηξάγσλα 225γξ ΣΔΜ. 0,970 82,00 79,54 79,54

29 Νεο θαθέ (200 γξ) ΣΔΜ. 5,000 17,00 85,00 85,00

30 Νηνκαηνπνιηόο 410γξ ΣΔΜ. 1,370 246,00 337,02 337,02

31 Ξύδη 400γξ ΣΔΜ. 0,650 410,00 266,50 266,50

32 Πηπέξη θόθθηλν (ηξηκκέλν) 400γξ ΣΔΜ. 2,820 49,00 138,18 138,18

33 Πηπέξη καύξν 100γξ ΣΔΜ. 1,610 41,00 66,01 66,01

34 Πξαιίλα θνπληνπθηνύ (1 θηι) ΣΔΜ. 4,030 66,00 265,98 265,98

35 Ρίγαλε 50γξ (ηξηκκέλε) ΣΔΜ. 0,730 82,00 59,86 59,86

36 Σδαηδίθη ΚΗΛΟ 3,630 17,00 61,71 61,71



37 Σνπξζί ΚΗΛΟ 2,420 49,00 118,58 118,58

38
Σζάη (δηάθνξα ζπζθεπαζία 20 

θαθ)
ΣΔΜ. 2,020 49,00 98,98 98,98

39 Φξπγαληά ηξηκκέλε ΚΗΛΟ 2,820 58,00 163,56 163,56

40 Φύιιν πίηηαο ρσξηάηηθν 500γξ ΣΔΜ. 2,460 123,00 302,58 302,58

41 Χπκόο ιεκνληνύ (370 γξ) ΣΔΜ. 0,360 492,00 177,12 177,12

6.934,82

1.664,36

8.599,18

26.809,12

4.248,02

31.057,14

1 Αγγνύξηα ΣΔΜ. 0,460 205,00 94,30 94,30

2 Καξόηα ΚΗΛΟ 0,910 164,00 149,24 149,24

3 Κνινθπζάθηα ΚΗΛΟ 1,020 82,00 83,64 83,64

4 Κνπλνππίδη ΚΗΛΟ 1,220 82,00 100,04 100,04

5 Κξεκκύδηα (μεξά) ΚΗΛΟ 0,530 410,00 217,30 217,30

6 Λάραλν ΚΗΛΟ 0,490 574,00 281,26 281,26

7 Λεκόληα ΚΗΛΟ 2,120 123,00 260,76 260,76

8 Ματληαλόο ΣΔΜ. 0,490 82,00 40,18 40,18

9 Μαξνύιηα ΚΗΛΟ 1,350 164,00 221,40 221,40

10 Μπξόθνιν ΚΗΛΟ 1,840 164,00 301,76 301,76

11 Νηνκάηεο ΚΗΛΟ 1,330 205,00 272,65 272,65

12 Παηάηεο ΚΗΛΟ 0,500 2050,00 1.025,00 1.025,00

13 Πηπεξηέο γηα γεκηζηά ΚΗΛΟ 1,560 123,00 191,88 191,88

14 Πηπεξηέο γηα ηεγάλη ΚΗΛΟ 1,590 66,00 104,94 104,94

15 Πηπεξηέο θισξίλεο ΚΗΛΟ 1,570 66,00 103,62 103,62

16 Πξάζα ΚΗΛΟ 1,500 156,00 234,00 234,00

ΓΑΠΑΝΗ 

2018

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ

ΦΠΑ:

ΓΑΠΑΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 8:

ΣΜΗΜΑ 9 - ΕΙΔΗ ΟΠΧΡΟΠΧΛΕΙΟΤ ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΕΣΙΑ

CPV 03221000-6, 03222000-3

ΛΑΥΑΝΙΚΑ

Α/Α ΔΙΓΟ
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΝΓΔΙΚΣIK

H ΣΙΜΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ 

2018

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 24%:

ΦΠΑ 24%:

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24%:

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ:



17 έιηλν ΚΗΛΟ 2,560 33,00 84,48 84,48

18 θόξδα ΣΔΜ. 0,370 164,00 60,68 60,68

19 παλάθη ΚΗΛΟ 1,470 41,00 60,27 60,27

20 Φαζνιάθηα (θξέζθα) ΚΗΛΟ 1,690 123,00 207,87 207,87

4.095,27

532,39

4.627,66

1 Αριάδηα ΚΗΛΟ 1,920 369,00 708,48 708,48

2 Καξπνύδη ΚΗΛΟ 0,270 164,00 44,28 44,28

3 Κεξάζηα ΚΗΛΟ 3,100 41,00 127,10 127,10

4 Μαληαξίληα (θιεκεληίληα) ΚΗΛΟ 1,150 205,00 235,75 235,75

5 Μήια ΚΗΛΟ 1,320 451,00 595,32 595,32

6 Μπαλάλεο ΚΗΛΟ 1,430 164,00 234,52 234,52

7 Νεθηαξίληα ΚΗΛΟ 1,480 164,00 242,72 242,72

8 Πεπόλη ΚΗΛΟ 0,840 82,00 68,88 68,88

9 Πνξηνθάιηα (θαγεηνύ) ΚΗΛΟ 1,330 574,00 763,42 763,42

10 Ρνδάθηλα ΚΗΛΟ 1,040 82,00 85,28 85,28

11 ηαθύιηα ΚΗΛΟ 1,990 164,00 326,36 326,36

3.432,11

446,17

3.878,28

7.527,38

978,56

8.505,94

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ

ΦΠΑ 13%:

ΓΑΠΑΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 9:

ΣΜΗΜΑ 10 - ΕΙΔΗ ΠΟΣΑ - ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΑ ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΕΣΙΑ

CPV 15911000-7, 15982000-5, 15321000-4

Α/Α ΔΙΓΟ
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΝΓΔΙΚΣIK

H ΣΙΜΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ 

2018

ΓΑΠΑΝΗ 

2018

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 13%:

ΦΠΑ 13%:

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%:

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 13%:

Α/Α ΔΙΓΟ
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΝΓΔΙΚΣIK

H ΣΙΜΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ 

2018

ΓΑΠΑΝΗ 

2018

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 13%:

ΦΠΑ 13%:

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%:

ΦΡΟΤΣΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ



1 Χπκόο θξνύησλ 1ιίηξν ΣΔΜ. 1,050 492,00 516,60 516,60

516,60

123,98

640,58

1 Κεξάζκαηα ΚΗΛΟ 7,85 148,00 1.161,80 1.161,80

2 Λνπθνύκηα ΚΗΛΟ 4,03 492,00 1.982,76 1.982,76

3 Ξεξνί θαξπνί αλάκηθηνη ΚΗΛΟ 17,34 8,00 138,72 138,72

3.283,28

787,99

4.071,27

1 Αλαςπθηηθά (1,5 ιηηξν) ΣΔΜ. 1,21 16,00 19,36 19,36

2 Οηλνπλ. Πνηά ΣΔΜ. 15,36 33,00 506,88 506,88

3 Χπκόο θξνύησλ 1ιίηξν ΣΔΜ. 1,05 33,00 34,65 34,65

560,89

134,61

695,50

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 24%:

ΦΠΑ 24%:

ΓΑΠΑΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 12:

ΣΜΗΜΑ 13 - ΕΙΔΗ ΦΡΕΚΟ ΓΑΛΑ ΔΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ

Α/Α ΔΙΓΟ
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΝΓΔΙΚΣIK

H ΣΙΜΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

2018

ΓΑΠΑΝΗ 

2018

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 24%:

ΦΠΑ 24%:

ΓΑΠΑΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 11:

ΣΜΗΜΑ 12 - ΕΙΔΗ ΠΟΣΑ - ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΑ ΔΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ

CPV 15911000-7, 15982000-5, 15321000-4

Α/Α ΔΙΓΟ
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΝΓΔΙΚΣIK

H ΣΙΜΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

2018

ΓΑΠΑΝΗ 

2018

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 24%:

ΦΠΑ 24%:

ΓΑΠΑΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 10:

ΣΜΗΜΑ 11 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΕΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ

CPV 15800000-6

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ

Α/Α ΔΙΓΟ
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΝΓΔΙΚΣIK

H ΣΙΜΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ 

2018

ΓΑΠΑΝΗ 

2018



1 Γάια αγειάδνο θξέζθν 1 ιίηξνπ ΣΔΜ. 0,97 10.530,00 10.214,10 10.214,10

10.214,10

1.327,83

11.541,93

59.956,15

9.359,27

69.315,42

ΟΤΦΛΙ  18 / 07 / 2018 ΟΤΦΛΙ 18  / 07  / 2018

H ΤΝΣΑΞΑΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΗ Σ.Τ. ΟΤΦΛΙΟΤ

Κοτσάνη Ελένη

Πολιτικός Μητανικός 

Γοσρίδης Αθανάσιος 

Dr. Πολιτικός Μητανικός - Αρταιολόγος 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ΜΔ ΦΠΑ:

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 13%:

ΦΠΑ 13%:

ΓΑΠΑΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 13:

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.:

ΤΝΟΛΙΚΟ ΦΠΑ:

Α/Α ΔΙΓΟ
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

ΔΝΓΔΙΚΣIK

H ΣΙΜΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

2018

ΓΑΠΑΝΗ 

2018

CPV 15511100-4
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