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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΜΑΓΕΙΕΙΟ &ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΔΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ 
Ν.Ρ.Δ.Δ. ¨ΡΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΘΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ¨ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» 
   
 

  ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 21/2017 

ΑΡ. ΠΡΩΣ. 13396/03-05-2017 

                       
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:   227.470,54 €  (199.560,35 € + 

ΦΠΑ 13% & 24% 27.910,19 €)   

 
Κ.Α.:   15.6699.02, 60.6481.08, 10.6063.02,  
15.6063.08,  20.6063.01,  30.6063.11, 35.6063.01,  
45.6063.02, 60.6481.01, 60.6063.01 
       
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:    ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΤΡΟΦΕΙΑ, 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

    

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.4412/2016 – Α’ 
147) ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΨΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΠΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ & ΣΙ 
ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟ Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ¨ ΓΙΑ 
ΣΟ ΕΣΟ 2017». (ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΘΕΗ ΜΕΩ ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΟΤ ΕΗΔΗ) 

 

Ο Διμαρχοσ ζχοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ: 

 του Ν. 4412/2016 περί «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016), 
λαμβανομζνων υπόψθ των προβλεπόμενων καταργοφμενων και μεταβατικϊν 
διατάξεων του Νόμου 4412/2016 και ειδικότερα: του άρκρου 376 «Μεταβατικζσ 
διατάξεισ» (άρκρα 90 παρ. 2 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ και 106 παρ. 2 τθσ Οδθγίασ 
2014/25/ΕΕ), του άρκρου 377 «Καταργοφμενεσ διατάξεισ», του άρκρου 296 
«Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο» (άρκρο 72 τθσ Οδθγίασ 2014/25/ΕΕ), του άρκρου 
297 «Θλεκτρονικι διάκεςθ των εγγράφων τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ» 
(άρκρο 73 τθσ Οδθγίασ 2014/25/ΕΕ), κακϊσ και των άρκρων 345 ζωσ 374 (Βιβλίο IV – 
Ζννομθ προςταςία κατά τθ ςφναψθ ςυμβάςεων).  

 του Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)- δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ, όπωσ τροποποιικθκε 
και όπου δεν αντιβαίνει με το Ν. 4412/2016. Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ 
Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του 
Δθμοςίου Τομζα - Τροποποίθςθ διατάξεων του Ρ.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ».  

 Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα - Τροποποίθςθ διατάξεων του Ρ.Δ. 

17PROC006134389 2017-05-04



318/1992 (Α’ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ». 
 του Ν.4152/2013 και τα επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013 (ΦΕΚ 107/9-5-2013), περί «Ενςωμάτωςθσ τθσ  2011/7/ΕΕ Οδθγίασ για τθν 
καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων των πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», όπωσ 
εφαρμόηονται και όπου δεν αντιβαίνουν με το Ν. 4412/2016. 

 του Ν.4152/2013 και τα επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013 (ΦΕΚ 107/9-5-2013), περί «Ενςωμάτωςθσ τθσ  2011/7/ΕΕ Οδθγίασ για τθν 
καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων των πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», όπωσ 
εφαρμόηονται και όπου δεν αντιβαίνουν με το Ν. 4412/2016. 

 του Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 τθν Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου 12.12.2012 ΦΕΚ 240 (τεφχοσ Αϋ), θ οποία 
κυρϊκθκε με τον Ν. 4111/2013 ΦΕΚ 18 (τεφχοσ Α), άρκρο 4 παρ. 1 και με τθν οποία 
ανατίκεται ςτουσ διμουσ θ ανάδειξθ χορθγθτϊν, για τθν προμικεια τροφίμων και 
ειδϊν κακαριότθτασ για όλα τα ιδρφματα και τουσ οργανιςμοφσ αυτϊν.  

 του Ν.4071/2012, Αρ. Φ. 85/11-4-2012, τεφχοσ Α’, «υκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, 
τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθσ Οδθγίασ 
2009/50/ΕΚ», όπωσ ιςχφει και όπου δεν αντιβαίνει με το Ν. 4412/2016. 

 του Ν.4013/2011 Φ.Ε.Κ. 204 τ. Αϋ/15-09-2011 «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – 
Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – 
Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ και τον Ν.4072/12 
(ΦΕΚ86Α)», όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν και όπου δεν αντιβαίνουν με το Ν. 
4412/201 

 του Ν.3979/2011 Φ.Ε.Κ. 138 τ. Αϋ/16-06-2011 Για τθν «Θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και 
λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ εφαρμόηεται και όπου δεν αντιβαίνει με το Ν. 4412/2016 

 του Ν.3886/2010 (Α' 173) (Ιςχφει μζχρι τισ 31/05/2017) περί «Δικαςτικισ προςταςίασ 
κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν 
Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989 (L 395) και τθν Οδθγία 
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν 
με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 
11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L335)». 

 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010) «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ». 
 του Ν.3861/2010 (Αρ. Φ. 112/13-7-2010), τεφχοσ Α’ «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 

υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 
αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ».  

 του Ν.3852/ΦΕΚ87, Α’/7-6-2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 
ιςχφει και όπου δεν αντιβαίνει με το Ν. 4412/2016.   

 του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του 
Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει και όπου 
δεν αντιβαίνει με το Ν. 4412/2016.  

 του Ν.3526/2007 για τθν «Ραραγωγι και διάκεςθ προϊόντων αρτοποιίασ και ςυναφείσ 
διατάξεισ». 
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 του Ν.3310/05 (ΦΕΚ/30/Α/05) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν 
αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», 
όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/05) «Τροποποίθςθ του Ν. 
3310/2005 ¨Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων¨(ΦΕΚ 
30/Α’/14.2.2005)».  

 του Ν.2859/2000  “Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.)” (Α’ 248). 
 του Ν.2741/99, άρκρο 8, παρ. 6β ("Ενιαίοσ Φορζασ Ελζγχου Τροφίμων άλλεσ ρυκμίςεισ 

κεμάτων αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και λοιπζσ διατάξεισ").  
 του Ν.2690/1999 περί «Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ» (Φ.Ε.Κ. 45/Α’/9-3-1999).  
 Ρ.Δ. 79/2007 (ΦΕΚ 95/Α’) και Ρ.Δ. 8/2012 (ΦΕΚ 11/Α’). 

 ΡΔ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), περί «Ανάλθψθσ υποχρζωςθσ από τουσ 
Διατάκτεσ».  

 Ρ.Δ. 203/1998 (ΦΕΚ 162/Βϋ) περί «Υγειονομικοί όροι παραγωγισ και διάκεςθσ ςτθν 
αγορά νωποφ κρζατοσ, ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 23/1995/ΕΚ. 

 Ρ.Δ. 410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγισ και διάκεςθσ ςτθν αγορά νωποφ κρζατοσ», 
όπωσ ςυμπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε με τα Ρ.Δ. 203/1998 (ΦΕΚ 162/Βϋ) περί 
«Υγειονομικοί όροι παραγωγισ και διάκεςθσ ςτθν αγορά νωποφ κρζατοσ, ςε 
ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 23/1995/ΕΚ. 

 Ρ.Δ. 306/1980 και L 87/51 οδθγία τθσ Ε.Ε. (αλλαντικά), τθν 3/17-06-2011 Αγορανομικι 
διάταξθ για νωπά Οπωρολαχανικά, τθν Υ1γ/Γ.Ρ. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ.Βϋ/08-10-2012 
«Υγειονομικι διάταξθ – Υγειονομικοί όροι και προχποκζςεισ λειτουργίασ επιχειριςεων 
τροφίμων & ποτϊν»).  

 Ρ.Δ. 56/1995 (ΦΕΚ 45/Αϋ/17-2-95) «Συμμόρφωςθ τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ 
Οδθγίεσ 46/1992/ΕΟΚ και 47/1992/ΕΟΚ περί των υγειονομικϊν κανόνων για τθν 
παραγωγι και εμπορία γάλακτοσ και προϊόντων με βάςθ το γάλα». 

 Τθν υπ’ αρ. 8/31-01-2011 Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ τθσ Ρ.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α., ιδίωσ δε το 
14ο άρκρο. 

 Τθν Υ.Α. Ρ1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».  

 ΥΑ Α2-861/ ΦΕΚ 2044/Β’/22-8-2013 ςχετικά με τουσ «Κανόνεσ διακίνθςθσ και εμπορίασ 
προϊόντων και παροχισ υπθρεςιϊν (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)». 

 Υπουργικι Απόφαςθ ΥΑΡ/Φ.40.4/3/1031/ΦΕΚ 1317 Β’/23-4-2012 «υκμίςεισ για το 
Θλεκτρονικό Δθμόςιο Ζγγραφο».  

 Υ.Α. Δ.Μ.Θ.Δ. «Διενζργεια τθσ διαδικαςίασ κλθρϊςεωσ για τον οριςμό μελϊν των 
ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ για τθ διεξαγωγι δθμοςίων διαγωνιςμϊν ι τθν 
ανάκεςθ ι τθν αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ, παραλαβι προμθκειϊν, υπθρεςιϊν ι 
ζργων», με αρ. ΔΙΣΚΡΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (Β’ 2540), που εκδόκθκε κατ’ 
εξουςιοδότθςθ του άρκρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

 Υπουργικι Απόφαςθ υπ’ αρικ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεφχοσ 
Β’).  

 Κ.Υ.Α. ΤΤ36586/10-07-2007 (ΦΕΚ 1323/Βϋ/30-7-07) και Κ.Υ.Α. 31119/19-05-2008 (ΦΕΚ 
990/Βϋ/28-5-08) «Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρ.53361/2-10-06 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1503/Βϋ/11-10-06) 
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ςχετικά με τθν παροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των ΟΤΑ και μζτρα 
προλθπτικισ ιατρικισ».  

 ΚΥΑ 15523 / 2006 Κεντρικζσ Αρμόδιεσ Αρχζσ, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 
2004/41/ΕΚ. 

 Οδθγία 2074/2005/ΕΚ για τθ κζςπιςθ μζτρων εφαρμογισ για οριςμζνα προϊόντα, τθν 
Οδθγία 1441/2007/ΕΚ για τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 2073/2005 τθσ 
Επιτροπισ περί μικροβιολογικϊν κριτθρίων για τα τρόφιμα και τθν Οδθγία 
1580/2007/ΕΚ και 1182/2007/ΕΚ ςτον τομζα των οπωροκθπευτικϊν (ΕΕ L 350 τθσ 
31.12.2007). 

 Κανονιςμόσ 882/2004/ΕΚ για τθν «Διενζργεια επιςιμων ελζγχων τθσ ςυμμόρφωςθσ 
προσ τθ νομοκεςία περί ηωοτροφϊν και τροφίμων και προσ τουσ κανόνεσ για τθν υγεία 
και τθν καλι διαβίωςθ των ηϊων» και τον 1935/2004/ΕΚ ςχετικά με τα «Υλικά και 
αντικείμενα που προορίηονται να ζλκουν ςε επαφι με τρόφιμα. 

 Κανονιςμόσ 852/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τθν 
«Υγιεινι των τροφίμων» (για όλα τα ςτάδια τθσ τροφικισ αλυςίδασ), τον 853/2004/ΕΚ 
για τον «Κακοριςμό ειδικϊν κανόνων υγιεινισ για τα τρόφιμα ηωικισ προζλευςθσ», 
τον 854/2004/ΕΚ για τον «Κακοριςμό ειδικϊν διατάξεων για τθν οργάνωςθ των 
επίςθμων ελζγχων ςτα προϊόντα ηωικισ προζλευςθσ που προορίηονται για 
κατανάλωςθ από τον άνκρωπο». 

 Κανονιςμόσ 178/2002/ΕΚ για τον «Κακοριςμό των γενικϊν αρχϊν και απαιτιςεων τθσ 
νομοκεςίασ για τα τρόφιμα, για τθν ίδρυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Αρχισ για τθν αςφάλεια 
των τροφίμων και τον κακοριςμό διαδικαςιϊν ςε κζματα αςφάλειασ των τροφίμων», 
όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε από τον 1642/2003/ΕΚ και τον 575/2006/ΕΚ.  

 Τθν με αρικ. πρωτ. Ρ1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΡΨ5) εγκφκλιοσ με κζμα 
«Ενθμζρωςθ για το Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)». 

 Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ διατάξεισ (πλθν αυτϊν 
που ιδθ προαναφζρκθκαν), κακϊσ και άλλεσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι 
απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και γενικότερα 
κάκε διάταξθ νόμου, Ρ.Δ., υπουργικισ απόφαςθσ, κλπ. που διζπει τθν ανάκεςθ και 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 Τθν υπ’ αρικ. 38/2017 (ΑΔΑ:6ΛΗΟΛΘ1-8ΛΙ) Απόφαςθ του Δ.Σ. του ΝΡΔΔ ¨ΡΑΙΔΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΘΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ¨ που αφορά ςτθ δζςμευςθ για τθ διάκεςθ 
πίςτωςθσ ποςοφ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ εξόδων οικ. ζτουσ 2017 «ΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΤΟΦΙΜΩΝ».  

 Τθν υπ’ αρικ. 129/2017 (ΑΔΑ: ΩΥΛ5Ω6Υ-ΩΕΝ, ΑΔΑΜ:17REQ006131803) Απόφαςθ 
Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αγίασ Ραραςκευισ που αφορά ςτθν ψιφιςθ πιςτϊςεων 
ςε βάροσ κωδικϊν του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2017.  

 Τον προχπολογιςμό του Διμου Αγίασ Ραραςκευισ του οικονομικοφ ζτουσ 2017 ςτουσ:  
1) Κ.Α. 15.6699.02 του οποίου προβλζπεται πίςτωςθ 3.978,65€ ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΡΑ, για ¨Ρρομικεια υλικϊν καντίνασ και ομάδασ ηαχαροπλαςτικισ του ΚΑΡΘ¨ και ζχει 
αναλθφκεί και ζχει διατεκεί  ςχετικι πίςτωςθ  3.978,65€  ευρϊ, βάςει τθσ υπ’ αρικ. 
129/2017 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ  του Διμου (ΑΔΑ:ΩΥΛ5Ω6Υ-ΩΕΝ) για 
τθν εν λόγω δαπάνθ θ οποία ζχει νομίμωσ αναλθφκεί με τθν υπ’ αρικ. 13185/03-05-
2017, ΑΔΑ: ΩΔΧΤΩ6Υ-1ΜΧ Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
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του Ρ.Δ. 80/16 και για το οποίο ζχει κατατεκεί το με ΑΔΑΜ:17REQ006050473 2017-04-
10 πρωτογενζσ αίτθμα. Το ποςό των 3.978,65€ ευρϊ προβλζπεται ότι κα δαπανθκεί 
μζςα ςτο οικ. ζτοσ 2017, από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τισ 31 
Δεκεμβρίου 2017. 
 2) ςτον Κ.Α. 60.6481.08 του οποίου προβλζπεται πίςτωςθ 78.519,02 € 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, για ¨Ζξοδα λειτουργίασ Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου και 
Κοινωνικοφ Μαγειρείου του Διμου¨ και ζχει διατεκεί  ςχετικι πίςτωςθ 78.519,02 € 
ευρϊ, βάςει τθσ 129/2017 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ  του Διμου 
(ΑΔΑ:ΩΥΛ5Ω6Υ-ΩΕΝ)  για τθν εν λόγω δαπάνθ, θ οποία ζχει νομίμωσ αναλθφκεί με τθν 
υπ’ αρικ. 13178/03-05-17 ΑΔΑ: 7ΚΒΘΩ6Υ-2ΥΘ Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 80/16 και για το οποίο ζχει κατατεκεί το με 
ΑΔΑΜ:17REQ006050473 2017-04-10 πρωτογενζσ αίτθμα. Το ποςό των 78.519,02 ευρϊ 
προβλζπεται ότι κα δαπανθκεί μζςα ςτο οικ. ζτοσ 2017, από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τισ 31 Δεκεμβρίου 2017. 
3) ςτον Κ.Α. 10.6063.02 του οποίου προβλζπεται πίςτωςθ 506,24 €  για ¨Ρρομικεια 
γάλακτοσ ςτισ Υπθρεςίεσ του Διμου¨, και ζχει διατεκεί ςχετικι πίςτωςθ 506,24 ευρϊ, 
βάςει τθσ υπ’ αρικ. 129/2017 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ  του Διμου 
(ΑΔΑ:ΩΥΛ5Ω6Υ-ΩΕΝ) για τθν εν λόγω δαπάνθ, θ οποία ζχει νομίμωσ αναλθφκεί με τθν 
υπ’ αρικ. 13175/03-05-17 ΑΔΑ: 6Μ5ΘΩ6Υ-06Ν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 80/16 και για το οποίο ζχει κατατεκεί το με 
ΑΔΑΜ:17REQ006050473 2017-04-10 πρωτογενζσ αίτθμα. Το ποςό των 506,24 ευρϊ 
προβλζπεται ότι κα δαπανθκεί μζςα ςτο οικ. ζτοσ 2017, από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τισ 31 Δεκεμβρίου 2017. 
4) ςτον Κ.Α. 15.6063.08 του οποίου προβλζπεται πίςτωςθ 5.695,20 € για ¨Ρρομικεια 
γάλακτοσ ςτισ Υπθρεςίεσ του Διμου¨, και ζχει διατεκεί  ςχετικι πίςτωςθ 5.695,20 € 

ευρϊ, βάςει τθσ υπ’ αρικ. 129/2017 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ  του Διμου 
(ΑΔΑ:ΩΥΛ5Ω6Υ-ΩΕΝ) για τθν εν λόγω δαπάνθ, θ οποία ζχει νομίμωσ αναλθφκεί με τθν 
υπ’ αρικ. 13180/03-05-17 ΑΔΑ: 7ΘΞΩ6Υ-ΞΙΘ Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 80/16 και για το οποίο ζχει κατατεκεί το με 
ΑΔΑΜ:17REQ006050473 2017-04-10 πρωτογενζσ αίτθμα. Το ποςό των 5.695,20 ευρϊ 
προβλζπεται ότι κα δαπανθκεί μζςα ςτο οικ. ζτοσ 2017, από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τισ 31 Δεκεμβρίου 2017. 
5) ςτον Κ.Α. 20.6063.01 του οποίου προβλζπεται πίςτωςθ 18.351,20 € για ¨Ρρομικεια 
γάλακτοσ ςτισ Υπθρεςίεσ του Διμου¨, και ζχει διατεκεί  ςχετικι πίςτωςθ 18.351,20 € 

ευρϊ, βάςει τθσ υπ’ αρικ. 129/2017 (Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου 
ΑΔΑ:ΩΥΛ5Ω6Υ-ΩΕΝ) για τθν εν λόγω δαπάνθ, θ οποία ζχει νομίμωσ αναλθφκεί με τθν 
υπ’ αρικ. 13181/03-05-17 ΑΔΑ:7ΘΒ8Ω6Υ-1Β7 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 80/16 και για το οποίο ζχει κατατεκεί το με 
ΑΔΑΜ:17REQ006050473 2017-04-10 πρωτογενζσ αίτθμα. Το ποςό των 18.351,20 ευρϊ 
προβλζπεται ότι κα δαπανθκεί μζςα ςτο οικ. ζτοσ 2017, από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τισ 31 Δεκεμβρίου 2017. 
6) ςτον Κ.Α. 30.6063.11 του οποίου προβλζπεται πίςτωςθ 2.531,20 € για “Ρρομικεια 
γάλακτοσ ςτισ Υπθρεςίεσ του Διμου”, και ζχει διατεκεί  ςχετικι πίςτωςθ 2.531,20 €  
ευρϊ, βάςει τθσ υπ’ αρικ. 129/2017 (Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου 
ΑΔΑ:ΩΥΛ5Ω6Υ-ΩΕΝ) για τθν εν λόγω δαπάνθ, θ οποία ζχει νομίμωσ αναλθφκεί με τθν 
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υπ’ αρικ. 13182/03-05-17 ΑΔΑ :7ΞΧΩ6Υ-ΡΜ Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 80/16 και για το οποίο ζχει κατατεκεί το με 
ΑΔΑΜ:17REQ006050473 2017-04-10 πρωτογενζσ αίτθμα. Το ποςό των 2.531,20 ευρϊ 
προβλζπεται ότι κα δαπανθκεί μζςα ςτο οικ. ζτοσ 2017, από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τισ 31 Δεκεμβρίου 2017. 
7) ςτον Κ.Α. 35.6063.01 του οποίου προβλζπεται πίςτωςθ 6.328,00 € για ¨Ρρομικεια 
γάλακτοσ ςτισ Υπθρεςίεσ του Διμου¨, και ζχει διατεκεί  ςχετικι πίςτωςθ 6.328,00 € 
ευρϊ, βάςει τθσ υπ’ αρικ. 129/2017 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου 
ΑΔΑ:ΩΥΛ5Ω6Υ-ΩΕΝ για τθν εν λόγω δαπάνθ, θ οποία ζχει νομίμωσ αναλθφκεί με τθν  
υπ’ αρικ. 13183/03-05-17 ΑΔΑ: 63ΒΨΩ6Υ-ΔΕ0  Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 80/16 και για το οποίο ζχει κατατεκεί το με 
ΑΔΑΜ:17REQ006050473 2017-04-10 πρωτογενζσ αίτθμα. Το ποςό των 6.328,00 ευρϊ 
προβλζπεται ότι κα δαπανθκεί μζςα ςτο οικ. ζτοσ 2017, από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τισ 31 Δεκεμβρίου 2017. 
8) ςτον Κ.Α. 45.6063.02 του οποίου προβλζπεται πίςτωςθ 885,92 € για ¨Ρρομικεια 
γάλακτοσ Υπθρεςιϊν¨, και ζχει διατεκεί  ςχετικι πίςτωςθ 885,92 € ευρϊ, βάςει τθσ υπ’ 
αρικ. 129/2017Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου (ΑΔΑ:ΩΥΛ5Ω6Υ-ΩΕΝ) 
για τθν εν λόγω δαπάνθ, θ οποία ζχει νομίμωσ αναλθφκεί με τθν υπ’ αρικ. 13184/03-05-
17 ΑΔΑ ΩΒΤΚΩ6Υ-ΣΜΟ  Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
Ρ.Δ. 80/16 και για το οποίο ζχει κατατεκεί το με ΑΔΑΜ:17REQ006050473 2017-04-10 
πρωτογενζσ αίτθμα. Το ποςό των 885,92 ευρϊ προβλζπεται ότι κα δαπανθκεί μζςα ςτο 
οικ. ζτοσ 2017, από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τισ 31 
Δεκεμβρίου 2017. 
Τον προχπολογιςμό του Νομικοφ Ρροςϊπου Ραιδικοί Στακμοί Διμου Αγίασ 
Ραραςκευισ του οικονομικοφ ζτουσ 2017. 
9)  ςτον Κ.Α. 60.6481.01 του οποίου προβλζπεται πίςτωςθ 101.436,23 ευρϊ για τθν 
¨Ρρομικεια τροφίμων¨, και ζχει διατεκεί  ςχετικι πίςτωςθ 101.436,23 ευρϊ, βάςει τθσ 
υπ’ αρικ. 38/2017 Απόφαςθσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου περί ζγκριςθσ δαπάνθσ και 
δζςμευςθσ πίςτωςθσ οικονομικοφ ζτουσ 2017 του Ν.Ρ.Δ.Δ. Ραιδικοί Στακμοί Διμου 
Αγίασ Ραραςκευισ - ΡΑΙ.Σ.Δ.Α.Ρ. (ΑΔΑ: 6ΛΗΟΛΘ1-8ΛΙ ΑΔΑΜ: 17REQ005985330 2017-
03-28), θ οποία ζχει νομίμωσ αναλθφκεί με τισ υπ’ αρικ. πρωτ.: 1088 και 1089/27-03-
2017 (ΑΔΑ:ΩΕΝΟΛΘ1-ΜΔΡ και 61Υ8ΟΛΘ1-4ΣΤ αντίςτοιχα) Αποφάςεισ Ανάλθψθσ 
Υποχρζωςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 80/16 και για το οποίο ζχει κατατεκεί 
το με ΑΔΑΜ: 17REQ005973400 2017-03-27 πρωτογενζσ αίτθμα.  
10) ςτον Κ.Α. 60.6071.01 του οποίου προβλζπεται πίςτωςθ 9.238,88 ευρϊ για τθν 
¨Λοιπζσ Ραροχζσ ςε Είδοσ¨, και ζχει διατεκεί  ςχετικι πίςτωςθ 9.238,88 ευρϊ, βάςει τθσ 
υπ’ αρικ. 38/2017 Απόφαςθσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου περί ζγκριςθσ δαπάνθσ και 
δζςμευςθσ πίςτωςθσ οικονομικοφ ζτουσ 2017 του Ν.Ρ.Δ.Δ. Ραιδικοί Στακμοί Διμου 
Αγίασ Ραραςκευισ - ΡΑΙ.Σ.Δ.Α.Ρ. (ΑΔΑ: 6ΛΗΟΛΘ1-8ΛΙ ΑΔΑΜ: 17REQ005985330 2017-
03-28), για τθν εν λόγω δαπάνθ, θ οποία ζχει νομίμωσ αναλθφκεί με τισ υπ’ αρικ. πρωτ.: 
1088 και 1089/27-03-2017 (ΑΔΑ:ΩΕΝΟΛΘ1-ΜΔΡ και 61Υ8ΟΛΘ1-4ΣΤ αντίςτοιχα), 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 80/16 και για το οποίο ζχει κατατεκεί το με ΑΔΑΜ: 
17REQ005973400 2017-03-27 πρωτογενζσ αίτθμα.  
Το ςυνολικό ποςό των 110.675,11 ευρϊ για το Νομικό Ρρόςωπο, προβλζπεται ότι κα 
δαπανθκεί μζςα ςτο οικ. ζτοσ 2017, από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και 
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μζχρι τισ 31 Δεκεμβρίου 2017 Κακϊσ επίςθσ το ςφνολο του ιςχφοντοσ κεςμικοφ και 
κανονιςτικοφ πλαιςίου που διζπει τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ και ιςχφει κατά τθν ζναρξθ 
τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ.  
 
 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

 

Τθ διενζργεια ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ 

Ν.4412/2016 – Α 147) ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με 
ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, που υλοποιείται ωσ «δθμόςια ςφμβαςθ προμθκειϊν» κατά 
τθν ζννοια τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 2 «Οριςμοί» (άρκρο 2 και άρκρο 33 παρ. 1 
εδάφιο β' τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ και άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2014/25/ΕΕ) του Νόμου 
4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016), λαμβανομζνων υπόψθ 
των προβλεπόμενων καταργοφμενων και μεταβατικϊν διατάξεων που περιλαμβάνονται 
ςε αυτόν, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΠΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ - 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ – ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ  ΚΑΙ  ΣΟ Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ 

ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2017¨», ποςοφ 227.470,54€ 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 13% & 24%, βάςει τθσ υπ’ αρικ. 21/2017 Μελζτθσ που 
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ για τθν προμικεια τροφίμων.  
Σφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Μελζτθσ, θ προμικεια κα εκτελεςτεί για τισ δομζσ του 
Διμου (ΚΑΡΘ- Κοινωνικό Ραντοπωλείο- Κοινωνικό Μαγειρείο- Υπθρεςίεσ Διμου) κακϊσ 
και για το ΝΡΔΔ ¨Ραιδικοί Στακμοί¨ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ και μζχρι τισ 31 
Δεκεμβρίου 2017, με κριτιριο κατακφρωςθσ :      

        

1. Το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςησ επί τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ μζςησ τιμήσ 
λιανικήσ πώληςησ του δελτίου τιμϊν του αρμόδιου τμιματοσ τθσ Ρεριφζρειασ 
Αττικισ, για τα είδθ τροφίμων των οποίων οι τιμζσ τελοφν ςε καθεςτώσ 
διατίμηςησ, ιτοι: 

 Κρζατα – Ρουλερικά – Είδθ Ιχκυοπωλείου – Οπωρολαχανικά - Ελαιόλαδο – 
αυγά 

2. Τθ χαμηλότερη τιμή, για τα είδθ τροφίμων που είναι εκτόσ διατίμηςησ, ιτοι: 
 Είδθ Ραντοπωλείου - Γαλακτοκομικά είδθ - Είδθ Αρτοποιείου-

Ηαχαροπλαςτείου 

Συνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ με Φ.Ρ.Α.:  227.470,54 € 
 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, ςτθν οποία κα αναρτθκεί ςε θλεκτρονικι 
μορφι (.pdf) το πλιρεσ ςϊμα τθσ διακιρυξθσ τθσ ανοικτισ διαδικαςίασ. 

Θ ελάχιςτθ προκεςμία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ είναι είκοςι δφο (22) θμζρεσ 
από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ., 
ςφμφωνα με τα άρκρα 66, 120 και 121(παρ. 1α) του Ν. 4412/2016 και παράλλθλα κα 
παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων και τα 
λοιπά τεφχθ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Αγίασ Ραραςκευισ 
www.agiaparaskevi.gr. 
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ΑΡΘΡΟ 1ο
 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ-ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

1.1 Στοιχεία ανακζτουςασ αρχισ  
ΕΡΩΝΥΜΙΑ: Διμοσ Αγίασ Ραραςκευισ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ: Μεςογείων 415 – 417, Αγία Ραραςκευι 153 43   
ΑΦΜ: 090085626 
ΔΟΥ ΧΟΛΑΓΟΥ 

ΤΘΛ. ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2132004568, 
2132004602, 2132004558  
FAX: 2106003686 
 

1.2 Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, ςτθν οποία κα αναρτθκεί ςε 
θλεκτρονικι μορφι (.pdf) το πλιρεσ ςϊμα τθσ διακιρυξθσ τθσ ανοικτισ διαδικαςίασ. 

Θ ελάχιςτθ προκεςμία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ είναι είκοςι δφο (22) θμζρεσ 
από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ., 
ςφμφωνα με τα άρκρα 66, 120 και 121(παρ. 1α) του Ν. 4412/2016 και παράλλθλα κα 
παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων και τα 
λοιπά τεφχθ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Αγίασ Ραραςκευισ 
www.agiaparaskevi.gr,ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.  
 
 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ 

ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ ΤΟΥ 

ΕΣΘΔΘΣ  

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΝΑΞΘΣ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ  

Διαδικτυακι πφλθ  

www.promitheus.gov.gr 

Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ 

 

08/05/2017 και ϊρα 

08:00π.μ. 

30/05/2017 και ζωσ ϊρα 

14:00μ.μ. 

 

Θμερομθνία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ορίηεται θ  07/06/2017 και ϊρα 10:00π.μ.  

Μετά την παρζλευςη τησ καταληκτικήσ ημερομηνίασ & ώρασ υποβολήσ προςφορών 

δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολήσ προςφοράσ ςτο ςφςτημα.  

Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.3 του αρκ. 6 του Ν.4155/13 και το άρκρο 6 τθσ ΥΑ 
Ρ1-2390/2013 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».  
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Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να πλθροφορθκοφν ςχετικά με τον ανωτζρω διαγωνιςμό 
από το Γραφείο Ρρομθκειϊν (κα Χόνδρου Ναυςικά) οδόσ Μεςογείων 415–417 και ςτα 
τθλζφωνα 2132004558 κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.   
Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 
διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ 
ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία 
εγγραφισ.    
1. Οι οικονομικοί φορείσ, αιτοφνται, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ ςυςτιματοσ και από τον 
ςφνδεςμο «Εγγραφείτε ωσ οικονομικόσ φορζασ», τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό 
(παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του) 
ταυτοποιοφμενοι ωσ εξισ:   
 Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) 
που αυτοί κατζχουν από το ςφςτθμα TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το 
Τμιμα Υποςτιριξθσ Λειτουργίασ ΕΣΘΔΘΣ και ΚΘΜΔΣ τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ και 
Τεχνικισ Στιριξθσ ΕΣΘΔΘΣ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν. 
Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι 
δεν διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι 
τουσ ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό ταυτότθτασ ΦΡΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο 
ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα 
Υποςτιριξθσ Λειτουργίασ ΕΣΘΔΘΣ και ΚΘΜΔΣ τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ και Τεχνικισ 
Στιριξθσ ΕΣΘΔΘΣ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και  Ρρομθκειϊν.   
- είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι.  
- είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου .pdf με επίςθμθ μετάφραςθ 
ςτθν ελλθνικι, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο Ν. 4412/2016 για τισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ ζργων, και ςφμφωνα με τουσ προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, ςτα οποία να δθλϊνεται / αποδεικνφεται θ 
εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν 
αρμόδια υπθρεςία.  
Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ θλεκτρονικά 
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του Συςτιματοσ, όπωσ αναφζρεται ανωτζρω.  
2. Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα 
εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ 
λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του 
λογαριαςμοφ του. 
3. Ραροχι διευκρινιςεων 
Αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων - ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν υποβάλλονται 
το αργότερο πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι προκεςμία υποβολισ των 
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προςφορϊν θλεκτρονικά μόνο ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
Υποβάλλονται δε, μόνο από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, 
δθλαδι από όςουσ διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί 
(όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ). 
Τα αιτιματα, ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επιςυναπτόμενο θλεκτρονικό 
αρχείο ςε μορφι αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτθμάτων, το οποίο 
υποχρεωτικά πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. 
Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν 
εξετάηονται. Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ αναρτϊνται θλεκτρονικά ςτο 
διαδικτυακό τόπο του ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν 
καταλθκτικι προκεςμία υποβολισ των προςφορϊν. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ωσ ζχουν εγκρικεί με τθν αρικ. 134/2017 (ΑΔΑ: 71ΘΩ6Υ-
ΣΦ7) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και επιςυνάπτονται ςτο τζλοσ τθσ διακιρυξθσ  ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ  
Αϋ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Θ προκθρυςςόμενθ ςφμβαςθ ζχει ςυνολικό  προχπολογιςμό 227.470,54 €. Θ δαπάνθ για τθν 
ςυνολικι προμικεια ΔΘΜΟΥ & ΝΡΔΔ προχπολογίηεται ςτο κακαρό ποςό των  199.560,35 € 
+ ΦΠΑ 13% & 24% 27.910,19 €, δθλαδι ςυνολικά ςτο ποςό των 227.470,54 €. 
Ι) ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ, ποςοφ 117.317,71 € (102.642,38 € + ΦΡΑ 14.675,33 €). 
Θ δαπάνθ του ΔΘΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ, θ οποία ανζρχεται ςτο ποςό των 116.795,43€ 

(102.221,18 € + ΦΠΑ 14.574,25 €), προβλζπεται να βαρφνει τουσ κωδικοφσ του 

προχπολογιςμοφ του ΔΘΜΟΥ του οικονομικοφ ζτουσ 2017. Θ προμικεια των τροφίμων 

αφορά τα εξισ τμιματα: 

Α) ΚΑΠΗ, Κ.Α. 15.6699.02 ¨ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΝΤΙΝΑΣ & ΟΜΑΔΑΣ 

ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ ΤΟΥ ΚΑΡΘ¨, ποςοφ 3.978,65 € (3.305,83 €+ ΦΡΑ 672,82 €). 

ΤΜΘΜΑ 1) ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV 15000000-8, ποςό 1.225,49  € (1.084,50  € + ΦΡΑ 

13%  140,99  €) 

ΤΜΘΜΑ 2) ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV 15000000-8, ποςό 2.739,97 € (2.209,65 € + ΦΡΑ 

24%  530,32 €)  

ΤΜΘΜΑ 3) ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV 15842400-6, ποςό 13,20 € (11,68 €+ ΦΡΑ 13%  
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1,52 €). 

Β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ, Κ.Α.60.6481.08 ¨ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΕΙΟΥ¨, ποςοφ 64.886,08 € (56.545,20 € + ΦΡΑ 

8.340,88 €)  

ΤΜΘΜΑ 4) ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV 15000000-8, ποςό 11.160,00 € (9.000,00 € + ΦΡΑ 

13%  2.160,00 €) 

ΤΜΘΜΑ 5) ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV 15000000-8, ποςό 18.986,88 € (15.312,00 € + 

ΦΡΑ 24%  3.674,88 €) 

ΤΜΘΜΑ 6) ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV 15110000-2, ποςό 5.499.94 € (4.867,20 € + ΦΡΑ  

13%  632,74 €) 

ΤΜΘΜΑ 7) ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV 15220000-6, ποςό 3.884,94 € (3.438,00 € + ΦΡΑ 

13%  446,94 €).  

Γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, Κ.Α. 60.6481.08 ¨ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΕΙΟΥ¨, ποςοφ 13.632,94 € (12.018,15 € + ΦΡΑ 

1.614,79 €)  

ΤΜΘΜΑ 8) ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV 15000000-8, ποςό 7.736,55 € (6.846,50 € + ΦΡΑ 

13%  890,05 €) 

ΤΜΘΜΑ 9) ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV 15000000-8, ποςό 591,05 € (476,65 € + ΦΡΑ 24%  

114,40 €)  

ΤΜΘΜΑ 10) ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV 15110000-2, ποςό 1.805,18 € (1.597,50 € + ΦΡΑ 

13%  207,68 €) 

ΤΜΘΜΑ 11) ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV 15220000-6, ποςό 2.754,38 € (2.437,50 € + ΦΡΑ 

13%  316,88 €) 

ΤΜΘΜΑ 12) ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ-ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΕΙΟΥ, CPV15612500-6, ποςό 745,80 € 

(660,00 € +ΦΡΑ 13%  85,80 €).  

Δ) ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΗΜΟΤ, Κ.Α.: 10.6063.02,  15.6063.08,  20.6063.01,  30.6063.11, 

35.6063.01,  45.6063.02, ¨ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ¨, ποςοφ 34.297,76 € 

(30.352,00 € + 3.945,76 €). 

ΤΜΘΜΑ 13) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΘ, CPV 15511100-4, ποςό 34.297,76 € (30.352,00 € + 

3.945,76 €). 
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Κ.Α. 10.6063.02  CPV 15511100-4, ποςό      506,24 €       (448,00 € +       58,24 €)  
Κ.Α. 15.6063.08  CPV 15511100-4, ποςό   5.695,20 €    (5.040,00 € +     655,20 €) 
Κ.Α.  20.6063.01   CPV  15511100-4, ποςό   18.351,20  €   (16.240,00 € +  18.351,20 €) 
Κ.Α.  30.6063.11   CPV  15511100-4, ποςό     2.531,20  €     (2.240,00 €  +      291,20 €) 
Κ.Α.  35.6063.01  CPV  15511100-4, ποςό      6.328,00  €     (5.600,00 €  +      728,00 €) 
Κ.Α.  45.6063.02  CPV  15511100-4, ποςό         885,92  €        (784,00 €  +      101,92 €) 
 
 

ΙΙ ) Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ  ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ», ποςοφ 110.675,11 € 

(97.339,17 € + ΦΠΑ 13.335,94 €). 

K.A. 60.6481.01 ¨ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ¨, ποςοφ 101.436,23 € (89.163,17 €+ ΦΡΑ 

12.273,06 €) 

ΤΜΘΜΑ 14) ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV 15000000-8, ποςό 30.043,48 € (26.587,15 € + 

ΦΡΑ 13%  3.456,33 €) 

 ΤΜΘΜΑ 15) ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV 15000000-8, ποςό 7.686,29 € (6.198,62 € + ΦΡΑ 

24 % 1.487,67 €) 

ΤΜΘΜΑ 16) ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV 15842400-6, ποςό 21.603,79 € (19.118,40 € + 

ΦΡΑ 13%  2.485,39 €) 

ΤΜΘΜΑ 17) ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV 15110000-2, ποςό 20.605,55 € (18.235,00 € + ΦΡΑ 

13%  2.370,55 €) 

ΤΜΘΜΑ 18) ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV 15220000-6, ποςό  7.377,77 € (6.529,00 € + ΦΡΑ 

13%  848,77 €) 

ΤΜΘΜΑ 19) ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ-ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΕΙΟΥ, CPV 15612500-6, ποςό  9.056,95 € 

(8.015,00 € + ΦΡΑ 13% 1.041,95 €)  

ΤΜΘΜΑ 20) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΘ, CPV 15511100-4, ποςό 5.062,40 € (4.480,00 € + 

ΦΡΑ 13%  582,40 €). 

K.A. 60.6061.01 ¨ΛΟΙΡΕΣ ΡΑΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ¨, ποςοφ 9.238,88 € (8.176,00 € + ΦΡΑ 13% 

1.062,88 €) 

ΤΜΘΜΑ 21) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΘ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ, CPV 15511100-4, ποςό 9.238,88 € 

(8.176,00 € + ΦΡΑ 13% 1.062,88 €). 

 
Θ ςφναψθ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί μετά από ανοιχτό 

θλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο 
κατακφρωςθσ για τα ελαιόλαδα, οπωρολαχανικά, κρζατα, πουλερικά και ψάρια και 
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αυγά, το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ 
κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι 
προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ υπθρεςίασ 
εμπορίου τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ν. 
3438/2006.  

Για τα υπόλοιπα είδθ παντοπωλείου, είδθ αρτοποιείου – ηαχαροπλαςτείου και τα 
γαλακτοκομικά είδθ θ ανάκεςθ κα γίνει ςε προμθκευτι (ι προμθκευτζσ) που κα 
προςφζρουν τθν ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, 
ςτισ τιμζσ τθσ μελζτθσ. Οι ενδεικτικζσ τιμζσ για τα παραπάνω είδθ τροφίμων ελιφκθςαν 
από το ελεφκερο εμπόριο.   

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο
 

ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 

Τα ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ που κα προςαρτθκοφν ςε αυτι είναι: 
 Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

 Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ 

 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ Μελζτθσ 

 Τα τεχνικά ςτοιχεία (τεχνικζσ προδιαγραφζσ) τθσ προςφοράσ του αναδόχου 

 Τιμολόγιο προςφοράσ 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν: 
α) όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ 

β) ενϊςεισ προμθκευτϊν (κοινοπραξίεσ), που υποβάλλουν κοινι προςφορά,  
γ) ςυνεταιριςμοί. 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ (Ρρομθκευτζσ) 
απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι 
παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ 
– Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν παρακάτω διαδικαςία 
εγγραφισ.    
Οι οικονομικοί φορείσ, αιτοφνται, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ςυςτιματοσ και από το 
ςφνδεςμο “Εγγραφείτε ωσ οικονομικόσ φορζασ”, τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό (παρζχοντασ 
τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του) 
ταυτοποιοφμενοι ωσ εξισ: 
 Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) 
που αυτοί κατζχουν από το ςφςτθμα TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το 
Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και ςτοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ 
Γενικισ Δ/νςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν.  
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Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι 
δε διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι 
τουσ ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό ταυτότθτασ ΦΡΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο 
ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα 
Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν.   
  Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι  
τουσ και ταυτοποιοφνται από τθ ΓΓΕ αποςτζλλοντασ:  
- είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι.   
- είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου .pdf με επίςθμθ μετάφραςθ 
ςτθν ελλθνικι, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο Ν. 4412/2016, και ςφμφωνα με τουσ 
προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, ςτα 
οποία να δθλϊνεται ι να αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό 
μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι 
(πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία.   
 Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ θλεκτρονικά 
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του Συςτιματοσ, όπωσ αναφζρεται ανωτζρω.   
Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα 
εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ 
λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του 
λογαριαςμοφ του. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο
 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  
 

Οι προςφζροντεσ υποβάλουν θλεκτρονικά μαηί με τθν προςφορά τουσ εγκαίρωσ και 
προςθκόντωσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα δικαιολογθτικά, ςε μορφι αρχείου .pdf 
ςφμφωνα με το παρόν άρκρο τθσ διακιρυξθσ, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το 
άρκρο 11 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/13 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». 

 Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του 
προςφζροντοσ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε 
μορφι αρχείου τφπου .pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι, πλθν των Φ.Ε.Κ. και των 
εγγράφων που φζρουν ψθφιακι υπογραφι.  

Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι και δεν απαιτείται 
ςχετικι κεϊρθςθ.  

Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ι άλλα ςτοιχεία του υποφακζλου 
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» που ζχουν υποβλθκεί με τθν 
θλεκτρονικι προςφορά και απαιτοφνται να προςκομιςκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι 
εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ είναι τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που 
δεν ζχουν εκδοκεί /ςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα (Ρρομθκευτι) και 
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κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. Ωσ τζτοια ςτοιχεία ενδεικτικά 
είναι θ Εγγυθτικι Επιςτολι ςυμμετοχισ, πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ 
αρχζσ ι άλλουσ φορείσ. Τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του αναδόχου και οι λόγοι 
αποκλειςμοφ του αναφζρονται ρθτά ςτα άρκ. 73 και 74 του Ν. 4412/16.  

6.1 Δεν γίνονται δεκτοί ςτο διαγωνιςμό οι προςφζροντεσ για τουσ οποίουσ ςυντρζχει 
κάποια από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  
α) Πςοι αποκλείςτθκαν τελεςίδικα από Ελλθνικι Δθμόςια Υπθρεςία ι ΝΡΔΔ ι 

επιχείρθςθ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, ι αντίςτοιχο φορζα άλλου κράτουσ-
μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ενϊςεωσ ι άλλθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχουν επαγγελματικι 
εγκατάςταςθ ι αναπτφςςουν επαγγελματικι δραςτθριότθτα, γιατί δεν εκπλιρωςαν 
τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 

β) Πςοι αποκλείςτθκαν από διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου με απόφαςθ του Υπουργείου 
Εμπορίου (Ανάπτυξθσ), ι αντίςτοιχθσ αρχισ άλλου κράτουσ-μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ι άλλθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχουν επαγγελματικι εγκατάςταςθ ι 
αναπτφςςουν επαγγελματικι δραςτθριότθτα. 

γ) Πςοι διαπιςτωκεί ότι ζχουν διαπράξει οποιοδιποτε ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα ι προκφπτουν, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ, αμφιβολίεσ ωσ προσ τθν 
ςυνζπειά τουσ, περί τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν και εν γζνει επαγγελματικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων.  

6.2 Δεν γίνονται επίςθσ δεκτοί ςτο διαγωνιςμό οι προςφζροντεσ για τουσ οποίουσ 
ςυντρζχει κάποια από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) Τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, 

πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναςτολι εργαςιϊν ι οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία που προβλζπεται από νομοκετικζσ ι 
κανονιςτικζσ διατάξεισ εκάςτθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, ι υπόκειται ι ζχει κινθκεί κατ’ 
αυτϊν τζτοια ι ανάλογθ διαδικαςία. 

β) Ζχουν καταδικαςκεί για οποιοδιποτε αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι τουσ 
διαγωγι και τθν εν γζνει άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ.  

γ) Δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά τθν καταβολι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, κατά τουσ νόμουσ εκάςτθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ. 

δ) Δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ, κατά τουσ νόμουσ εκάςτθσ 
χϊρασ εγκατάςταςθσ. 

ε) Δεν ζχουν εγγραφεί ςτο κατά νόμο επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, επιμελθτιριο 
ι ιςοδφναμθ επαγγελματικι οργάνωςθ, κατά τα οριηόμενα από τουσ νόμουσ εκάςτθσ 
χϊρασ εγκατάςταςθσ 

6.3 Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεοφνται επίςθσ επί ποινι αποκλειςμοφ να υποβάλουν 
με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ: 

 

1.Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το άρκρο 11 τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ. 

2. Οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 
παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-
11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα,, το οποίο 
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι για τθν μθ 
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ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 ν. 4412/2016, με τισ ςυνζπειεσ 
του ν. 1599/1986. 
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ 
Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ), για τθν μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ:   
  
- δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα των 
άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/16, για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ 
Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ ι για τα 
αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 
ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ,  
- δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, 
- είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ 

- είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο, 
- δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του Ν.2190/1920 ι ειδικι εκκακάριςθ του 
Ν.1892/1990, όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν, κακϊσ και ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία 
ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό 
άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (το τελευταίο μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) 
 
γ) να αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν του άρκρου 6.4 τθσ παροφςασ  
 

δ) Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να κατακζςουν με τα 
δικαιολογθτικά και τισ προςφορζσ τουσ υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 του 
διαγωνιηόμενου ότι:  
I. Αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Στθν 

αντίκετθ περίπτωςθ πρζπει να αναφζρουν ρθτά τα ςθμεία εκείνα τα οποία δεν 
αποδζχονται, για τα οποία πρζπει υποχρεωτικά να ζχει υποβλθκεί ζνςταςθ εντόσ τθσ 
νομίμου προκεςμίασ, ςτθν οποία και πρζπει να παραπζμπει ρθτϊσ θ επιφφλαξθ. 
Επιφυλάξεισ που δεν παραπζμπουν ςε ζνςταςθ ι επιφυλάξεισ που ζχουν τθν ζννοια 
τθσ προςφοράσ υπό αίρεςθ επάγονται αποκλειςμό τθσ προςφοράσ. 

II. Θ προςφορά ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, πλθν των 
τυχόν αποκλίςεων που απαρικμοφνται ρθτά και εξαντλθτικά ςτθν προςφορά κακϊσ και 
ςε ειδικι ςυνθμμζνθ αναλυτικι κατάςταςθ. 
IΙΙ. Διακζτουν ςτθν Ελλάδα άρτια υποδομι και ειδικευμζνο προςωπικό. 
 

     3. Στοιχεία από τα οποία προκφπτει θ χρθματοπιςτωτικι, οικονομικι ικανότθτα και οι 
όροι αςφαλείασ που τθρεί ο προςφζρων, είναι τα εξισ: 

α) Βεβαιϊςεισ τραπεηϊν για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ ι αντίγραφο ι 
απόςπαςμα του ιςολογιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ ι  υπεφκυνθ διλωςθ περί του 
ςυνολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, κακϊσ και του κφκλου 
εργαςιϊν τθσ κατά τισ τρεισ προθγοφμενεσ του ζτουσ του διαγωνιςμοφ οικονομικζσ 
χριςεισ. Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςχετικά 
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με το υπό προμικεια υλικό, κατά χρονικό διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ 
κατά νόμο τριϊν ιςολογιςμϊν, υποβάλλει τουσ ιςολογιςμοφσ, εφόςον υπάρχουν, ι τα 
ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το διάςτθμα αυτό. 

β) Κατάλογο, ςτον οποίο αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ των τριϊν τελευταίων 
χρόνων, με μνεία, για κάκε παράδοςθ του παραλιπτθ είτε εμπίπτει ςτο δθμόςιο είτε 
ςτον ιδιωτικό τομζα, τθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ και του ποςοφ. Οι παραδόςεισ 
αποδεικνφονται, εάν ο αποδζκτθσ είναι δθμόςια αρχι, με πιςτοποιθτικά τα οποία 
ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι και εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ 
φορζασ, με τα αντίςτοιχα παραςτατικά ι, εφόςον δεν προβλζπεται θ ζκδοςθ 
παραςτατικϊν ι δεν υπάρχουν παραςτατικά, με υπεφκυνθ διλωςθ του αγοραςτι και, 
εάν τοφτο δεν είναι δυνατό, του προμθκευτι. 

γ) Άδεια ι βεβαίωςθ καταλλθλότθτασ για τα μζςα μεταφοράσ τθσ επιχείρθςθσ από τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τα είδθ που αναφζρονται ςτθ Διακιρυξθ και ςυμμετζχουν 
ςτο διαγωνιςμό. 

δ) Ριςτοποιθτικό από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ) ι άλλο αντίςτοιχο φορζα 
(Ιδιωτικό ι δθμόςιο) που κα βεβαιϊνει ότι ο προμθκευτισ εφαρμόηει ςτθν 
επιχείρθςθ του ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων για τουσ χϊρουσ 
παραγωγισ, επεξεργαςίασ, αποκικευςθσ, διακίνθςθσ και εμπορίασ των 
χορθγοφμενων ειδϊν. Στθν περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν παράγει και δεν 
αποκθκεφει ο ίδιοσ ςτθν επιχείρθςθ του προσ διακίνθςθ τα ηθτοφμενα είδθ, τότε κα 
πρζπει να διακζτει ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ο παραγωγόσ ι 
θ επιχείρθςθ από τθν οποία κα προμθκεφεται τα διακινοφμενα είδθ.  
6.4 Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα άρκρα τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, 
εντόσ προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ ς’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα εξισ ζγγραφα 
και δικαιολογθτικά,  

α. Οι Ζλλθνεσ πολίτεσ: 
(1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει  
 • ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα 

αδικιματα  
 • ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα 

αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ 
τουσ δραςτθριότθτασ ι  

 • για τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, 
τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ  

(2) Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ τελευταίου 
εξαμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε 
διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ,  

(3) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 
προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ είναι ενιμεροι ωσ προσ 
τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 
επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  
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 Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω 
περιπτϊςεων (2) και (3) εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που 
είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

(4) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφ’ ενόσ θ 
εγγραφι τουσ ς’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ, και αφ’ ετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι 
τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.  

β. Οι αλλοδαποί: 
(1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι 

δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, 
πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από το οποίο να 
προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για 
κάποιο από τα αδικιματα που αναφζρονται ανωτζρω ςτα άρκρα που αναφζρονται 
ςτισ περιπτϊςεισ προμθκευτϊν που αποκλείονται από τον διαγωνιςμό.  

(2) Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ 
χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε κάποια από 
τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ προμθκευτϊν που αποκλείονται 
από τον διαγωνιςμό ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία και ότι 
πλθροφνται οι ςχετικζσ προχποκζςεισ τθσ ςυμμετοχισ τουσ. 

(3) Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι ιταν εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε 
ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ και εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθν επίδοςθ 
τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

γ. Τα νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά: 
(1) Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά που αφοροφν ςε Ζλλθνεσ και αλλοδαποφσ 

πολίτεσ. 
(2) Καταςτατικό του νομικοφ προςϊπου με όλεσ τισ μεταβολζσ του και όπωσ ιςχφει τθν 

θμζρα κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ. 
(3) Αν το Νομικό Ρρόςωπο είναι Ανϊνυμθ Εταιρία ι Ε.Ρ.Ε με ζδρα τθν Ελλάδα, το Φ.Ε.Κ 

ςτο οποίο ζχει καταχωρθκεί θ ανακοίνωςθ περί τθσ εκλογισ του εν ενεργεία 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου του κατά το χρόνο διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

(4) Απόφαςθ του Διοικοφντοσ Οργάνου που να εγκρίνει τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό 
και να εξουςιοδοτεί εκπρόςωπό του γι’ αυτό.  

(5) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ τθσ παρ. 6.4 
τθσ παροφςασ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του 
Ν.2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του Ν.1892/1990 (Αϋ101), 
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι 
ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ 
καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα). 

(6) Ειδικότερα, τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίηουν για τουσ 
διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ των Εταιριϊν Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και των 

17PROC006134389 2017-05-04



προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε) και για τον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο 
για τισ Ανϊνυμεσ Εταιρίεσ (Α.Ε), απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο 
ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι τα ανωτζρω πρόςωπα δεν ζχουν καταδικαςτεί με 
αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ περίπτωςθσ (1) 
του εδ. α τθσ παρ. 6.4 του παρόντοσ άρκρου. 

(7) Επί θμεδαπϊν Ανωνφμων Εταιριϊν τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ 
εκκακάριςθσ, εκδίδονται, όςον αφορά ςτθν κοινι εκκακάριςθ από τθν αρμόδια 
Υπθρεςία τθσ Ρεριφζρειασ, ςτο μθτρϊο Ανωνφμων Εταιριϊν τθσ οποίασ είναι 
εγγεγραμμζνθ θ ςυμμετζχουςα ςτο διαγωνιςμό Α.Ε, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 
άρκρων 7α.1.ιαϋ και 7βϋ.12 του Ν.2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, και, όςον 
αφορά ςτθν ειδικι εκκακάριςθ του Ν.1892/1990, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, από το 
αρμόδιο Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανωνφμου εταιρίασ που τελεί υπό ειδικι 
εκκακάριςθ. 

Επί θμεδαπϊν Εταιριϊν Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιριϊν (Ο.Ε και 
Ε.Ε) το πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του 
Ρρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτον διαγωνιςμό επιχείρθςθσ. 

δ. Οι ςυνεταιριςμοί: 
(1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο 
αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ από το οποίο να 
προκφπτει ότι ο πρόεδροσ του διοικθτικοφ του ςυμβουλίου δεν ζχει καταδικαςκεί με 
αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτα 
άρκρα τθσ παροφςθσ περί προμθκευτϊν που αποκλείονται από τουσ διαγωνιςμοφσ. 

(2) Τα δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων τθσ παροφςθσ που αναφζρονται του ςε 
θμεδαποφσ και αλλοδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ. 

αντίςτοιχα. 
(3) Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 
ε. Οι ενϊςεισ προμθκευτϊν (κοινοπραξίεσ) που υποβάλλουν κοινι προςφορά:  
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προςφζροντα  που 

ςυμμετζχει ςτθν Κοινοπραξία  

6.5 Εάν ςε κάποια χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται 
τα παραπάνω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω 
αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ του παρόντοσ άρκρου, δφναται να αντικαταςτακοφν από 
ζνορκθ βεβαίωςθ του υπόχρεου προσ υποβολι του δικαιολογθτικοφ. Εάν ςτθ χϊρα αυτι 
δεν προβλζπεται οφτε ζνορκθ βεβαίωςθ, δφναται αυτι να αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ 
διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ 
χϊρασ, ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ. Στθν κατά τα άνω ζνορκθ 
βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν 
εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο 
πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. 

6.6 Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των δικαιολογθτικϊν των παρ. 6.3. & 6.4 
του παρόντοσ ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του προςφζροντοσ από τον διαγωνιςμό. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΚΑΣΑΡΣΙΗ & ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Οι διαγωνιηόμενοι μποροφν να ςυμμετζχουν για ζνα ι περιςςότερα τμιματα των υπό 
προμικεια ειδϊν, ωσ αυτά κακορίηονται ςτθν επιςυναπτόμενθ μελζτθ. Σε κάκε 
περίπτωςθ, θ προςφορά κα αφορά το ςφνολο των ειδϊν που περιλαμβάνονται ςτο κάκε 
τμιμα που ςυμμετζχει ο διαγωνιηόμενοσ.    

1. Σρόποσ υποβολήσ προςφορών  

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε..Η.ΔΗ.. μζχρι τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ,  ιτοι μζχρι τισ 26/05/2017 θμζρα 
Ραραςκευι και ϊρα 14:00μ.μ. ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), ςτο άρκρο 11 τθσ Υ.Α. 
Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 
του Ν.4412/2016. 

 2. Περιεχόμενο προςφορών   

Τα περιεχόμενα του θλεκτρονικοφ φακζλου τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ:   

(α) ζνασ (υπο)φάκελοσ* με τθν ζνδειξθ Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά” 
και   

(β) ζνασ (υπο)φάκελοσ* με τθν ζνδειξθ “Οικονομικι Ρροςφορά”.   

*(υπο)φάκελοσ: κατθγορία επιςυναπτόμενων αρχείων ςτο ςφςτθμα.    

Κατά την υποβολή τησ προςφοράσ από τον Οικονομικό Φορζα ςημαίνονται από 
αυτόν με χρήςη του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτήματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τησ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτήρα.     

3. Περιεχόμενα (υπο)φακζλου-Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ – τεχνική προςφορά»   

Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ ”Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι προςφορά” 
υποβάλλονται θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), 
ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα και όλα τα απαιτοφμενα 
κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ δικαιολογθτικά κακϊσ και θ τεχνικι 
προςφορά.    
  

4. Περιεχόμενα (υπο)φακζλου «Οικονομική Προςφορά»   

Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ “Οικονομικι Ρροςφορά“ περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του ςυμμετζχοντοσ ςτο διαγωνιςμό, θ οποία κα πρζπει να ζχει ςυνταχκεί και 
να περιζχει, επί ποινι απορρίψεωσ, τα απαιτοφμενα από τθ διακιρυξθ οικονομικά 
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
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1. Πςοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό, απαιτείται να καταρτίςουν και να 
υποβάλουν θλεκτρονικά, με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr, προςφορά με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά και ό,τι άλλο 
απαιτείται από τθν παροφςα διακιρυξθ, ςτο Σφςτθμα, μζχρι τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε 
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 4412/2016 και ςτισ διατάξεισ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 11 τθσ ΥΑΡ1/2390/16.10.2013.  
2. Τα περιεχόμενα του ανωτζρω θλεκτρονικοφ φακζλου ορίηονται ωσ εξισ:  
α. Ζνασ (1) (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –  
Τεχνικι Ρροςφορά» και  
β. Ζνασ (1) (υπο) φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά».  
Ππου (υπο)φάκελοσ νοείται θ ςχετικι κατθγορία επιςυναπτόμενων αρχείων ςτο 
ςφςτθμα θλεκτρονικισ διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  
3. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» 
περιλαμβάνονται, επί ποινι απορρίψεωσ, τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για τθν ανάκεςθ 
δθμοςίων ςυμβάςεων και ςυγκεκριμζνα :  
α. Τα ςτοιχεία που ηθτοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ παροφςασ  
(Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ).  
β. Τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, ωσ ακολοφκωσ :  
(1) Τα λοιπά απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που προςδιορίηονται ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. Τα φφλλα ςυμμόρφωςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τα τμιματα τα 
οποία κα κατακζςει προςφορά.   
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, τα τεχνικά ςτοιχεία πρζπει να υποβάλλονται 
ξεχωριςτά για κάκε μζλοσ τθσ.  
4. Στα περιεχόμενα τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να 
εμφανίηονται οικονομικά ςτοιχεία. Τυχόν εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων 
(ςυμπεριλαμβανομζνων λζξεων όπωσ δωρεάν____________) αποτελεί λόγο απόρριψθσ 
τθσ προςφοράσ.  
5. Θ Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι 
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό 
θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται 
από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι 
φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ 
αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό 
μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου του θλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Εφόςον, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ 
θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά 
υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τθν ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ του).  
6. Τα ανωτζρω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά του (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» τθσ προςφοράσ υποβάλλονται επί ποινι απορρίψεωσ 
από τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου pdf. Ρροςκομίηονται κατά 
περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν (από τθν θλεκτρονικι 
υποβολι) ςτο πρωτόκολλο του Διμου. Τα δικαιολογθτικά ι τα άλλα ςτοιχεία του 
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υποφακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ – τεχνικι προςφορά» που ζχουν υποβλθκεί 
με τθν θλεκτρονικι προςφορά αλλά απαιτοφνται να προςκομιςκοφν ςτθν Υπθρεςία που 
διενεργεί το διαγωνιςμό εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ είναι τα 
δικαιολογθτικά - ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκεί /ςυνταχκεί από τον ίδιο τον 
οικονομικό φορζα (προςφζροντα) και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του 
υπογραφι.  
Ωσ τζτοια ςτοιχεία ενδεικτικά αναφζρονται: εγγυθτικι ςυμμετοχισ, πιςτοποιθτικά ι 
βεβαιϊςεισ που ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ αρχζσ ι άλλουσ φορείσ. Πταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι. Οι τυχόν απαιτοφμενεσ 
δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου που υπογράφονται ψθφιακά 
από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο, δεν απαιτείται να φζρουν ςχετικι κεϊρθςθ 
γνθςίου υπογραφισ.  
7. Τυχόν θλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), κα πρζπει να είναι 
ψθφιακά υπογεγραμμζνα από τον εκδότθ τουσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, τα θλεκτρονικά 
αρχεία pdf αυτϊν εκλαμβάνονται ωσ υποβλθκζντα απλά φωτοαντίγραφα ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14), και για τθν αποδοχι 
τουσ ι μθ εξετάηονται με βάςθ τισ εν λόγω διατάξεισ.  
8. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ (όπου απαιτείται), να φζρουν θμερομθνία ταυτόςθμθ με 
αυτι τθσ ψθφιακισ υπογραφισ τουσ θ οποία να είναι εντόσ των τελευταίων τριάντα (30) 
θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν. 
Δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα 
ΚΕΡ.  
9. Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ι κατά παρζκκλιςθ, των απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ, 
υποβολισ δικαιολογθτικϊν του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ – τεχνικι 
προςφορά», θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  
10. Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ Οικονομικι Ρροςφορά περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του ςυμμετζχοντοσ ςτο διαγωνιςμό, θ οποία κα πρζπει να ζχει 
ςυνταχκεί και να περιζχει, επί ποινι απορρίψεωσ, τα απαιτοφμενα από τθ διακιρυξθ 
οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. Συγκεκριμζνα:  
α. Θ προςφερόμενθ τιμι πρζπει να προκφπτει με ςαφινεια από τθν οικονομικι 
προςφορά, θ οποία πρζπει να είναι διαμορφωμζνθ ςφμφωνα με όςα ηθτοφνται από τθν 
παροφςα διακιρυξθ.  
β. Οι τιμζσ πρζπει να περιλαμβάνουν το ςφνολο των επιβαρφνςεων (προβλεπόμενοι 
φόροι, δαςμοί, αςφάλιςτρα, μεταφορικά ζξοδα, και άλλεσ ςχετικζσ δαπάνεσ) εκτόσ του 
ΦΡΑ, ο οποίοσ κα αναφζρεται χωριςτά. Θ ςυνολικι τιμι χωρίσ ΦΡΑ κα λθφκεί υπόψθ 
για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν.  
γ. Σε περιπτϊςεισ προϊόντων που προςφζρονται δωρεάν, κα αναγράφεται ςτθν οικεία 
κζςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ θ ζνδειξθ «ΔΩΕΑΝ». Εάν ζχει παραλειφκεί θ 
αναγραφι τιμισ, ακόμθ και αν δεν υπάρχει θ ζνδειξθ «ΔΩΕΑΝ», κεωρείται ότι τα 
αντίςτοιχα προϊόντα ζχουν προςφερκεί δωρεάν.  
Ρροςφορά θ οποία δεν κα περιζχει τα ανωτζρω ςτοιχεία, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  
11. Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον 
(υπό)φάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά». Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται 
ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθ 
ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο 
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υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που 
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει 
εκ νζου του θλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόςον, θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει 
αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο 
προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία, 
ςυμπλθρϊνει το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ για το τμιμα ι τμιματα για τα οποία 
ςυμμετζχει. 
Για τα τμιματα εκείνα των τροφίμων (ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΙΑ, ΕΙΔΘ 

ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ (Ελαιόλαδα), ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ, ΑΥΓΑ ), που θ κατακφρωςθ απαιτεί το 
μεγαλφτερο ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ % εκατό ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ 
κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ τθν θμζρα παράδοςισ του, όπωσ 
αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν, και για λόγουσ 
ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι 
προςφοράσ τθν τιμι που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ ζκπτωςθσ για τισ 
ομάδεσ των τροφίμων που προςφζρουν επί τθσ προχπολογιςκείςασ τιμισ τθσ εκάςτοτε 
ομάδασ.  
 Ραράδειγμα:  Ζςτω ότι ο ςυμμετζχων ζχει προςφζρει επί τθσ τιμισ ποςοςτό ζκπτωςθσ 
10% για τθν ΟΜΑΔΑ 6 (ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟ) 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ χωρίσ ΦΡΑ 4.867,20 €. Στθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ κα ςυμπλθρϊςει ωσ τιμι προςφοράσ 4.867,20 
€ - (4.867,20 € *0,10) = 4.380,48€. 
Για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα 
τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ 
τιμι προςφοράσ τθν τιμι με δφο (2) δεκαδικά ψθφία (αρικμό) που προκφπτει μετά τθν 
αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ.   
Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ ζχει 
αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο Οικονομικόσ 
φορζασ (προμθκευτισ) κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του 
ψθφιακά υπογεγραμμζνα και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία, ςφμφωνα με το 
ςυνθμμζνο αρχείο ςε μορφι pdf (υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ).  
12. Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ι κατά παρζκκλιςθ, των απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ, 
υποβολισ δικαιολογθτικϊν του (υπο)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  
13. Δεν αναγνωρίηεται, δεν κεραπεφεται εκ των υςτζρων και οδθγεί υποχρεωτικά ςε 
απόρριψθ τθσ προςφοράσ θ εκ παραδρομισ υποβολι δικαιολογθτικϊν τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ ςτον (υπο)φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά». 
Ομοίωσ, δεν αναγνωρίηεται, δεν κεραπεφεται εκ των υςτζρων και οδθγεί ςε απόρριψθ 
τθσ προςφοράσ (λόγω μθ εφρεςθσ κατά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του 
(υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά»), θ εκ παραδρομισ 
υποβολι δικαιολογθτικοφ ςυμμετοχισ ι δικαιολογθτικοφ τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςτον 
υποφάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά».  
14. Αναφορικά με το κζμα τθσ επικφρωςθσ αντιγράφων εγγράφων, για το ςφνολο των 
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απαιτοφμενων από τθν παροφςα διακιρυξθ δικαιολογθτικϊν και ςτοιχείων τθσ 
προςφοράσ, ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). 
Υποβαλλόμενα με τθν προςφορά θλεκτρονικά αρχεία pdf των απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν και εγγράφων που δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα από τον εκδότθ 
τουσ, εκλαμβάνονται ωσ υποβλθκζντα απλά φωτοαντίγραφα, και για τθν αποδοχι τουσ 
ι μθ, εξετάηονται με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-
14). Επιςθμαίνεται ότι ςε υποβλθκζντα τζτοια ςτοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από 
τθν αρμόδια για το διαγωνιςμό Υπθρεςία δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ, προκειμζνου να 
εξακριβωκεί θ ακρίβεια αυτϊν, ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 5%, ιδίωσ ηθτϊντασ τθ 
ςυνδρομι των υπθρεςιϊν ι φορζων που εξζδωςαν τα πρωτότυπα. Διαπίςτωςθ ότι 
υποβλικθκαν αλλοιωμζνα ςτοιχεία επιφζρει κυρϊςεισ ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα 
ςτθν παράγραφο 6 του άρκρου 22 του Ν.1599/86, εφόςον τζτοια πράξθ δεν τιμωρείται 
αυςτθρότερα από άλλθ ποινικι διάταξθ. Σε κάκε τζτοια περίπτωςθ, θ εκδοκείςα βάςει 
των ςτοιχείων διοικθτικι ι άλλθ πράξθ, ανακαλείται αμζςωσ.  
15. Θ κατάρτιςθ και θ υποβολι των προςφορϊν πραγματοποιείται θλεκτρονικά, με 
χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Μετά τθν παρζλευςθ 
τθσ καταλθκτικισ για τθν κατάκεςθ των προςφορϊν θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει 
δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο ςφςτθμα.  
16. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω 
του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6 τθσ ΥΑ Ρ1-2390/2013 Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ).  
17. Ρροςφορζσ που τυχόν υποβλθκοφν ι περιζλκουν ςτθν Υπθρεςία αποκλειςτικά ςε 
ζντυπθ μορφι (για τισ οποίεσ δεν ζχει πραγματοποιθκεί κατάκεςθ θλεκτρονικισ 
προςφοράσ ςτο ςφςτθμα) δεν αποςφραγίηονται και επιςτρζφονται ςτουσ αποςτολείσ 
τουσ.  
18. Απαιτοφμενα από τθν παροφςα διακιρυξθ, για προςκόμιςθ ςε ζντυπθ μορφι 
ςτοιχεία, που υποβάλλονται ι περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία μετά τθν κακοριηόμενθ 
προκεςμία, κεωροφνται εκπρόκεςμα κατατεκζντα και οδθγοφν ςε απόρριψθ τθσ 
προςφοράσ.  
19. Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει εμπροκζςμωσ τθν ζνςταςθ, όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτο άρκρο 16 κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι εφόςον ζχει 
απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ 
όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και δεν δφναται, με τθν προςφορά του ι με 
οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ ανωτζρω όρουσ.   
20. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, οι 
διαγωνιηόμενοι παρζχουν διευκρινίςεισ μόνον όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο 
όργανο και με τον τρόπο που υποδεικνφεται από αυτό. Από τισ διευκρινίςεισ, οι οποίεσ 
παρζχονται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνον εκείνεσ που 
αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο 
όργανο.  
21. Αποκλίςεισ από τουσ απαράβατουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ζχουν ωσ ςυνζπεια τον 
αποκλειςμό των προςφορϊν. Επιςθμαίνεται ότι οι απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ αποτελοφν 
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ςτο ςφνολό τουσ απαράβατουσ όρουσ και θ οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ προσ αυτζσ 
ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.  
22. Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν 
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ άλλουσ διαγωνιηόμενουσ 
κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά του, ο προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επ’ αυτϊν τθν 
ζνδειξθ πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, δφναται να 
λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι λοιποί διαγωνιηόμενοι. Από το ςφςτθμα 
παρζχεται θ ςχετικι επιλογι για τθν επιςιμανςθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ κατά τθν 
θλεκτρονικι επιςφναψθ των αρχείων ςτουσ υπο(φακζλουσ) τθσ προςφοράσ. Θ Υπθρεςία 
δεν αποκαλφπτει πλθροφορίεσ που του ζχουν διαβιβάςει οι προςφζροντεσ και τισ 
οποίεσ ζχουν χαρακτθρίςει ωσ εμπιςτευτικζσ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ αφοροφν, ιδίωσ, τα 
τεχνικά ι εμπορικά απόρρθτα και τισ εμπιςτευτικζσ πτυχζσ των προςφορϊν.  
23. Απορρίπτονται προςφορζσ επιχειριςεων που κατά παράβαςθ των άρκρων 138 και 
182 τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ απαςχολοφν ι εκμεταλλεφονται ανιλικουσ κάτω 
των 15 ετϊν. Οι προςφζροντεσ οφείλουν να γνωρίηουν εάν θ προαναφερκείςα ριτρα 
τθρείται.  
24. Κανείσ δεν μπορεί να εκπροςωπεί ςτθν ίδια δθμοπραςία περιςςότερεσ από μία 
εταιρείεσ ι ζνωςθ προμθκευτϊν, οφτε να ςυμμετάςχει χωριςτά για τον εαυτό του και να 
εκπροςωπεί εταιρεία που ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό. Στθν περίπτωςθ αυτι αποκλείονται 
όλεσ οι προςφορζσ εκτόσ αν αποςυρκοφν από τον ενδιαφερόμενο όλεσ οι προςφορζσ που 
κατακζτει εκτόσ από μία με τθν οποία κα ςυμμετζχει για λογαριαςμό του. Οι προςφορζσ 
ενϊςεων προμθκευτϊν υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ είτε από 
εκπρόςωπο διοριςμζνο με ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο. Οι διαγωνιηόμενοι μποροφν να 
ςυμμετζχουν για ζνα ι περιςςότερα τμιματα των υπό προμικεια ειδϊν, ωσ αυτά 
κακορίηονται ςτθν επιςυναπτόμενθ μελζτθ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ προςφορά κα αφορά το 
ςφνολο των ειδϊν που περιλαμβάνονται ςτο τμιμα που ςυμμετζχει ο διαγωνιηόμενοσ.  

 Θ μθ τιρθςθ οποιουδιποτε από τουσ όρουσ του άρκρου αυτοφ, επιφζρει ποινή 
αποκλειςμοφ τθσ αντίςτοιχθσ προςφοράσ. Ο τρόποσ υποβολισ και ςφνταξθσ των 
προςφορϊν είναι ςφμφωνοσ με τα άρκρα 92, 93, 94 και 95 του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο
 

ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  
 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι {εκατόν είκοςι (120)θμζρεσ} προςμετροφμενοσ 
από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με το άρκ. 97, παρ. 
4, του Ν. 4412/16 (επόμενθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν).  

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εφόςον ηθτθκεί από τθν υπθρεςία πριν 
από τθν λιξθ τθσ. 

ΑΡΘΡΟ 10ο
 

ΑΠΟΚΛΙΕΙ – ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ - ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΕ 

 

Ο προςφζρων κα δθλϊνει αναλυτικά τθ ςυμμόρφωςθ ι απόκλιςθ των προςφερομζνων 
ειδϊν ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ. Ρεριπτϊςεισ 

17PROC006134389 2017-05-04



προςφορϊν που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ δεν κα 
απορρίπτονται υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι αποκλίςεισ κρίνονται επουςιϊδεισ από τθν 
αρμόδια Επιτροπι. Θ υπζρβαςθ του χρόνου παράδοςθσ αποτελεί ουςιϊδθ απόκλιςθ και 
θ προςφορά κα απορρίπτεται. 
Επιςθμαίνεται ότι: 
Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
Διευκρινίςεισ που δίνονται από τουσ προςφζροντεσ οποτεδιποτε μετά τθ λιξθ του 
χρόνου κατάκεςθσ των προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ. Διευκρινιςεισ δίδονται μόνο όταν ηθτοφνται από ςυλλογικό όργανο, είτε 
ενϊπιον, είτε φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ του 
ςυλλογικοφ οργάνου. Σθμειϊνεται ότι, από τισ διευκρινιςεισ που δίδονται ςφμφωνα με 
τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που 
ηθτικθκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο
 

ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ- 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  
 

1. Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν πραγματοποιείται θλεκτρονικά, ςφμφωνα με τθν 
απαιτοφμενθ από το ςφςτθμα διαδικαςία, από το αρμόδιο πιςτοποιθμζνο ςτο ςφςτθμα 
ςυλλογικό όργανο διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων 
αυτοφ (Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ –ΕΔΔ), εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν.  

2. Θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν διαδικαςία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν, ςε θμερομθνία και ϊρα που κακορίηεται από τον Διμο 
Αγίασ Ραραςκευισ, δθλ. ςτισ   ............ από τα αρμόδια πιςτοποιθμζνα ςτο ςφςτθμα 
όργανα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ιτοι ι τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του 
Διαγωνιςμοφ ι τον υπάλλθλο ζχοντα κωδικό πρόςβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, που κα ειςαγάγει 
τουσ κωδικοφσ παρουςία τθσ Επιτροπισ Αποςφράγιςθσ.  

3. Κατά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία γίνεται αποςφράγιςθ των θλεκτρονικϊν 
(υπό)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά», κακϊσ και των 
φυςικϊν φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά». Αμζςωσ μετά τθν 
θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι 
Ρροςφορά», οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο 
περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν.       Οι θλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι 
των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται θλεκτρονικά μζςω των αρμόδιων 
πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί 
ςε αυτοφσ, των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ, μετά τθν αξιολόγθςθ των 
λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν, κακϊσ και των φυςικϊν φακζλων των οικονομικϊν 
προςφορϊν. Ομοίωσ, μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων 
«Οικονομικι Ρροςφορά», οι προςφζροντεσ των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ 
αποςφραγίςκθκαν, κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν 
που αποςφραγίςκθκαν προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ των τιμϊν που προςφζρκθκαν. Θ 
αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παραπάνω διαδικαςία και είναι  ςφμφωνθ με τα άρκ. 98,99 
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και 100 του Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο
 

ΕΓΓΤΗΕΙ  
 

Οι κατωτζρω αναφερόμενεσ εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα 
νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζχουν, ςφμφωνα με το νόμο από τον οποίο διζπονται, το 
δικαίωμα αυτό.  

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ που είναι γραμμζνεσ ςε ξζνθ γλϊςςα πρζπει να ςυνοδεφονται 
από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.  
Οι τίτλοι των ζντοκων γραμματίων ι ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου γίνονται δεκτοί 
ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία ωσ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό.  Ωσ εγγφθςθ 
μπορεί να κατατεκεί και γραμμάτιο ςφςταςθσ παρακατακικθσ υπζρ του Διμου ςτο 
Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, εφ’ όςον το περιεχόμενο τθσ παρακατακικθσ ζχει 
διαμορφωκεί με τον τρόπο που ορίηει το άρκρο 26 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α.  
Δεν επιτρζπεται θ κατάκεςθ εγγυιςεων που ζχουν εκδοκεί ςε ςυνάλλαγμα. Σε 
περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν, θ εγγφθςθ εκδίδεται ςτο όνομα όλων των μελϊν τθσ 
ζνωςθσ και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν.  

Οι εγγυιςεισ ςυντάςςονται και υποβάλλονται ςφμφωνα με το άρκ. 72, παρ. 4 και 6 του 
Ν.4412/16 κι ζχουν ωσ εξισ: 

Α. ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

- Κάκε προςφορά ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από εγγφθςθ ςυμμετοχισ υπζρ του 
ςυμμετζχοντοσ για ποςό που κα καλφπτει το 2% τησ δαπάνησ εκτόσ Φ.Π.Α. που κα 
αντιςτοιχεί ςτο ποςόν του προχπολογιςμοφ τθσ προςφοράσ του ςυμμετζχοντοσ. 

- Θ εγγφθςθ αυτι ιςχφει τουλάχιςτον για εκατόν είκοςι 120 θμερολογιακζσ θμζρεσ, 
προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

- Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ανεξάρτθτα από το όργανο που τθν εκδίδει πρζπει να 
περιλαμβάνει τα ακόλουκα: τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, τον εκδότθ, τθν ανακζτουςα 
αρχι (Διμοσ), τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, το ποςό που καλφπτει, τθν πλιρθ επωνυμία - 
ΑΦΜ - διεφκυνςθ του ςυμμετζχοντοσ υπζρ του οποίου εκδίδεται, τα ςτοιχεία τθσ 
διακιρυξθσ, τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ εγγφθςθσ. 

- Θ εγγυθτικι επιςτολι πρζπει να αναφζρει ότι παρζχεται ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και ζχει τθν 
υποχρζωςθ να κατακζςει μζςα ςε προκεςμία πζντε (5) θμερϊν από τθν ειδοποίθςι 
του, υπζρ του Διμου, όςο ηθτιςει από το ποςό τθσ εγγφθςθσ (μζροσ ι ςφνολο). 

- Ο εκδότθσ τθσ εγγφθςθσ υποχρεοφται να προβαίνει ςτθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ μετά 
από απλό ζγγραφο τθσ υπθρεςίασ, το οποίο πρζπει να ςτζλλεται πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ.  

- Ρροςφορζσ χωρίσ εγγφθςθ ι χωρίσ τθν προςικουςα κατά τα ανωτζρω, εγγφθςθ 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.  

Β. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

- Ο προμθκευτισ ςτον οποίο γίνεται θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ, υποχρεοφται να 
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κατακζςει προ ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ για 
ποςό ίςο με το 5% τησ αξίασ τησ ςφμβαςησ εκτόσ Φ.Π.Α.  

- Το περιεχόμενο τθσ εγγφθςθσ διαμορφϊνεται κατά τον τρόπο που ορίηει ο νόμοσ Ν. 
4412/2016, άρκ.72. 

ΑΡΘΡΟ 13ο
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  
  

1. Μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν, θ Επιτροπι Διενζργειασ 
Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμοδίων πιςτοποιθμζνων 
ςτο Σφςτθμα  οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων για 
τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και των διαδικαςιϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
Ειδικότερα:  

α. Τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν, ςτθν θμερομθνία που κακορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, 
αποςφραγίηονται θλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι 
Ρροςφορά» και οι ςυμμετζχοντεσ αποκτοφν πλζον πρόςβαςθ για ενθμζρωςθ ςτο 
περιεχόμενο αυτϊν. Για τθν αποςφράγιςθ, οι ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊνονται με 
θλεκτρονικό μινυμα/ ειδοποίθςθ, που παράγεται αυτόματα από το ςφςτθμα.  

β. Θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ παραλαμβάνει τουσ ενςφράγιςτουσ 
φακζλουσ με τα τυχόν επιμζρουσ απαιτοφμενα ςε ζντυπθ μορφι δικαιολογθτικά των 
προςφορϊν, τα οποία ζχουν κατατεκεί ςτθν Υπθρεςία ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ 
διακιρυξθσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ. Θ επιτροπι αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ φακζλουσ 
και τουσ υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ «Επιμζρουσ Ζντυπα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – 
Τεχνικισ Ρροςφοράσ».  Οι υποφάκελοι με τθν ζνδειξθ Επιμζρουσ Ζντυπα Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ δεν αποςφραγίηονται.  

γ. Μετά και τθν ωσ άνω αποςφράγιςθ, θ επιτροπι προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ όςων 
ζχουν υποβάλει προςφορζσ, ςε πρακτικό αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν – τεχνικϊν 
προςφορϊν, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ τθσ.  

δ. Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ προχωρεί ςτθν αξιολόγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν από τουσ ςυμμετζχοντεσ για τθν πλθρότθτα και τθν 
νομιμότθτά τουσ – ςφμφωνα με τα ιςχφοντα – κακϊσ και των τεχνικϊν προςφορϊν για 
τθ ςυμφωνία ι αςυμφωνία τουσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ/απαιτιςεισ τθσ 
Υπθρεςίασ .   

ε. Κατά το ςτάδιο αυτό τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι ι άλλοι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ 
του ςυςτιματοσ από το Διμο Αγίασ Ραραςκευισ, μποροφν να απευκφνουν αιτιματα, 
θλεκτρονικά, μζςω τθσ παρεχόμενθσ από το ςφςτθμα εφαρμογισ, ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 
χριςτεσ/ οικονομικοφσ φορείσ, για παροχι διευκρινίςεων ι ςυμπλθρϊςεων επί νομίμωσ 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό χριςτεσ – 
οικονομικοί φορείσ, υποχρεοφνται επί ποινι απορρίψεωσ τθσ προςφοράσ, να παρζχουν 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ και κατά περίπτωςθ εγγράφωσ (αν ηθτθκεί) τισ 
ηθτοφμενεσ διευκρινίςεισ – ςυμπλθρϊςεισ εντόσ των προκεςμιϊν που τουσ ορίηονται.  

ςτ. Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ προτείνει τον αποκλειςμό 
περιπτϊςεων παραβίαςθσ των όρων ι ζλλειψθσ δικαιολογθτικϊν, χαρακτθρίηει ποιεσ 
προςφορζσ κρίνονται «τυπικά αποδεκτζσ ι μθ» και ςυντάςςει πρακτικό με 
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αιτιολογθμζνθ γνωμοδότθςι τθσ το οποίο υποβάλλετε ςτθν Οικονομικι Επιτροπι θ 
οποία τελικά αποφαςίηει. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν 
δικαίωμα ζνςταςθσ θ οποία εξετάηεται από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπι εξζταςθσ 
ενςτάςεων)  

η. Ρερίπτωςθ αποδεκτισ ζνςταςθσ ςυμμετεχόντων, θ Επιτροπι Διενζργειασ 
Διαγωνιςμοφ ειςθγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριςτό πρακτικό αποδοχισ ι αιτιολογθμζνθσ 
απόρριψθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν των 
ςυμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίωσ ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για τθ 
λιψθ και ζκδοςθ τθσ προβλεπόμενθσ απόφαςθσ για το ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. 
Τεχνικισ αξιολόγθςθσ τυγχάνουν μόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτζσ προςφορζσ, κακϊσ 
και οι προςφορζσ που αρχικά κρίκθκαν «ωσ τυπικά μθ αποδεκτζσ», αλλά μετά από 
υποβολι ζνςταςθσ δικαιϊκθκαν.  

θ. Ακολουκεί θ κατά τα προβλεπόμενα ζκδοςθ απόφαςθσ από τθν Οικονομικι 
Επιτροπι για το υπόψθ ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Θ απόφαςθ αναρτάται θλεκτρονικά 
ςτο Σφςτθμα ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ και ςχετικι θλεκτρονικι ειδοποίθςθ (μζςω 
θλεκτρονικοφ μθνφματοσ) με χριςθ του Συςτιματοσ, αποςτζλλεται με μζριμνα τθσ 
Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, ςτουσ ςυμμετζχοντεσ για ενθμζρωςθ.  

κ. Ρερίπτωςθ άςκθςθσ ζνςταςθσ κατά εκτελεςτϊν πράξεων (απόφαςθ Οικονομικισ 
επιτροπισ) μζςα ςε πζντε θμζρεσ από τθ πλιρθ γνϊςθ τθσ πράξθσ και τθσ αιτιολογίασ 
αυτισ (άρκρο 16 τθσ Διακιρυξθσ).   

ι. Για όςεσ προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ (δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ – τεχνικι 
προςφορά), κατά το ανωτζρω ςτάδιο και μετά τθν άπρακτθ παρζλευςθ του χρόνου 
υποβολισ ενςτάςεων ι τθν εξζταςθ τυχόν υποβλθκειςϊν ενςτάςεων ι παρατθριςεων 
για το ςτάδιο, ορίηεται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ θ θμερομθνία και 
ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν. Στουσ ςυμμετζχοντεσ 
που δεν ζχουν αποκλειςτεί κατά το προθγοφμενο ςτάδιο, αποςτζλλεται ενθμερωτικό 
θλεκτρονικό μινυμα (με χριςθ του ςυςτιματοσ) για τθν κακοριςκείςα θμερομθνία 
διενζργειασ τθσ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν.  

ια. Στθν κακοριςκείςα ωσ άνω θμερομθνία, θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 
προβαίνει ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων Οικονομικι Ρροςφορά 
και οι ςυμμετζχοντεσ αποκτοφν πλζον πρόςβαςθ για ενθμζρωςθ ςτο περιεχόμενο 
αυτϊν. Για τθν αποςφράγιςθ οι ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊνονται με θλεκτρονικό 
μινυμα/ειδοποίθςθ που παράγεται αυτόματα από το ςφςτθμα.  

ιβ. Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ αποςφραγίηει τον κυρίωσ 
φάκελο και τουσ υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ Ζντυπα Οικονομικισ Ρροςφοράσ για όςεσ 
προςφορζσ δεν ζχουν αποκλειςτεί ςτο προθγοφμενο ςτάδιο. Ακολουκεί θ αξιολόγθςθ 
από τθν επιτροπι των οικονομικϊν προςφορϊν, κατά τθν οποία οι οικονομικζσ 
προςφορζσ ελζγχονται ζναντι των όρων τθσ διακιρυξθσ και όςεσ κρικοφν παραδεκτζσ 
κατατάςςονται με βάςθ το κριτιριο κατακφρωςθσ. Θ επιτροπι ειςθγείται/γνωμοδοτεί 
με πρακτικό επί τθσ αποδοχισ ι μθ των οικονομικϊν προςφορϊν κακϊσ και επί τθσ 
ανάδειξθσ αυτοφ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, το οποίο υποβάλλεται 
αρμοδίωσ ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για τθ λιψθ και ζκδοςθ τθσ προβλεπόμενθσ 
απόφαςθσ.  

ιγ. Στθ ςυνζχεια, θ Οικονομικι Επιτροπι εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα τθν απόφαςθ 
για το υπόψθ ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Θ απόφαςθ αναρτάται θλεκτρονικά ςτο Σφςτθμα 
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ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ και ςχετικι θλεκτρονικι ειδοποίθςθ (μζςω θλεκτρονικοφ 
μθνφματοσ) με χριςθ του Συςτιματοσ, αποςτζλλεται με μζριμνα τθσ Υπθρεςίασ που 
διενεργεί το διαγωνιςμό ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, για ενθμζρωςθ.  
Για τθν τελικι επιλογι του προμθκευτι λαμβάνονται υπόψθ α) θ ςυμφωνία με τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ β) ο ανταγωνιςμόσ που αναπτφχκθκε γ) θ τιμι 
τθσ προςφοράσ ςε ςυνάρτθςθ με τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά των προμθκειϊν, 
ςφμφωνα με τισ παρ. 13 και 14, του άρκ. 86 του Ν. 4412/16. Επίςθσ εξετάηεται θ 
φερεγγυότθτα των προμθκευτϊν, θ επαγγελματικι τουσ αξιοπιςτία, θ οικονομικι τουσ 
κατάςταςθ, οι τεχνικζσ τουσ δυνατότθτεσ, κακϊσ και οι όροι ποιότθτασ που τθροφν 
ςχετικά με τα υπό προμικεια είδθ. 
Θ κατακφρωςθ τελικά γίνεται ςτον προμθκευτι με τθ ςυμφερότερθ από οικονομικι 
άποψθ προςφορά ςτισ τιμζσ τθσ μελζτθσ, βάςει Ν. 4412/2016, εκ των προμθκευτϊν, των 
οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και 
τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 
Αναλυτικότερα: 
Μειοδότησ ανακηρφςςεται ο προςφζρων με: 

Α) Σο μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςησ επί του ςυνόλου τησ ομάδασ, υποομάδασ ή του 
τμήματοσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τησ μελζτησ για τα είδη που υπόκεινται ςε 
διαμόρφωςη μζςησ ημερήςιασ τιμήσ (διατίμηςη). 

Β) Ση χαμηλότερη τιμή επί του ςυνόλου του τμήματοσ ή υποτμήματοσ του τιμολογίου 
προςφοράσ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ  και επιςυνάπτεται ςτη παροφςα 
διακήρυξη ωσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’, για τα είδη που βρίςκονται ςε καθεςτώσ ελεφθερησ 
τιμήσ εμπορίου.  
Ρροςφορά θ οποία κα δίδεται για οριςμζνα από τα είδθ κάκε τμιματοσ ι/και για μζροσ 
τθσ ποςότθτασ τμιματοσ/τμθμάτων ι υποτμθμάτων, κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν αυτι ακριβϊσ τιμι και που είναι ςφμφωνεσ 
με τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ και τθσ πρόςκλθςθσ. Στθν 
περίπτωςθ που υπάρχουν ιςότιμεσ προςφορζσ, ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκ. 90 του 
Ν.4412/2016. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

 

 Μετά το πζρασ τθσ αξιολόγθςθσ και βάςει του άρκ. 103 του Ν. 4412/2016 και του άρκ. 1 
του Ν. 4250/2014, θ Επιτροπι καλεί τον Ανάδοχο (ι τουσ Αναδόχουσ) εγγράφωσ να 
προςκομίςει εντόσ 15 θμερϊν, τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα Διακιρυξθ 
δικαιολογθτικά, προκειμζνου ςτθ ςυνζχεια να υποβάλει τθ ςχετικι ειςιγθςθ για τθν 
κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ ςτθν Οικονομικι Επιτροπι.  

 

ΑΡΘΡΟ 15ο
 

ΕΝΣΑΕΙ – ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ 

 

14.1 Ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ νομιμότθτασ διεξαγωγισ του, 
ι τθσ ςυμμετοχισ κάποιου ςε αυτόν, υποβάλλονται ςτο Διμο εγγράφωσ ωσ εξισ:  
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1. Ενςτάςεισ υποβάλλονται μόνο θλεκτρονικά από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μζςω του ςυςτιματοσ και επιςυνάπτοντασ το 
ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf, το οποίο φζρει ψθφιακι υπογραφι. 

2. Ενςτάςεισ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ κατά τθσ διακιρυξθσ 
του διαγωνιςμοφ ι τθσ νομιμότθτασ διενζργειάσ του, ωσ εξισ: 
 α) Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ςτο Διμο Αγίασ Ραραςκευισ, μζχρι 
πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία διενζργειασ του ανοικτοφ διαγωνιςμοφ. Για 
τον κακοριςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ 
δθμοςιοποίθςθσ τθσ περίλθψθσ διακιρυξθσ και τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Αν 
προκφπτει κλάςμα κεωρείται ολόκλθρθ θμζρα. Θ ζνςταςθ εξετάηεται από τθν Οικονομικι 
Επιτροπι του Διμου Αγίασ Ραραςκευισ, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ. Θ 
απόφαςθ αναρτάται ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιςτάμενοι λαμβάνουν γνϊςθ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ με δικι τουσ φροντίδα.  
 β) Κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία εξετάηεται 
από τθν Οικονομικι Επιτροπι, μετά από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ 
ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ 
τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  
 Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ 
ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό 
(1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο 
ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει 
δεκτι από τθν οικονομικι Επιτροπι. 

3. Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ από τουσ 
προαναφερόμενουσ λόγουσ πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ δεν γίνονται δεκτζσ. 

4. Οι ενςτάςεισ κοινοποιοφνται επί ποινι αποκλειςμοφ, από τον ενιςτάμενο ςε 
αυτόν κατά του οποίου ςτρζφονται και το αντίςτοιχο αποδεικτικό αποςτζλλεται ςε 
φυςικι μορφι ςτο αρμόδιο όργανο του Διμου Αγίασ Ραραςκευισ. 

5. Ενςτάςεισ που δεν υποβάλλονται ςφμφωνα με τα παραπάνω κεωροφνται ωσ μθ 
υποβλθκείςεσ.  
Οι ανωτζρω αποφάςεισ των Οικονομικϊν Επιτροπϊν ελζγχονται για τθ νομιμότθτά τουσ 
και είναι δυνατι θ προςβολι τουσ ςτον οικείο Ελεγκτι Νομιμότθτασ κατά τισ διατάξεισ 
του Ν. 4412/2016. 
   

ΑΡΘΡΟ 16ο
 

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ - ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ  
 

 Ο ανάδοχοσ, ςτον οποίο κατακυρϊνεται θ προμικεια είναι υποχρεωμζνοσ μζςα ςε 
χρονικό διάςτθμα όχι λιγότερο από δζκα (10) και όχι μεγαλφτερο των είκοςι (20) θμερϊν 
από τθν επίδοςθ τθσ κατακυρωτικισ αποφάςεωσ να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκ. 105 του Ν. 4412/16. Αν παρζλκει θ ανωτζρω προκεςμία 
χωρίσ ο ανάδοχοσ να παρουςιαςκεί, το αρμόδιο όργανο μπορεί να τον κθρφξει ζκπτωτο 
και να αποφαςίςει τθν κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ χωρίσ άλλθ διαδικαςία ι δικαςτικι 
ενζργεια. Επίςθσ μπορεί να αποφαςίςει τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ ςτον επόμενο 

17PROC006134389 2017-05-04



μειοδότθ ι τθν επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ. 

 Συγκεκριμζνα ο ανάδοχοσ του κάκε τμιματοσ κα κλθκεί για τθν υπογραφι των 
επιμζρουσ ςυμβάςεων με τον αντίςτοιχο φορζα ιτοι : 

α) τον Διμο Αγίασ Ραραςκευισ 
β) το Νομικό πρόςωπο Ραιδικοί ςτακμοί του Διμου Αγίασ Ραραςκευισ. 

 Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ είναι εταιρία ι ςυνεταιριςμόσ ι ζνωςθ προμθκευτϊν 
πρζπει να κατακζςει και τα ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του φυςικοφ προςϊπου που κα 
υπογράψει τθ ςφμβαςθ. Ο προςφζρων ςτον οποίο κατακυρϊκθκε ο διαγωνιςμόσ είναι 
υποχρεωμζνοσ, το αργότερο κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να κατακζςει εγγυθτικι 
επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ ι Γραμμάτιο του Ταμείου 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων. Το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ 
πρζπει να καλφπτει ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ προςφοράσ εκτόσ Φ.Ρ.Α. 

 Θ απαλλαγι από τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ενεργείται με εντολι του Διμου προσ 
τθν Τράπεηα ι το Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων και επιςτρζφεται ςτον 
προμθκευτι -με ζγγραφθ απόδειξθ- μετά τθ ςφνταξθ και υπογραφι του πρωτοκόλλου 
οριςτικισ παραλαβισ. 

 - ΕΝΑΡΞΗ ΙΧΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑH 

 Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ των 
επιμζρουσ ςχετικϊν ςυμβάςεων ζωσ 31-12-2017. 

 
 

 ΑΡΘΡΟ 17ο
 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

Θ καταβολι του τιμιματοσ κα γίνει ςε ευρϊ με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ 
τιμολογθκείςασ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι. Τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που 
κα πρζπει να προςκομιςκοφν για τθν εξόφλθςθ είναι τα ακόλουκα: 

1) Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ 

2) Θεωρθμζνου τιμολογίου ι δελτίου αποςτολισ για το οποίο κα εκδίδεται το 
αντίςτοιχο τιμολόγιο. 

3)  τα τιμολόγια κα ςυνοδεφονται από τα θμεριςια δελτία πιςτοποίθςθσ Μζςθσ 
ΛιανικισΤιμισ πϊλθςθσ του είδουσ από τθν ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΘ 
ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ, Δ/ΝΣΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ, Ρ.Ε. ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΘΜΑ ΕΜΡΟΙΟΥ & 
ΤΟΥΙΣΜΟΥ-,Μζςθσ Λιανικισ Τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ, κατά τθν θμζρα παράδοςθσ 
αυτοφ. 
Θ πλθρωμι κα γίνεται 60 μζρεσ από τθν ζκδοςθ κάκε τιμολογίου. 

 Ο προμθκευτισ κατά τθν πλθρωμι υπόκειται ςε κράτθςθ φόρου 4% προμθκειϊν. 
 Σε κράτθςθ 0,06 τοισ εκατό (%) επί τθσ κακαρισ αξίασ τθσ ςφμβαςθ, υπζρ τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και όποιεσ άλλεσ κρατιςεισ προβλζπει ο 
νόμοσ. 
Ο Φ.Ρ.Α. που αναλογεί, κα καταβάλλεται από τον Διμο, ςτον προμθκευτι με τθν 
εξόφλθςθ του εκδοκζντοσ υπ’ αυτοφ τιμολογίου, και υποχρεοφται (ο προμθκευτισ) να 
τον αποδϊςει ςφμφωνα με τον νόμο. 
Τα παραπάνω ζξοδα κα περιλθφκοφν ςτθν προςφερόμενθ από τον προμθκευτι τιμι και 

17PROC006134389 2017-05-04



καμία αμφιςβιτθςθ δεν είναι δυνατό να προκφψει ι ενδεχόμενθ απαίτθςθ από τον 
προμθκευτι, για επιπλζον καταβολι αποηθμίωςθσ ςε αυτόν, για τισ παραπάνω 
δαπάνεσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο
 

ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
Θ παραλαβι των ειδϊν κα γίνεται από τθν αρμόδια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και 
παραλαβισ του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016 ςφμφωνα με τον τρόπο και το χρόνο που 
κα ορίηονται από τισ επιμζρουσ ςυμβάςεισ. 
Θ παραλαβι αφορά τον μακροςκοπικό ζλεγχο τθσ παραδοτζασ κάκε φορά ποςότθτασ 
των ειδϊν. Ρροχποκζςεισ οριςτικισ ποςοτικισ παραλαβισ υλικοφ είναι να ζχει 
ικανοποιιςει όλεσ τισ προδιαγραφόμενεσ απαιτιςεισ. 
Θ Επιτροπι Ραραλαβισ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ 
Ανακζτουςασ αρχισ το οριςτικό Πρωτόκολλο Παραλαβήσ εντόσ αποκλειςτικήσ 
προθεςμίασ πζντε (5) εργαςίμων ημερών από τθ ςφνταξι του, προκειμζνου να 
ακολουκιςουν οι προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ για τθν εξόφλθςθ του αναδόχου.  
Δεδομζνου ότι θ προμικεια των ειδϊν, για τουσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ, είναι άμεςθ και 
απαραίτθτθ για τθν κακθμερινι ςίτιςθ των φιλοξενοφμενων παιδιϊν, αλλά και για τισ 
ανάγκεσ του ΚΑΡΘ και του Κοινωνικοφ Μαγειρείου και του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου, 
ςτισ περιπτϊςεισ που ο προμθκευτισ: 

 Δεν εκτελζςει τθν παραγγελία και δεν παραδϊςει το είδοσ ςτον προβλεπόμενο χρόνο, 
 το παραδϊςει ςε μικρότερθ ποςότθτα από τα παραγγελκζντα και δεν ςυμπλθρϊςει τισ 

ποςότθτεσ αμζςωσ, 
 αρνθκεί να αντικαταςτιςει όλο ι μζροσ των ποςοτιτων, επειδι οι υπεφκυνοι 

παραλαβισ των παιδικϊν ςτακμϊν ι θ Επιτροπι Ραραλαβισ του Διμου αρνικθκαν να 
παραλάβουν το είδοσ για λόγουσ καταλλθλότθτασ του προϊόντοσ προσ βρϊςθ, ο Διμοσ 
και το Ν.Ρ.Δ.Δ. «Ραιδικοί Στακμοί Διμου Αγίασ Ραραςκευισ» διατθροφν το δικαίωμα, 
να επιβάλλουν τισ προβλεπόμενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία κυρϊςεισ. 
Ο προμθκευτισ ευκφνεται προςωπικϊσ, αποκλειόμενθσ ρθτϊσ και απολφτωσ κάκε 
ευκφνθσ του Διμου και του Ν.Ρ.Δ.Δ. «Ραιδικοί Στακμοί Διμου Αγίασ Ραραςκευισ» και 
υποχρεοφται να καταβάλει κάκε ηθμιά που τυχόν προκφψει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
προμικειασ. 
O Διμοσ και το Ν.Ρ.Δ.Δ «Ραιδικοί Στακμοί Διμου Αγίασ Ραραςκευισ» οποιαδιποτε 
ςτιγμι κρίνουν απαραίτθτο και για οποιοδιποτε λόγο, μποροφν να προβοφν ςε 
δειγματολθπτικό ζλεγχο. Αν το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ ι άλλθ αρμόδια Υπθρεςία 
αποφανκεί ότι το προϊόν είναι ακατάλλθλο προσ βρϊςθ και επικίνδυνο για τθν Δθμόςια 
Υγεία και πρζπει να αποκλειςκεί από τθν κατανάλωςθ κα επιβάλουν  τισ προβλεπόμενεσ 
από τθν κείμενθ νομοκεςία κυρϊςεισ. 
Ο Διμοσ και το Ν.Ρ.Δ.Δ. «Ραιδικοί Στακμοί Διμου Αγίασ Ραραςκευισ» για λόγουσ 
απρόβλεπτουσ ι εκτάκτων αναγκϊν (πχ καιρικζσ ςυνκικεσ, ανεπάρκεια ςτθν αγορά) 
μποροφν να αντικαταςτιςουν τα είδθ με άλλα που περιλαμβάνονται ςτθν μελζτθ και 
τθν Σφμβαςθ.  
Σφμφωνα με τθν ΥΑ Α2-861/ΦΕΚ 2044/Β’/22-8-2013, περί «Κανόνεσ διακίνθςθσ και 
εμπορίασ προϊόντων και παροχισ υπθρεςιϊν (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)», και κάκε απαιτοφμενου 
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ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ για τθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ, θ ςυντιρθςθ και θ 
διακίνθςι του κα τθρεί τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 203/1998 και τισ οδθγίεσ του ΕΦΕΤ περί 
μεταφοράσ τροφίμων, κα μεταφζρεται και κα παραδίδεται υποχρεωτικά με κακαρά και 
απολυμαςμζνα μζςα του προμθκευτι και ειδικό όχθμα - κατάψυξθ. Ειδικά για τα 
προϊόντα που χρειάηονται ψφξθ αυτά πρζπει να μεταφζρονται ςε ειδικά διαμορφωμζνα 
ψυγεία. Πλα τα τρόφιμα κα πρζπει να είναι ςυςκευαςμζνα ι να παραδίδονται ςε υλικό 
ςυςκευαςίασ κατάλλθλο για τρόφιμα. Θα παραδίδονται εντόσ των Ραιδικϊν Στακμϊν 
και ςτα  ςθμεία του Διμου που υποδεικνφονται, ςφμφωνα με τθ μελζτθ. Πλα τα 
τρόφιμα κα πρζπει να είναι ςυςκευαςμζνα ι να παραδίδονται ςε υλικό ςυςκευαςίασ 
κατάλλθλο για τρόφιμα. 
Οι προμθκευτζσ κα πρζπει να προςκομίηουν τισ Εκκζςεισ των επικεωρθτϊν των Αρχϊν 
Ελζγχου αν τουσ ηθτθκεί. Θ αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ επιβάλλεται να ελζγχει τα 
αναγραφόμενα ςτο Δελτίο Αποςτολισ και τισ ενδείξεισ που υπάρχουν επί των 
ςυςκευαςιϊν των προϊόντων. Θ Επιτροπι Ραραλαβισ ζχει ωσ αντικείμενο τον: 

Ζλεγχο τθσ κακαριότθτασ και γενικϊσ τθσ καταλλθλότθτασ των μεταφορικϊν μζςων που 
χρθςιμοποιεί ο προμθκευτισ.  
Ζλεγχο για τα τρόφιμα που χρειάηονται ψυγείο εάν μεταφζρονται ςτθ ςωςτι 
κερμοκραςία. 
Ζλεγχο των μακροςκοπικϊν χαρακτθριςτικϊν (οςμι, γεφςθ, όψθ κλπ.) κάκε 
παραγγελκζντοσ είδουσ τροφίμων. 
Ζλεγχο ποιότθτασ για τον εάν τθροφνται οι προδιαγραφζσ που ζχουν οριςκεί για το κάκε 
είδοσ χωριςτά. 
Αν διαπιςτϊςει οποιαδιποτε παράβαςθ ςε ςχζςθ με τα παραπάνω θ Επιτροπι ζχει το 
δικαίωμα απόρριψθσ των ειδϊν, οπότε ο προμθκευτισ οφείλει να αντικαταςτιςει τα 
είδθ αμζςωσ. Οι προμθκευτζσ κα πρζπει να γνωρίηουν ότι κα ελζγχονται τακτικά από 
τθν Επιτροπι Ραραλαβισ για το αν τθροφνται τα όςα αναφζρονται ςτισ προδιαγραφζσ, 
κακϊσ επίςθσ κα επικεωροφνται τακτικά και τα φορτθγά μεταφοράσ των τροφίμων 
(ζλεγχοσ κακαριότθτασ, κερμοκραςίασ και εξοπλιςμοφ). Ο προμθκευτισ είναι 
υποχρεωμζνοσ να δίνει ςτθν Επιτροπι Ραραλαβισ οποιαδιποτε πλθροφορία ςχετικά με 
κάκε χορθγοφμενο είδοσ. 
Σε καμία περίπτωςθ ο προμθκευτισ δεν μπορεί να αρνθκεί εκτζλεςθ τθσ παραγγελίασ. 
Εφόςον ςυγκεκριμζνο είδοσ δεν υπάρχει ςτθν αγορά, ο προμθκευτισ οφείλει να 
ενθμερϊςει εγκαίρωσ τθ Διεφκυνςθ (τουλάχιςτον μία εργάςιμθ θμζρα πριν τθν 
προγραμματιςμζνθ εκτζλεςθ τθσ παραγγελίασ), προκειμζνου να μθ φζρει ευκφνθ. Ο 
προμθκευτισ οφείλει να εκτελζςει τθν παραγγελία το αργότερο μζςα ςε πζντε 
εργάςιμεσ θμζρεσ για τα είδθ του ΚΑΡΘ και του Κοινωνικοφ Μαγειρείου και το αργότερο 
μζςα ςε δζκα εργάςιμεσ θμζρεσ για τα είδθ του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου, αφότου 
ζλαβε ζγγραφθ ςχετικά ειδοποίθςθ. Επίςθσ, ο προμθκευτισ οφείλει να προμθκεφει 
τουσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ και τισ Υπθρεςίεσ του Διμου ςε κακθμερινι βάςθ, ςφμφωνα 
με τα είδθ και τισ ποςότθτεσ που του ζχουν κοινοποιθκεί. 
Πςον αφορά ςτθν προμικεια φρζςκου γάλακτοσ ςτισ Υπθρεςίεσ του Διμου, οι 
ποςότθτεσ τόςο ςυνολικά, όπωσ αυτζσ κα αναφζρονται ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ, όςο και 
αναλυτικά για κάκε ζνα ςθμείο διανομισ του προσ προμικεια προϊόντοσ, κα 
κακοριςτοφν με βάςθ τισ αντίςτοιχεσ καταςτάςεισ δικαιοφχων του Διμου, όπωσ αυτζσ 
κα ζχουν προκφψει ωσ τθν θμζρα αποςτολισ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υπογραφι τθσ 
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ςφμβαςθσ από τον προμθκευτι. 
Οι ποςότθτεσ αυτζσ κα μποροφν να μεταβάλλονται με βάςθ τισ πραγματικζσ ανάγκεσ 
του Διμου και ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) θμερϊν από τθν απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ του υπεφκυνου ανά υπθρεςία προσ τον προμθκευτι όςον αφορά ςτθν 
κατανομι τθσ αλλά και όςον αφορά γενικότερα ςτισ θμεριςιεσ ανάγκεσ του Διμου. 
Επίςθσ με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα παραδοκοφν ςτον ανάδοχο τθσ προμικειασ 
αναλυτικζσ καταςτάςεισ δικαιοφχων παροχισ γάλακτοσ, ανά υπθρεςία και ανά ςθμείο 
διανομισ, ςτισ οποίεσ κα φαίνεται ποιοι δικαιοφχοι χρειάηονται γάλα πλιρεσ ςε λιπαρά 
(περιεκτικότθτασ ζωσ 4%) και ποιοι δικαιοφχοι χρειάηονται, για λόγουσ υγείασ, γάλα 
χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε λιπαρά (περιεκτικότθτασ ζωσ 2%). 
Με βάςθ αυτζσ τισ καταςτάςεισ κα μπορεί ο προμθκευτισ να παραδίδει τθν ακριβι 
ποςότθτα γάλακτοσ πλιρουσ ςε λιπαρά ι χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε λιπαρά ςε κακζνα 
από τα τρία (3) παραπάνω ςθμεία παράδοςθσ. Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να 
επαυξάνει ι να μειϊνει, όταν και εφόςον κρίνει τοφτο ωσ αναγκαίο, τθν ποςότθτα του 
προσ προμικεια είδουσ, του αναδόχου, εφόςον οι τροποποιιςεισ ςτο ςφνολό τουσ δεν 
κα υπερβαίνουν τθ ςυνολικι ςυμβατικι δαπάνθ. 
Το γάλα, το οποίο κα παραδίδεται ςτα προαναφερόμενα τρία ςθμεία, κα διατθρείται 
μζχρι να παραδοκεί ςτουσ δικαιοφχουσ ςε κατάλλθλουσ ψυκτικοφσ καλάμουσ, που κα 
εγκαταςτιςει και κα ςυντθρεί ο προμθκευτισ, οι οποίοι κα πρζπει οπωςδιποτε να 
κλειδϊνουν (ο ανάδοχοσ κα διακζςει και τουλάχιςτον ζνα (1) κλειδί ανά ψυκτικό 
κάλαμο ςτθν Υπθρεςία). 
Θ κακθμερινι αναγκαία ποςότθτα γάλακτοσ κα παραδίδεται ςτο Διμο από τον 
προμθκευτι ςτισ πρϊτεσ εργάςιμεσ ϊρεσ κάκε θμζρασ (το αργότερο ζωσ τισ 9:00 πμ.), 
ϊςτε να παραδίδεται ζγκαιρα ςτουσ δικαιοφχουσ. Στθν παράδοςθ του γάλακτοσ κα 
περιλαμβάνεται και θ τοποκζτθςθ του των φιαλϊν αντίςτοιχα ςτουσ 
προαναφερόμενουσ ψυκτικοφσ καλάμουσ από τουσ εργαηόμενουσ του προμθκευτι που 
το παραδίδουν. Ειδικι ρφκμιςθ κα γίνει για τουσ εργαηόμενουσ των ςυνεργείων ϊςτε 
όςοι εργάηονται τθν Κυριακι, να παραλαμβάνουν το γάλα το πρωί τθσ επόμενθσ 
Δευτζρασ, ενϊ όςοι εργάηονται Σάββατο, να παραλαμβάνουν το γάλα το πρωί τθσ 
προθγοφμενθσ Ραραςκευισ. 
Υποχρεωτικά, θ θμερομθνία λιξθσ του γάλακτοσ που κα παραδίδεται από τον 
προμθκευτι δεν κα αντιςτοιχεί ςε χρονικό διάςτθμα μικρότερο των πζντε (5) θμερϊν 
από τθν θμζρα παραλαβισ του από το Διμο. Για παράδειγμα, αν το γάλα παραδοκεί τθν 
01/06/2017, θ θμερομθνία λιξθσ δεν πρζπει να είναι προγενζςτερθ τθσ 05/06/2017. 
 Αν ο προμθκευτισ κακυςτερεί να προςκομίςει κάποιο είδοσ, τότε ο Διμοσ και το 
Ν.Ρ.Δ.Δ. «Ραιδικοί Στακμοί Διμου Αγίασ Ραραςκευισ» ζχουν το δικαίωμα να προβοφν 
ςτισ ανάλογεσ κυρϊςεισ που προβλζπει ο νόμοσ. Θ υπζρβαςθ του χρόνου παράδοςθσ 
αποτελεί ουςιϊδθ απόκλιςθ και θ προςφορά κα απορρίπτεται. 
Πλα τα υπό προμικεια είδθ πρζπει να είναι αρίςτησ ποιότητασ ςφμφωνα με αυτά που 
υπάρχουν ςτθν αγορά και τθσ απολφτου αρεςκείασ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ. Ο 
προμθκευτισ δεν ζχει το δικαίωμα να επικαλεςκεί προσ όφελοσ του αςάφεια ωσ προσ 
τθν ποιότθτα. 
Κάκε προμθκευτισ πρζπει να χορθγιςει ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου και του Νομικοφ 
Ρροςϊπου μζςα ςε οριςμζνθ προκεςμία τα παραγγελκζντα είδθ όπωσ αυτά κα δίδονται 
ςτθν παραγγελία. Τα ζξοδα μεταφοράσ των ειδϊν, κα επιβαρφνουν τον προμθκευτι και 
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τα είδθ κα παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Ραραλαβισ, ςτον τόπο και ςτθ διεφκυνςθ που 
κα υποδεικνφει θ Υπθρεςία, θ οποία κα τα παραλαμβάνει μετά από ηφγιςμα, 
καταμζτρθςθ και ζλεγχο τθσ ποιότθτασ, παρουςία του προμθκευτι. Κατά τθν παράδοςθ 
και παραλαβι ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίηει τιμολόγιο ι δελτίο 
αποςτολισ όπου κα αναγράφεται θ ακριβισ ποςότθτα του κάκε είδουσ κακϊσ και θ 
προζλευςθ. Σε περίπτωςθ που κάποια από τα είδθ κ’ απορριφκοφν από τθν επιτροπι, 
ωσ μθ εξαιρετικισ ποιότθτασ, ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να τα αντικαταςτιςει,  
παραιτουμζνου ρθτϊσ από το δικαίωμα διαιτθςίασ. Ο προμθκευτισ δεν μπορεί να 
αρνθκεί τθν προμικεια κάποιου είδουσ, εκτόσ αν προςκομίςει ςτο Διμο Αγίασ 
Ραραςκευισ και τα Νομικά Ρρόςωπα βεβαίωςθ τθσ οικείασ Αγορανομικισ Αρχισ, περί 
ανυπαρξίασ του είδουσ ςτθν αγορά. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο
 

ΔΗΜΟΙΕΤΗ  
 

  Θ περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ που ζχει ςυνταχκεί με τθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ κα 
δθμοςιευτεί μια φορά ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ 
τθσ Κυβερνιςεωσ, ςε δφο θμεριςιεσ οικονομικζσ εφθμερίδεσ και δφο τοπικζσ 
εφθμερίδεσ, (άρκρο 38, περίπτωςθ 82 παραγράφου 1 άρκρου 377 του Ν. 4412/2016). 
Ραράλλθλα το τεφχοσ προκιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτο (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.). 
Επίςθσ, κα παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ ςτα τεφχθ του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Αγίασ Ραραςκευισ, www.agiaparaskevi.gr, 
κακϊσ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.). 
Σφμφωνα με το 46ο άρκρο του Ν. 3801/2009 και τθν αντίςτοιχθ 3θ παράγραφο του 4ου 
άρκρου του Ν. 3548/2007, οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ και τα λοιπά ζξοδα 
τθσ δθμοπραςίασ, αρχικισ και επαναλθπτικισ, κα καταβάλλονται ςε κάκε περίπτωςθ 
από τον προμθκευτι που ανακθρφχκθκε ανάδοχοσ. Σε περίπτωςθ ανάδειξθσ ανάδοχων 
περιςςότερων του ενόσ τα ζξοδα δθμοςίευςθσ κα επιμεριςτοφν ιςόποςα. 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ τθσ Διακιρυξθσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 
ϊρεσ ςτο γραφείο Ρρομθκειϊν του Διμου τθσ Αγίασ Ραραςκευισ Μεςογείων 415-417,  
Αγία Ραραςκευι. 
Θ περίλθψθ τθσ παροφςθσ κα τοιχοκολλθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του κτιρίου 
διοίκθςθσ του Διμου Αγίασ Ραραςκευισ και του Νομικοφ Ρροςϊπου «Ραιδικοί Στακμοί 
Διμου Αγίασ Ραραςκευισ». 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο
 

ΠΡΟΤΜΒΑΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ  
 

Θ νομιμότθτα τθσ παροφςασ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ κα τεκεί υπό τον ζλεγχο 
αρμόδιασ υπθρεςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  

ΑΡΘΡΟ 21ο
 

 

Για κάκε κζμα που δεν ρυκμίηεται από τθν παροφςα διακιρυξθ ζχουν εφαρμογι οι 
διατάξεισ του Ν. 4412/2016 περί «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
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Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-
2016), λαμβανομζνων υπόψθ των προβλεπόμενων καταργοφμενων και μεταβατικϊν 
διατάξεων που προβλζπει ο ανωτζρω νόμοσ, κακϊσ επίςθσ εφαρμόηονται και οι λοιπζσ 
διατάξεισ που αναφζρονται ςτο προοίμιο τθσ διακιρυξθσ και όπου αυτζσ δεν 
αντιβαίνουν τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016. 

  Εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρικ. 134/2017 (ΑΔΑ:71ΘΩ6Υ-ΣΦ7) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ     
                                                                                      

                                                                       Ο ΔΘΜΑΧΟΣ  
                             

   ΙΩΑΝΝΘΣ ΣΤΑΘΟΡΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α΄ 
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ  

 

    ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ 
 

ΚΡΕΑ ΧΟΙΡΙΝΟ 
Νωπό κρζασ χοιρινό, αρίςτθσ ποιότθτοσ, άνευ οςτϊν, μποφτι, χωρίσ λίποσ ςυςκευαςμζνο και 
τεμαχιςμζνο κατάλλθλα, με αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ επαρκι θμερομθνία 
λιξθσ και προζλευςθ. 
 
ΜΟΧΑΡΙΙΟ ΚΙΜΑ 
Νωπόσ κιμάσ μοςχαρίςιοσ, αρίςτθσ ποιότθτασ, άπαχοσ, μποφτι, χωρίσ λίποσ, ςυςκευαςμζνοσ 
και αλεςμζνοσ κατάλλθλα, με αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ επαρκι θμερομθνία 
λιξθσ και προζλευςθ. Θ θλικία του ηϊου να μθν υπερβαίνει τουσ 15 μινεσ. 
 
ΚΡΕΑ ΜΟΧΑΡΙΙΟ 
Να είναι κρζασ νωπό, άπαχο, αρίςτθσ ποιότθτασ, από το μποφτι του ηϊου. Θ θλικία του ηϊου να 
μθν υπερβαίνει τουσ 15 μινεσ. Να διακζτει αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ επαρκι 
θμερομθνία λιξθσ και προζλευςθ. 

 
ΚΟΣΟΠΟΤΛΑ ΝΩΠΑ 
Να είναι νωπά, Αϋ ποιότθτασ, τρυφερά, εφςαρκα με δζρμα μαλακό-λείο. Να ζχουν υποςτεί 
αφαίμαξθ, να είναι πλιρωσ αποπτερωμζνα χωρίσ κεφάλι και τα πόδια να είναι κομμζνα 1cm 
πάνω από τουσ ταρςοφσ. Το βάροσ να κυμαίνεται από 1,5-1,8 κιλά και να είναι όςο το δυνατό 
ιςομεγζκθ. Να είναι απαλλαγμζνα από οποιαδιποτε ξζνθ οςμι. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε 
ζνδειξθσ ςαλμονζλασ ζςτω και ςε ζνα κοτόπουλο ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να 
αντικαταςτιςει όλα τα κοτόπουλα. 
Να διακζτει αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ επαρκι θμερομθνία λιξθσ και 
προζλευςθ. 

 Θ ςυντιρθςθ και θ διακίνθςθ των ειδϊν κρεοπωλείου να τθρεί τισ διατάξεισ του ΡΔ203/98 
και τισ οδθγίεσ του ΕΦΕΤ περί μεταφοράσ τροφίμων. 

 Θ μεταφορά τουσ κα γίνεται με αυτοκίνθτα ψυγεία κακαρά και απολυμαςμζνα και να 
πλθρεί όλουσ τουσ όρουσ υγιεινισ. 

 

 ΕΙΔΗ ΙΧΘΤΟΠΩΛΕΙΟΤ 
 

ΨΑΡΙΑ 
Να είναι φρεςκοκατεψυγμζνα, αρίςτθσ ποιότθτοσ, ςυςκευαςμζνα και τεμαχιςμζνα κατάλλθλα, 
καλά διατθρθμζνα κατευκείαν βγαλμζνα από τα ψυγεία ϊςτε να μθν ζχουν ξεπαγϊςει 
κακόλου. Θ ςυςκευαςία των προϊόντων κα φζρει τισ απαραίτθτεσ ενδείξεισ (είδοσ ψαριοφ, 
τόποσ αλίευςθσ, θμερομθνία κατάψυξθσ, θμερομθνία λιξθσ, χϊρα προζλευςθσ, κακαρό 
βάροσ). Τα κατεψυγμζνα αλιεφματα κα είναι τυποποιθμζνα ομοιόμορφα κατά μζγεκοσ. Να μθν 
ζχουν αλλοιϊςεισ ςτθν όψθ, οςμι και το χρϊμα. Να είναι όςο το δυνατόν ιςομεγζκθ κομμάτια 
απαλλαγμζνα από κεφάλια, μεγάλα λζπια και πτερφγια. 

 Θ ςυντιρθςθ και θ διακίνθςθ των ειδϊν ιχκυοπωλείου να τθρεί τισ οδθγίεσ του ΕΦΕΤ περί 
μεταφοράσ τροφίμων. 
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 Θ μεταφορά τουσ κα γίνεται με αυτοκίνθτα ψυγεία κακαρά και απολυμαςμζνα και να 
πλθρεί όλουσ τουσ όρουσ υγιεινισ. 

 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΤ 
 

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
Να είναι φρζςκα, αρίςτθσ ποιότθτοσ και ϊριμα. Να είναι Αϋ κατθγορίασ και να ανταποκρίνονται 
ςτισ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ τθσ κατθγορίασ. Να είναι ςτο κατάλλθλο ςτάδιο ωρίμανςθσ και 
ανάπτυξθσ για να φαγωκοφν. 
Να είναι όςο το δυνατόν ιςομεγζκθ, φρζςκα, απαλλαγμζνα από ηιηάνια και τα λαχανικά χωρίσ 
μαραμζνα φφλλα. Στα δελτία παραλαβισ τουσ να αναγράφεται ο τόποσ παραγωγισ. 

 Θ ςυντιρθςθ και θ διακίνθςθ των ειδϊν οπωροπωλείου να τθρεί τισ οδθγίεσ του ΕΦΕΤ 
περί μεταφοράσ τροφίμων.  

 Θ μεταφορά τουσ κα γίνεται με αυτοκίνθτα κακαρά και απολυμαςμζνα και να πλθρεί 
όλουσ τουσ όρουσ υγιεινισ. 

 

 ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ 
 

ΨΩΜΙ 
Σφμμεικτο χωριάτικο, ολικισ αλζςεωσ. Ο άρτοσ που κα προςκομίηεται κα είναι αρίςτθσ 
ποιότθτασ και κα  υπακοφει ςτισ διατάξεισ του Κϊδικα τροφίμων και ποτϊν. Θ μεταφορά του 
άρτου κα γίνεται ςε χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ, μζςα ςε πλαςτικά κάνιςτρα ι ςε καλάκια τα οποία 
κα τθροφν τουσ κανόνεσ υγιεινισ των τροφίμων. Να είναι ιςοβαρείσ φρατηόλεσ ςε τεμάχια του 
ενόσ ι μιςοφ κιλοφ ι 350 γραμ. λευκό ι μαφρο, παραςκευαςμζνεσ από ςιτάρι που να ζχουν 
ψθκεί τθν ίδια θμζρα τθσ διάκεςθσ. Θ παράδοςθ από το προμθκευτι να γίνεται με το προϊόν 
μζςα ςε χάρτινεσ ςακοφλεσ. Ο άρτοσ κα πρζπει να μεταφζρεται όπωσ προβλζπουν οι ςχετικζσ 
διατάξεισ. 

 

     ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 
 
ΦΡΕΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑ 
Το γάλα πρζπει να είναι φρζςκο, αρίςτθσ ποιότθτασ, παςτεριωμζνο και ομογενοποιθμζνο. Να 
αναγράφεται ςτθν ςυςκευαςία θ θμερομθνία παςτερίωςθσ, θ θμερομθνία λιξθσ και θ 
κερμοκραςία ςυντιρθςθσ του προϊόντοσ. Να αναγράφονται εμφανϊσ ςτθ ςυςκευαςία οι 
ενδείξεισ ¨παςτεριωμζνο¨ και ¨γάλα¨, κακϊσ και οι εκατοςτιαίεσ περιεκτικότθτεσ κρεπτικϊν 
ςυςτατικϊν του προϊόντοσ (λίπθ, πρωτεΐνεσ, υδατάνκρακεσ κακϊσ και το ποςοςτό τθσ 
αποβουτυρωμζνθσ ξθράσ ουςίασ και θ τυχόν προςκικθ βιταμινϊν). Θ περιεκτικότθτα του 
προϊόντοσ ςε λίποσ να μθν υπερβαίνει το 4% κατά βάροσ για το πλιρεσ ςε λιπαρά γάλα ι το 2% 
για το γάλα χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε λιπαρά. 
Θα πρζπει να είναι ςε ςυςκευαςία του 1οσ λίτρου κατάλλθλθσ για τρόφιμα, με καπάκι, για 
ευκολία ςτθ χριςθ, με διάρκεια ηωισ όχι μεγαλφτερθσ των 7 θμερϊν και κα πλθρεί τουσ 
ιςχφοντεσ αγορανομικοφσ και υγειονομικοφσ όρουσ.  Να μθν περιζχει πρόςκετεσ χρωςτικζσ 
ουςίεσ και ςυντθρθτικά τφπου Ε. Το προϊόν πρζπει να προζρχεται από εργοςτάςια που 
λειτουργοφν νόμιμα και ζχουν εγκεκριμζνθ εγκατάςταςθ με κωδικό αρικμό ζγκριςθσ 
κτθνιατρικοφ ελζγχου (ςιμα καταλλθλότθτασ) για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ αυτοφ. 
Θ ςυςκευαςία πρζπει να πλθρεί τουσ όρουσ υγιεινισ, όπωσ κακορίηονται από το Κϊδικα 
Τροφίμων και Ροτϊν, τισ ςχετικζσ οδθγίεσ τθσ ΕΕ και τισ οδθγίεσ του ΕΦΕΤ. Το εργοςτάςιο 
παραςκευισ του ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ κα πρζπει να εφαρμόηει τα διεκνι πρότυπα 
διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ (ISO 9001:2008) και αςφάλειασ των τροφίμων (ISO 22000). Να 
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διακζτει αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ τθν προζλευςθ του προϊόντοσ. Κατά τθ 
παράδοςθ από το προμθκευτι τα κουτιά του προϊόντοσ πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από 
χτυπιματα. Τυχόν χτυπθμζνα κουτιά κα επιςτρζφονται ςτον προμθκευτι που κα ζχει τθν 
υποχρζωςθ να τα αντικαταςτιςει με ακζραια.  
 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ  
Το γάλα πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ. Συςκευαςία 388 γρ (πλιρεσ) & 393 γρ. (ελαφρφ) 
μεταλλικό κουτί που δεν κα ζχει χτυπθκεί, με αναγραφόμενθ θμερομθνία λιξθσ. Τυχόν 
χτυπθμζνα κουτιά κα επιςτρζφονται ςτον προμθκευτι που κα ζχει τθν υποχρζωςθ να τα 
αντικαταςτιςει με ακζραια. Θ ςυςκευαςία πρζπει να πλθρεί τουσ όρουσ υγιεινισ, όπωσ 
κακορίηονται από το Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν, τισ ςχετικζσ οδθγίεσ τθσ ΕΕ και τισ οδθγίεσ 
του ΕΦΕΤ. Να διακζτει αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ θ προζλευςθ του προϊόντοσ. 
 
ΣΤΡΙΑ - ΦΕΣΑ 
Να είναι φζτα Α ποιότθτασ και να αναγράφεται ρθτά ςτθ ςυςκευαςία το όνομα «φζτα». Να 
διατίκεται ςε μεγάλα κομμάτια και να μθν ζχει τρίμματα. Να είναι ςκλθρι, όχι πολφ αλμυρι 
χωρίσ οποιαδιποτε ξζνθ οςμι ι γεφςθ. Θ ςυςκευαςία να είναι ςε δοχεία γυάλινα ι ανοξείδωτα 
ι πλαςτικά, κατάλλθλθ για τρόφιμα, ςφμφωνα με τον κϊδικα τροφίμων να περιζχει άλμθ ϊςτε 
τα κομμάτια να διατθροφνται μζςα ςε αυτι. Θ ςυςκευαςία πρζπει να πλθρεί τουσ όρουσ 
υγιεινισ όπωσ κακορίηονται από το Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν, τισ ςχετικζσ οδθγίεσ τθσ ΕΕ και 
τισ οδθγίεσ του ΕΦΕΤ. Να διακζτει αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ θ προζλευςθ του 
προϊόντοσ. 
 

        ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ 
 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
Συςκευαςία πζντε (5) λίτρων ι ενόσ (1) λίτρου, ςε πλαςτικό ι ανοξείδωτο δοχείο, οξφτθτασ 0,1, 
αναγραφόμενο ςτθν ετικζτα γνιςιο παρκζνο και ζξτρα παρκζνο ελαιόλαδο, Α' ποιότθτασ και να 
πλθρεί τουσ όρουσ των αγορανομικϊν διατάξεων. Να διακζτει αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ 
ςυςκευαςίασ τθν προζλευςθ του προϊόντοσ. 
 
ΖΤΜΑΡΙΚΑ 
Συςκευαςία των 500gr με θμερομθνία λιξθσ χωρίσ αλλοιϊςεισ. Το περιεχόμενο να είναι 
φρζςκο και ςτθν καλφτερθ κατάςταςθ. Να είναι Α’ ποιότθτασ και να είναι παραςκευαςμζνο 
από 100% ςκλθρό ςιταρζνιο ςιμιγδάλι. Θ ςυςκευαςία να είναι αεροςτεγισ και να τθρεί τισ 
αγορανομικζσ διατάξεισ. 
 
ΡΤΖΙ 
Συςκευαςία 500-1000 gr αναλλοίωτθ, με αναγραφόμενεσ προδιαγραφζσ και πρόςφατθ 
παραγωγι, Α' ποιότθτασ. Το προϊόν να είναι τυποποιθμζνο, παραγωγισ τρζχοντοσ ζτουσ, 
απαλλαγμζνο από ξζνα ςϊματα. 
 
ΟΠΡΙΑ  
Συςκευαςία 500-1000 gr, αναλλοίωτθ με αναγραφόμενεσ προδιαγραφζσ και πρόςφατθ 
παραγωγι, Α' ποιότθτασ. Το προϊόν να είναι τυποποιθμζνο, παραγωγισ τρζχοντοσ ζτουσ, 
απαλλαγμζνο από ξζνα ςϊματα, με καρποφσ υγιείσ, ξθροφσ και ομοιογενείσ. 
 
ΜΕΛΙ 
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Μζλι αγνό, αρίςτθσ ποιότθτοσ, τυποποιθμζνο ςε κατάλλθλθ γυάλινθ ςυςκευαςία, βάρουσ ενόσ 
κιλοφ. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ 
θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 1 ζτουσ εκτόσ ψυγείου. Να προζρχεται από άνκθ, κωνοφόρα ι 
κυμάρι και να αναφζρεται ςτθν ετικζτα ςυςκευαςίασ. 
 
ΑΛΕΤΡΙ 
Να παραδίδεται από τον Ρρομθκευτι ςε ςυςκευαςίεσ 500-1000 γραμμαρίων. Αλεφρι από 
δθμθτριακά για όλεσ τισ χριςεισ, αρίςτθσ ποιότθτοσ, απαλλαγμζνο από μικροοργανιςμοφσ, 
ςυςκευαςμζνο ςε τυποποιθμζνθ κατάλλθλθ χάρτινθ ςακοφλα. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να 
αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 4 
μθνϊν. 
 
ΑΤΓΑ 
Αυγά φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτοσ, τυποποιθμζνα ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία των 30 αυγϊν. Να 
είναι αυγά θμζρασ και να αναγράφεται θ θμερομθνία παραγωγισ τουσ πάνω ςε κάκε αυγό, 
βάρουσ 55-60γραμ. και άνω. Στθ ςυςκευαςία να αναγράφεται ο αρικμόσ του ωοςκοπικοφ 
κζντρου, θ προζλευςθ, θ θμερομθνία παραγωγισ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ, θ οποία 
δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ των 25 θμερϊν. Να παραδίδονται από το προμθκευτι ςε 
ςυςκευαςία με ατομικά χωρίςματα. 
 
  ΦΤΣΙΝΗ 
Συςκευαςία 400gr ςυςκευαςμζνθ, ςφραγιςμζνθ, με αναγραφόμενεσ προδιαγραφζσ. 
 
  ΖΑΧΑΡΗ 
Συςκευαςία ενόσ κιλοφ με αναγραφόμενθ προζλευςθ Α' ποιότθτασ, λευκι, κρυςταλλικισ 
μορφισ, τυποποιθμζνθ ςε κατάλλθλθ χάρτινθ ςυςκευαςία. 
         
 ΣΟΜΑΣΟΧΤΜΟ 
Σε ςυςκευαςία των 500γρ. πρόςφατθσ παραγωγισ με αναγραφόμενεσ προδιαγραφζσ. 
       
 ΦΡΤΓΑΝΙΕ 
Συςκευαςία 250γρ, ςυςκευαςμζνθ, ςφραγιςμζνθ, με αναγραφόμενεσ προδιαγραφζσ 
πρόςφατθσ παραγωγισ. 
 
 ΒΟΤΣΤΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 
Μαργαρίνθ αρίςτθσ ποιότθτασ, φυτικισ προζλευςθσ, κατάλλθλθ για επάλειψθ ςτο ψωμί. 
Συςκευαςία τυποποιθμζνθ ςε κατάλλθλο πλαςτικό κεςεδάκι, κακαροφ βάρουσ 500 γρ. 
Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ κα αναγράφονται τα ςυςτατικά και θ θμερομθνία λιξθσ 
τουλάχιςτον 3 μθνϊν. 
 
 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 
Συςκευαςία 1 κιλοφ, λευκι ςε μορφι ςκόνθσ ςε ςυςκευαςία κατάλλθλθ για το προϊόν, με 
θμερομθνία λιξθσ του κα απζχει 12 μινεσ από τθν θμερομθνία παράδοςισ του. 
 
 ΖΕΛΕ  
Ηελζ φροφτων αρίςτθσ ποιότθτασ, τυποποιθμζνο ςε κατάλλθλθ αεροςτεγι ςυςκευαςία 2 
τεμαχίων. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 1 
ζτουσ. 
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ΚΑΚΑΟ 
Κακάο ςε ςκόνθ αρίςτθσ ποιότθτοσ, τυποποιθμζνο ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία, κακαροφ 
βάρουσ 1 κιλοφ. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 
1 ζτουσ. 
 
ΑΝΘΟ ΑΡΑΒΟΙΣΟΤ 
Άνκοσ αραβοςίτου αρίςτθσ ποιότθτασ, ςυςκευαςμζνο και τυποποιθμζνο κατάλλθλα ςε χάρτινο 
κουτί κακαροφ βάρουσ 160 γραμμαρίων. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται τα 
ςυςτατικά και θ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 1 ζτουσ. 
 
ΑΝΑΨΤΚΣΙΚΑ 
Αναψυκτικά ςε κουτάκι 330ml αρίςτθσ ποιότθτασ εγκεκριμζνων εταιρειϊν ευρείασ 
κατανάλωςθσ με τισ ανάλογεσ πιςτοποιιςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και κα πλθροφν τουσ 
όρουσ υγιεινισ και ποιότθτασ όπωσ αυτοί κακορίηονται από τον Κϊδικα τροφίμων και Ροτϊν, 
τισ ςχετικζσ οδθγίεσ του ΕΦΕΤ και τθσ ΕΕ. Αποκλείονται τα προϊόντα, ανϊμαλου χρϊματοσ – 
οςμισ, ςε ςυςκευαςίεσ με ρφπουσ, ςχιςμζνεσ ι φκαρμζνεσ ι παραμορφϊςεισ μεταλλικισ 
ςυςκευαςίασ.  
 
Γενικά όλα τα προσ προμικεια είδθ κα είναι ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ και 
ςφμφωνα με τον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ διακιρυξθσ. Επίςθσ όλα τα προσ προμικεια 
είδθ κα ζχουν μεγάλο περικϊριο ωσ προσ τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ. Θ ςυντιρθςθ και θ 
διακίνθςθ όλων των ειδϊν να τθροφν τισ διατάξεισ του ΡΔ 203/98 και τισ ςχετικζσ οδθγίεσ του 
ΕΦΕΤ και τθσ ΕΕ. 
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               « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΙΑ  ΣΟ   ΚΑΠΗ   

-   

                  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ   ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ  -   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
                 ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ – ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ  ΣΟΤ  ΔΗΜΟΤ     
                 &  ΣΟ  ΝΠΔΔ  ¨ΠΑΙΔΙΚΟΙ  ΣΑΘΜΟΙ  ΔΗΜΟΤ  
                 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ¨   ΓΙΑ   ΣΟ   ΕΣΟ  2017» 

      
      

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ:             21/2017              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
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Για ηην ανάθεζη προς επιλογή αναδότοσ για ηην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΠΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ & ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

¨ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ  ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ¨ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2017»:    

 

ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ

ΣΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΚΑΠΗ        CPV  15000000-8       ΦΠΑ 13%

ΤΠΟΣΜΗΜΑ 1Β: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΚΑΠΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΜΕΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΣΙΜΗ

ΣΜΗΜΑ Ι: ΑΤΓΑ

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΟΟ Φ.Π.Α

1 ΑΤΓΑ ωοςκοπημζνα 53-63γρ. 200 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ Ι 200

ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ

ΣΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΚΑΠΗ        CPV  15000000-8      ΦΠΑ 13%

ΤΠΟΣΜΗΜΑ 1Β: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΚΑΠΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΜΕΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΣΙΜΗ

ΣΜΗΜΑ ΙΙ: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΟΟ Φ.Π.Α

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ γνήςιο ςυςκ.1 lit 20 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΙΙ 20

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΗΜΑΣΟ  1Β

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΗΜΑΣΟ 1Α

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΗΜΑΣΟ 1Β

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑ 1 674

ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ

ΣΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΚΑΠΗ        CPV  15000000-8        ΦΠΑ 24%

ΣΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΚΑΠΗ ΜΕ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΣΙΜΗ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΟΟ Φ.Π.Α

1 528 ΣΕΜΑΧΙΑ

2 ΑΕΡΙΟΤΧΟ ΓΚΑΖΟΖΑ (330ml) 144 ΣΕΜΑΧΙΑ

3 4 ΣΕΜΑΧΙΑ

4 ΑΜΜΩΝΙΑ ςυςκ. 28 γρ 40 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΑΕΡΙΟΤΧΟ ΠΟΣΟ ΣΤΠΟΤ COLA 
(330ml)

ΑΛΟΤΜΙΝΟΧΑΡΣΟ ΤΚ. ΣΩΝ 150 
ΜΕΣΡΩΝ
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5 ΑΝΘΟΝΕΡΟ 200γρ. 1 ΣΕΜΑΧΙΑ

6 40 ΣΕΜΑΧΙΑ

7 ΑΡΑΒΟΙΣΕΛΑΙΟ ςυςκ.1lit. 18 TEMAXIA

8 10 ΣΕΜΑΧΙΑ

9 ΒΑΝΙΛΙΕ  Αρωμα ςυςκ.0.15γρ. 50 ΣΕΜΑΧΙΑ

10 ΒΑΦΕ ΑΤΓΩΝ ΚΟΚΚΙΝΕ ςυςκ. 15 γρ 2 ΣΕΜΑΧΙΑ

11 ΒΟΤΣΤΡΟ SOFT μαργαρίνη (500 γρ) 18 ΣΕΜΑΧΙΑ

12 2 ΣΕΜΑΧΙΑ

13 ΓΑΡΤΦΑΛΛΟ (ξυλάκι) φακ.0,15γρ. 30 ΣΕΜΑΧΙΑ

14 ΓΑΡΤΦΑΛΛΟ τριμ.ςυςκ.0.15γρ. 20 ΣΕΜΑΧΙΑ

15 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ  ςυςκ.400γρ. 60 ΣΕΜΑΧΙΑ

16 ΖΑΧΑΡΗ ςυςκ. 1κ. 160 ΣΕΜΑΧΙΑ

17 ΖΕΛΕ κουτ. 200γρ. 40 ΣΕΜΑΧΙΑ

18 ΚΑΚΑΟ ςυςκ. 125 γρ. 10 ΣΕΜΑΧΙΑ

19 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΤΛΟ ςυςκ.50γρ. 20 ΣΕΜΑΧΙΑ

20 ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΡΙΜ. υςκ.50γρ. 15 ΣΕΜΑΧΙΑ

21 ΛΕΜΟΝΙΣΑ (330ml) 144 ΣΕΜΑΧΙΑ

22 ΚΟΝΙΑΚ 700ml 3* 10 ΣΕΜΑΧΙΑ

23 ΜΑΓΙΑ ΞΗΡΗ ςυςκ. 8 γρ. 30 ΣΕΜΑΧΙΑ

24 10 ΣΕΜΑΧΙΑ

25 ΞΤΔΙ 400γρ. 8 ΣΕΜΑΧΙΑ

26 ΟΤΖΟ 750ML 1 TEMAXIA

27 2 ΣΕΜΑΧΙΑ

28 40 ΣΕΜΑΧΙΑ

29 ΠΟΡΣΟΚΑΛΑΔΑ ΜΠΛΕ (330ml) 528 ΣΕΜΑΧΙΑ

30 ΠΟΣΗΡΙΑ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΚ. 50 ΣΕΜΑΧ. 20 ΣΕΜΑΧΙΑ

31 ΣΑΪ ΒΟΤΝΟΤ ςυςκ.50γρ. 80 ΣΕΜΑΧΙΑ

32 ΣΑΪ ςυςκ.κουτί των 20φακ. 60 ΣΕΜΑΧΙΑ

33 ΦΡΤΓΑΝΙΕ ΣΑΡΕΝΙΕ 500γρ. 200 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΑΝΘΟ ΑΡΑΒΟΙΣΟΤ ΚΟΤΣΙΑ  
ςυςκ.160γρ.

ΑΝΣΙΚΟΛΛΗΣΙΚΟ ΧΑΡΣΙ ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ 
10 ΜΕΣΡ

ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΚ. 300 
ΜΕΣΡΩΝ

ΜΠΑΙΚΙΝ ΠΑΟΤΝΣΕΡ ςυςκ.κουτί 
200γρ.

ΠΙΑΣΑ ΠΛΑΣΙΚΑ ΦΑΓΗΣΟΤ ΤΚ. 50 
ΣΕΜ.

ΠΙΑΣΑ ΠΛΑΣΙΚΑ ΦΡΟΤΣΟΤ ΓΛΤΚ ΤΚ. 
50 ΣΕΜ.
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34 ΦΤΣΙΝΗ ςυςκ. 400 γρ. 24 ΣΕΜΑΧΙΑ

35 ΟΔΑ ΚΟΝΗ ςυςκ. 400γρ. 10 ΣΕΜΑΧΙΑ

36 ΦΙΑΛΕ ΒΟΤΣΑΝΙΟΤ ΜΠΛΕ 90γρ. 50 ΣΕΜΑΧΙΑ

37 ΦΙΑΛΕ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ 450γρ. 20 ΣΕΜΑΧΙΑ

38 ΦΙΛΣΡΑ ΚΑΦΕ 1Χ4 ςυςκ. 40 ΣΕΜ. 30 ΣΕΜΑΧΙΑ

39 16 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 2 2.495

ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ

ΣΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΟΠΩΛΕΙΟΤ ΚΑΠΗ        CPV  15842400-6      ΦΠΑ 13%

ΣΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΟΠΩΛΕΙΟΤ ΚΑΠΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΜΕΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΣΙΜΗ

Α/Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΟΟ Φ.Π.Α

1 ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΑ 1 κιλοφ 16 ΣΕΜΑΧΙΑ

2 ΛΕΜΟΝΙΑ 1 κιλοφ 8 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 3 24

ΣΜΗΜΑ 1

ΣΜΗΜΑ 2

ΣΜΗΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΠΗ 3.193

ΤΝΟΛΟ ΣΕΜΑΧΙΩΝ Κ.Α.Π.Η. 3193

ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ

ΣΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ    CPV  15000000-8    ΦΠΑ 13%

ΤΠΟΣΜΗΜΑ 4Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΣΙΜΗ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΟΟ ΦΠΑ

1 3.600 ΣΕΜΑΧΙΑ

2 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 7,5% λιπ. 388 γρ 7.200 ΣΕΜΑΧΙΑ

3 7.200 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΧΑΡΣΟΠΕΣΕΣΕ ΤΚ. ΕΣΙΑΣΟΡΙΟΤ 
750 ΣΕΜ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΑΛΕΤΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΧΡΗΕΙ ςυςκ. 1 
kg

ΡΤΖΙ ΓΙΑ ΟΤΠΑ γλαςε ή καρολίνα 
ςυςκ. 500γρ.
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4 ΦΑΚΕ ςυςκ. 500γρ. 3.600 ΣΕΜΑΧΙΑ

5 ΦΑΟΛΙΑ ςυςκ. 500γρ. 3.600 ΣΕΜΑΧΙΑ

6 ΠΕΝΝΕ ςυςκ. 500γρ. 3.600 ΣΕΜΑΧΙΑ

7 ΡΕΒΤΘΙΑ ςυςκ. 500γρ. 3.600 ΣΕΜΑΧΙΑ

8 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ςυςκ. 500γρ. 3.600 ΣΕΜΑΧΙΑ

9 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 5 ςυςκ. 500γρ. 3.600 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΗΜΑΣΟ 4Α 39.600

ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ

ΣΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ        CPV  15000000-8        ΦΠΑ 13%

ΤΠΟΣΜΗΜΑΣΟ 4Β: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΜΕΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΣΙΜΗ

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΟΟ ΦΠΑ

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ γνήςιο ςυςκ. 1Lt 3.600 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΗΜΑΣΟ 4Β 3.600

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΗΜΑΣΟ  4Α

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΗΜΑΣΟ  4Β

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 4 43.200

ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ

ΣΜΗΜΑ 5: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ     CPV  15000000-8   ΦΠΑ 24%

ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΣΙΜΗ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΟΟ ΦΠΑ

1 ΖΑΧΑΡΗ ςυςκ. 1 kg 7.200 ΣΕΜΑΧΙΑ

2 ΣΟΜΑΣΟΧΤΜΟ ΤΚ. 500γρ. 7.200 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 5 14.400

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
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ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ

ΣΜΗΜΑ 6: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ        CPV  15110000-2      ΦΠΑ 13%

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΜΕΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΣΙΜΗ

Α/Α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΟΟ ΦΠΑ

1 ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ Σ. 65% Α 1 κιλοφ 360 ΣΕΜΑΧΙΑ

2 360 ΣΕΜΑΧΙΑ

3 360 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 6 1.080

ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ

ΣΜΗΜΑ 7: ΕΙΔΗ ΙΧΘΤΟΠΩΛΕΙΟΤ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ       CPV  15220000-6     ΦΠΑ 13%

ΕΙΔΗ ΙΧΘΤΟΠΩΛΕΙΟΤ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΜΕΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΣΙΜΗ

Α/Α ΕΙΔΗ ΙΧΘΤΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΟΟ ΦΠΑ

1 ΒΑΚΑΛΑΟ ΦΕΣΑ 1 κιλοφ 360 ΣΕΜΑΧΙΑ

2 ΓΛΩΑ ΦΙΛΕΣΟ 1 κιλοφ 360 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 7 720

ΣΜΗΜΑ 4

ΣΜΗΜΑ 5

ΣΜΗΜΑ 6

ΣΜΗΜΑ 7

59.400

ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ

ΣΜΗΜΑ 8: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ        CPV  15800000-6      ΦΠΑ 13%

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΟΟ ΦΠΑ

1 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ No 2 ςυςκ. 500γρ. 450 ΣΕΜΑΧΙΑ

2 450 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΚΙΜΑ- ΚΟΜΜΑΣΙΑ ΒΟΕΙΟΤ Χ.Ο. (Άνω 
των 12 -24 μηνών) 1 κιλοφ

ΧΟΙΡΙΝΟ Σ. ΚΑΡΡΕ Χ.Κ. ΜΠΟΤΣΙ 1 
κιλοφ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ 
ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ

ΤΠΟΣΜΗΜΑ 8Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΜΕ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΣΙΜΗ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΡΤΖΙ ΓΙΑ ΟΤΠΑ γλαςε ή καρολίνα 
ςυςκ. 500γρ.
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3 ΦΑΚΕ ςυςκ. 500γρ. 350 ΣΕΜΑΧΙΑ

4 ΦΑΟΛΙΑ ςυςκ. 500γρ. 350 ΣΕΜΑΧΙΑ

5 ΑΡΑΚΑ ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΟ ςυςκ. 1 kg 450 ΣΕΜΑΧΙΑ

6 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ςυςκ. 500γρ. 450 ΣΕΜΑΧΙΑ

7 ΜΠΑΜΙΕ ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΕ ςυςκ. 1 kg 450 ΣΕΜΑΧΙΑ

6 350 ΣΕΜΑΧΙΑ

7 ΑΓΚΙΝΑΡΕ ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΕ ςυςκ. 1 kg 350 ΣΕΜΑΧΙΑ

8 ΡΕΒΤΘΙΑ ςυςκ. 500γρ. 350 ΣΕΜΑΧΙΑ

9 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΕΝΝΕ ςυςκ.500γρ. 450 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΗΜΑΣΟ  8Α 4.450

ΣΜΗΜΑ 8: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ       CPV  15800000-6       ΦΠΑ 13%

ΤΠΟΣΜΗΜΑ 8Β: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΜΕΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΣΙΜΗ

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΟΟ ΦΠΑ

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ γνήςιο ςυςκ. 5lt 40 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΟΜΑΔΑ 8Β 40

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΗΜΑΣΟ  8Α

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΗΜΑΣΟ  8Β

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 8 4.490

ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ

ΣΜΗΜΑ 9: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ      CPV  15800000-6       ΦΠΑ 24%

ΣΜΗΜΑ 9: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΜΕ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΣΙΜΗ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΟΟ ΦΠΑ

1 ΑΛΑΣΙ ΨΙΛΟ  ςακουλάκι 1 κιλοφ 40 ΣΕΜΑΧΙΑ

2 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΤΡΟ ςυςκ.100 γρ. 17 ΣΕΜΑΧΙΑ

3 ΣΟΜΑΣΟΧΤΜΟ ςυςκ.1 κιλοφ 280 ΣΕΜΑΧΙΑ

4 ΣΟΜΑΣΟΠΕΛΣΕ ςυςκ.410γρ. 200 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 9 537

ΦΑΟΛΑΚΙΑ ΣΡΟΓΓ. ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΑ 
ςυςκ. 1 kg

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
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ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ

ΣΜΗΜΑ 10: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ        CPV  15110000-2        ΦΠΑ 13%

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΜΕΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΣΙΜΗ

Α/Α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΟΟ ΦΠΑ

1 150 ΣΕΜΑΧΙΑ

2 ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ Σ. 65% Α΄ 1 κιλοφ 150 ΣΕΜΑΧΙΑ

3 150 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 10 450

ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ

ΣΜΗΜΑ 11: ΕΙΔΗ ΙΧΘΤΟΠΩΛΕΙΟΤ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ       CPV  15220000-6      ΦΠΑ 13%

ΕΙΔΗ ΙΧΘΤΟΠΩΛΕΙΟΤ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΜΕΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΣΙΜΗ

Α/Α ΕΙΔΗ ΙΧΘΤΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΦΠΑ 13%

1 ΒΑΚΑΛΑΟ ΦΕΣΑ 1 κιλοφ 150 ΣΕΜΑΧΙΑ

2 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΣΟ 1 κιλοφ 150 ΣΕΜΑΧΙΑ

3 ΓΛΩΑ ΦΙΛΕΣΟ 1 κιλοφ 150 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 11 450

ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ

ΣΜΗΜΑ 12:ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΕΙΟΤ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ   CPV  15612500-6    ΦΠΑ 13%

ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΕΙΟΤ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΜΕ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΣΙΜΗ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Α/Α ΠΟΟΣΗΣΑ ΦΠΑ 13%

1 ΨΩΜΙ ΣΑΡΕΝΙΟ / 350 γραμ. 1.200 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 12 1.200

ΣΜΗΜΑ 8

ΣΜΗΜΑ 9

ΣΜΗΜΑ 10

ΣΜΗΜΑ 11

ΣΜΗΜΑ 12

7.127

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΧΟΙΡΙΝΟ Σ. ΚΑΡΡΕ Χ.Κ. ΜΠΟΤΣΙ 1 
κιλοφ

ΚΙΜΑ- ΚΟΜΜΑΣΙΑ ΒΟΕΙΟΤ Χ.Ο. 
(Άνω των 12 -24 μηνών) 1 κιλοφ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ 
-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΕΙΟΤ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ 
ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΤ
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ΤΝΟΛΟ ΣΕΜΑΧΙΩΝ Κ.Π. - Κ.Μ. 66.527

ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ

ΣΜΗΜΑ 13: ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΗΜΟΤ         CPV 15511100-4      ΦΠΑ 13%

ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΣΙΜΗ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Α/Α

ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΟΟΣΗΣΑ

400 ΣΕΜΑΧΙΑ

2 4.500 ΣΕΜΑΧΙΑ

3 14.500 ΣΕΜΑΧΙΑ

4 2.000 ΣΕΜΑΧΙΑ

5 5.000 ΣΕΜΑΧΙΑ

6 700 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 13 27.100 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤ 27.100

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΠΗ 3.193

59.400

7.127

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤ 27.100

96.820

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ"

ΣΜΗΜΑ 14: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ        CPV 15000000-8       ΦΠΑ 13%

ΤΠΟΣΜΗΜΑ 14Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΜΕ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΣΙΜΗ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ

1 ΑΛΕΤΡΙ  (ΦΑΡΙΝΑ) ςυςκ.0,5 κιλοφ. 680 ΣΕΜΑΧΙΑ

2 260 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΠΟΟ ΦΠΑ 
13%

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΦΡΕΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕ ςε ςυςκ. 1 
(ενόσ) λίτρου

ΦΡΕΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕ ςε ςυςκ. 1 
(ενόσ) λίτρου

ΦΡΕΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕ ςε ςυςκ. 1 
(ενόσ) λίτρου

ΦΡΕΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕ ςε ςυςκ. 1 
(ενόσ) λίτρου

ΦΡΕΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕ ςε ςυςκ. 1 
(ενόσ) λίτρου

ΦΡΕΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕ ςε ςυςκ. 1 
(ενόσ) λίτρου

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ 
ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ 
ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΤ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΚΕΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΠΟΟ ΦΠΑ 
13%

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΑΛΕΤΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΧΡΗΕΙ  ςυςκ. 1 
κιλοφ
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3 ΑΡΑΚΑ ΚΑΣΕΨ.ςυςκ.1κιλοφ 470 ΣΕΜΑΧΙΑ

4 ΒΟΤΣΤΡΟ  ΑΓΕΛΑΔΟ 250 γρ. 10 ΣΕΜΑΧΙΑ

5 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ  7,5% λιπ. 388γρ 800 ΣΕΜΑΧΙΑ

6 ΓΙΑΟΤΡΣΙ ςτραγγιςτό ςυςκ.1κ. 210 ΣΕΜΑΧΙΑ

7 70 ΣΕΜΑΧΙΑ

9 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ  ςυςκ.0,5 κιλοφ 680 ΣΕΜΑΧΙΑ

10 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ  ΚΟΦΣΟ ςυςκ.500γρ. 1.100 ΣΕΜΑΧΙΑ

11 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  ΠΕΝΝΕ 0,5 κιλοφ 20 ΣΕΜΑΧΙΑ

12 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ςυςκ.0,5κιλοφ 50 ΣΕΜΑΧΙΑ

13 ΜΕΛΙ   ςυςκευαςία 1 κιλοφ 140 ΣΕΜΑΧΙΑ

14 ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 1,5 lit. 70 ΣΕΜΑΧΙΑ

15 ΠΟΤΡΕ  ςυςκ. 500 γρ. 150 ΣΕΜΑΧΙΑ

16 ΡΕΒΤΘΙΑ  ςυςκ.500γρ. 200 ΣΕΜΑΧΙΑ

17 ΡΤΖΙ  ΓΙΑ ΟΤΠΑ γλαςζ ςυςκ. 0,5κιλοφ 600 ΣΕΜΑΧΙΑ

18 350 ΣΕΜΑΧΙΑ

19 1.000 ΣΕΜΑΧΙΑ

20 ΙΜΙΓΔΑΛΙ   ςυςκ.500γρ. 170 ΣΕΜΑΧΙΑ

22 ΠΑΝΑΚΙ ΚΑΣΕΨ.ςυςκ.1κ. 210 ΣΕΜΑΧΙΑ

23 ΣΑΦΙΔΕ (μαφρη,ξανθιά) 1κιλοφ 14 ΣΕΜΑΧΙΑ

24 ΣΡΑΧΑΝΑ 500γρ 170 ΣΕΜΑΧΙΑ

25 ΣΤΡΙ  ΚΑΕΡΙ 1 κιλοφ 500 ΣΕΜΑΧΙΑ

26 ΣΤΡΙ  ΚΕΦΑΛΟΣΤΡΙ 1 κιλοφ 80 ΣΕΜΑΧΙΑ

27 ΣΤΡΙ  ΦΕΣΑ 1 κιλοφ 840 ΣΕΜΑΧΙΑ

28 ΣΤΡΙ ΣΟΣ Ε ΦΕΣΕ 1 κιλοφ 35 ΣΕΜΑΧΙΑ

29 ΦΑΚΕ ςυςκ.500γρ. 1.000 ΣΕΜΑΧΙΑ

30 ΦΑΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΣΕ 500γρ 250 ΣΕΜΑΧΙΑ

31 350 ΣΕΜΑΧΙΑ

32 ΦΑΟΛΙΑ ςυςκ.500γρ. 560 ΣΕΜΑΧΙΑ

33 ΧΤΛΟΠΙΣΑΚΙ 500γρ. 315 ΣΕΜΑΧΙΑ

34 ΧΤΛΟΠΙΣΕ ςυςκ.500γρ. 245 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΗΜΑΣΟ  14Α

ΖΤΜΑΡΙΚΟ ΑΣΡΑΚΙ-ΠΕΠΟΝΑΚΙ-ΦΙΔΕ 
 500γρ.

ΡΤΖΙ  ΓΙΑ ΟΤΠΑ καρολίνα 
ςυςκ.0,5κιλοφ

ΡΤΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ  Bonnet 
ςυςκ.0,5κιλοφ

ΦΑΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΙΑ ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΑ 
1κιλό
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Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ"

ΣΜΗΜΑ 14: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ        CPV 15000000-8      ΦΠΑ 13%

ΤΠΟΣΜΗΜΑ 14Β: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΜΕΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΣΙΜΗ

ΣΜΗΜΑ Ι: ΑΤΓΑ

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ

1 ΑΤΓΑ ωοςκοπημζνα 53-63γρ. 7.500 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ Ι

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ"
ΣΜΗΜΑ 14: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ        CPV 15000000-8      ΦΠΑ 13%
ΤΠΟΣΜΗΜΑ 14Β: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΜΕΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΣΙΜΗ

ΣΜΗΜΑ ΙΙ: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ παρθζνο  ςυςκ.5 lit 220 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΙΙ

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΗΜΑΣΟ  14Α

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΗΜΑΣΟ  14Β

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 14

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ"

ΣΜΗΜΑ 15: ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ        CPV 15000000-8      ΦΠΑ 24%

ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΜΕ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΣΙΜΗ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ

1 ΑΛΑΣΙ ΧΟΝΣΡΟ ςυςκ. 1κ ιλοφ 14 ΣΕΜΑΧΙΑ

2 ΑΛΑΣΙ ΨΙΛΟ  φιάλη 750γρ. 280 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΠΟΟ ΦΠΑ 
13%

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΠΟΟ ΦΠΑ 
13%

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΗΜΑΣΟ 
14Β

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΠΟΟ ΦΠΑ 
24%

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
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3 ΑΜΜΩΝΙΑ ςυςκ.30γρ. 7 ΣΕΜΑΧΙΑ

4 500 ΣΕΜΑΧΙΑ

5 ΑΡΑΒΟΙΣΕΛΑΙΟ ςυςκ.2lit. 7 ΣΕΜΑΧΙΑ

6 ΒΑΝΙΛΙΕ  Αρωμα ςυςκ.0.15γρ. 140 ΣΕΜΑΧΙΑ

7 ΒΑΙΛΙΚΟ 100γρ 14 ΣΕΜΑΧΙΑ

8 ΒΑΦΗ ΑΤΓΩΝ 2γρ. 21 ΣΕΜΑΧΙΑ

9 ΒΟΤΣΤΡΟ  soft  μαργαρίνη (500γρ) 600 ΣΕΜΑΧΙΑ

11 ΓΑΡΤΦΑΛΛΟ (ξυλάκι) φακ.0,15γρ. 21 ΣΕΜΑΧΙΑ

12 ΓΑΡΤΦΑΛΛΟ τριμ.ςυςκ.0.15γρ. 14 ΣΕΜΑΧΙΑ

13 ΔΑΦΝΗ 0.15γρ 21 ΣΕΜΑΧΙΑ

14 ΔΤΟΜΟ ΣΡΙΜ.ςυςκ. 0.20γρ. 14 ΣΕΜΑΧΙΑ

15 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ  ςυςκ.500γρ. 84 ΣΕΜΑΧΙΑ

16 ΖΑΧΑΡΗ ςυςκ. 1κ. 490 ΣΕΜΑΧΙΑ

18 ΘΤΜΑΡΙ ςυςκ.100γρ 14 ΣΕΜΑΧΙΑ

19 ΚΑΚΑΟ ςυςκ. 125 γρ. 42 ΣΕΜΑΧΙΑ

20 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΤΛΟ ςυςκ.0,50γρ. 77 ΣΕΜΑΧΙΑ

21 ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΡΙΜ. υςκ.0,50γρ. 35 ΣΕΜΑΧΙΑ

26 ΚΟΜΠΟΣΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 850 γρ. 70 ΣΕΜΑΧΙΑ

27 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΤΕΡ ςυςκ.200γρ. 14 ΣΕΜΑΧΙΑ

28 630 ΣΕΜΑΧΙΑ

29 ΚΤΜΙΝΟ ΣΡΙΜ.ςυςκ.0,50γρ. 14 ΣΕΜΑΧΙΑ

30 ΜΑΓΙΑ 8γρ 84 ΣΕΜΑΧΙΑ

31 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ςυςκ. 500γρ 175 ΣΕΜΑΧΙΑ

32 ΜΑΣΙΧΑ Αρωμα ςυςκ.0,20γρ. 5 ΣΕΜΑΧΙΑ

33 ΜΑΧΛΕΠΙ 10γρ 5 ΣΕΜΑΧΙΑ

34 ΜΟΧΟΚΑΡΤΔΟ ςυςκ.0,30γρ. 7 ΣΕΜΑΧΙΑ

35 35 ΣΕΜΑΧΙΑ

36 ΜΠΑΧΑΡΙ ςυςκ.0,30γρ. 14 ΣΕΜΑΧΙΑ

37 490 ΣΕΜΑΧΙΑ

38 840 ΣΕΜΑΧΙΑ

39 ΞΤΔΙ 400γρ. 210 ΣΕΜΑΧΙΑ

40 ΠΑΠΡΙΚΑ ΓΛΤΚΙΑ ΦΑΚ 28 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΑΝΘΟ ΑΡΑΒΟΙΣΟΤ ΚΟΤΣΙ  
ςυςκ.160γρ.

ΚΟΡΝ ΦΛΕΪΚ ΝΙΦΑΔΕ 
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΤ  ςακ.1κιλοφ

ΜΠΑΙΚΙΝ ΠΑΟΤΝΣΕΡ ςυςκ.κουτί 
200γρ.

ΜΠΙΚΟΣΑ  ΣΤΠΟΤ ΜΙΡΑΝΣΑ    
ςυςκ.250γρ.

ΜΠΙΚΟΣΑ ΣΤΠΟΤ ΠΣΙ ΜΠΕΡ   
ςυςκ.225γρ.
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41 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΤΡΟ ςυςκ.0,50γρ. 77 ΣΕΜΑΧΙΑ

43 ΡΙΓΑΝΗ ΣΡΙΜ.ςυςκ. 0,50γρ. 49 ΣΕΜΑΧΙΑ

46 ΟΔΑ ςυςκ. 400γρ. 9 ΣΕΜΑΧΙΑ

47 ΟΚΟΛΑΣΑ ΚΟΤΒΕΡΣΟΤΡΑ 125γρ 35 ΣΕΜΑΧΙΑ

50 ΣΟΜΑΣΑΚΙΑ ΚΟΝ ΚΑΕ 400γρ 35 ΣΕΜΑΧΙΑ

51 ΣΟΜΑΣΟΠΕΛΣΕ  ςυςκ.410γρ. 150 ΣΕΜΑΧΙΑ

52 ΣΟΜΑΣΑ ΠΑΑΣΑ ςυςκ.0,5 κιλοφ 1.550 ΣΕΜΑΧΙΑ

53 ΣΑΪ ΜΑΤΡΟ ςυςκ.50γρ. 7 ΣΕΜΑΧΙΑ

57 ΦΤΛΛΟ ΚΡΟΤΣΑ  450γρ. 70 ΣΕΜΑΧΙΑ

58 ΧΑΜΟΜΗΛΙ  50γρ. 7 ΣΕΜΑΧΙΑ

59 70 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 15

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ"

ΣΜΗΜΑ 16: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΤ        CPV 15842400-6      ΦΠΑ 13%

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΟΠΩΛΕΙΟΤ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΜΕΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΣΙΜΗ

Α/Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ

1 ΑΓΓΟΤΡΙΑ 1.800 ΣΕΜΑΧΙΑ

2 ΑΝΙΘΟ 180 ΣΕΜΑΧΙΑ

3 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΤΣΑΛΙΑ 1.500 ΚΙΛΑ

4 ΒΕΡΤΚΟΚΑ 450 ΚΙΛΑ

5 ΔΤΟΜΟ ΦΡΕΚΟ 40 ΣΕΜΑΧΙΑ

6 ΚΑΡΟΣΑ 1.300 ΚΙΛΑ

7 ΚΛΕΜΕΝΣΙΝΕ 400 ΚΙΛΑ

8 ΚΑΡΠΟΤΖΙ 1300 ΚΙΛΑ

9 ΚΟΛΟΚΤΘΙΑ 350 ΚΙΛΑ

10 ΚΡΕΜΜΤΔΙΑ ΞΕΡΑ 1.100 ΚΙΛΑ

11 ΚΡΕΜΜΤΔΙΑ ΦΡΕΚΑ 40 ΚΙΛΑ

12 ΛΑΧΑΝΟ ΑΠΡΟ 400 ΚΙΛΑ

13 ΛΕΜΟΝΙΑ 900 ΚΙΛΑ

ΧΤΜΟΙ τεμ.1lit (πορτοκάλι,ροδάκινο 
κλπ)

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΠΟΟ ΦΠΑ 
13%

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
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14 ΜΑΪΝΣΑΝΟ 250 ΣΕΜΑΧΙΑ

16 ΜΕΛΙΣΖΑΝΕ ΑΡΓΙΣΙΚΕ 50 ΚΙΛΑ

17 ΜΗΛΑ ΣΑΡΚΙΝ 2.200 ΚΙΛΑ

18 ΜΠΑΝΑΝΕ 2.500 ΚΙΛΑ

19 ΝΕΚΣΑΡΙΝΙΑ 50 ΚΙΛΑ

20 ΝΣΟΜΑΣΕ 800 ΚΙΛΑ

21 ΠΑΣΑΣΕ 6.000 ΚΙΛΑ

22 ΠΕΠΟΝΙ 1.300 ΚΙΛΑ

23 ΠΙΠΕΡΙΕ ΚΟΚΚΙΝΕ ΦΛΩΡΙΝΗ 60 ΚΙΛΑ

24 ΠΙΠΕΡΙΕ ΠΡΑΙΝΕ ΧΟΝΔΡΕ 100 ΚΙΛΑ

25 ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΑ Χ. 300 ΚΙΛΑ

26 ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΑ Φ. 500 ΚΙΛΑ

27 ΠΡΑΑ 40 ΚΙΛΑ

28 ΡΟΔΑΚΙΝΑ 400 ΚΙΛΑ

29 ΕΛΙΝΟ 350 ΣΕΜΑΧΙΑ

30 ΚΟΡΔΟ 200 ΣΕΜΑΧΙΑ

31 ΣΑΦΙΔΑ ΞΑΝΘΗ 10 ΚΙΛΑ

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ"

ΣΜΗΜΑ 17: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ        CPV 15110000-2     ΦΠΑ 13%

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΜΕΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΣΙΜΗ

Α/Α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ

1 ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ Σ. 65% Α΄ 2450 ΚΙΛΑ

2 1225 ΚΙΛΑ

3 525 ΚΙΛΑ

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ"

ΣΜΗΜΑ 18: ΕΙΔΗ ΙΧΘΤΟΠΩΛΕΙΟΤ        CPV 15220000-6     ΦΠΑ 13%

ΕΙΔΗ ΙΧΘΤΟΠΩΛΕΙΟΤ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΜΕΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΣΙΜΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  ΣΜΗΜΑΣΟ 16

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΠΟΟ ΦΠΑ 
13%

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΚΙΜΑ  ΑΠΟ ΝΕΑΡΟ ΜΟΧΑΡΙ (8-12 
μηνών) ΚΙΛΟΣΟ, ΕΛΙΑ

ΜΟΧΑΡΙ (8-12 μηνών) ΠΑΛΑ, 
ΠΟΝΣΙΚΙ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 17
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Α/Α ΕΙΔΗ ΙΧΘΤΟΠΩΛΕΙΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ

1 ΒΑΚΑΛΑΟ ΦΙΛΕΣΟ 1200 ΚΙΛΑ

2 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΣΟ 70 ΚΙΛΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 18

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ"

ΣΜΗΜΑ 19: ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΕΙΟΤ         CPV 15612500-6      ΦΠΑ 13%

ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΣΙΜΗ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Α/Α ΠΟΟΣΗΣΑ

1 ΨΩΜΙ ΣΑΡΕΝΙΟ/350 γραμ. 14000 ΣΕΜΑΧΙΑ

2 ΚΟΤΛΟΤΡΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ/100 γραμ. 700 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 19

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ"

ΣΜΗΜΑ 20: ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ         CPV 15511100-4      ΦΠΑ 13%

ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΣΙΜΗ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Α/Α ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΟΟΣΗΣΑ

1 4.000 ΛΙΣΡΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 20

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ"

ΣΜΗΜΑ 21: ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ        CPV 15511100-4      ΦΠΑ 13%

ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΣΙΜΗ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Α/Α ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΟΟΣΗΣΑ

1 7.300 ΛΙΣΡΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 21

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΠΟΟ ΦΠΑ 
13%

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ-
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΕΙΟΤ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΠΟΟ ΦΠΑ 
13%

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΠΟΟ ΦΠΑ 
13%

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΦΡΕΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕ ςε ςυςκ. 1 
(ενόσ) λίτρου

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΠΟΟ ΦΠΑ 
13%

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΦΡΕΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕ ςε ςυςκ. 1 
(ενόσ) λίτρου
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Προζθέρω ηις ανωηέρω προμήθειες ένανηι ζσνολικού ποζού: 

……………………………………............................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 (αναγράθεηαι ηο ζσνολικό ποζό ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ Φ.Π.Α. ολογράφως) 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

…….  ……./……/2017 
Ο Προζθέρων 
 
[Σθραγίδα Επιτείρηζης, Υπογραθή Νόμιμοσ Εκπροζώποσ] 

  

ΣΜΗΜΑ 14

ΣΜΗΜΑ 15

ΣΜΗΜΑ 16

ΣΜΗΜΑ 17

ΣΜΗΜΑ 18

ΣΜΗΜΑ 19

ΣΜΗΜΑ 20

ΣΜΗΜΑ 21

ΤΝΟΛΟ 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΠΗ

ΤΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΤ

ΤΝΟΛΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΝΠΔΔ

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤ &  ΝΠΔΔ

ΤΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ 
ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΚΕΤΗ
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ΡΑΑΤΘΜΑ 
 

EΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ     

ΚΑΠΗ ΠΟΑ ΑΝΕΤ 
ΦΠΑ 

ΕΓΓΤΗΗ 
ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

ΣΡΟΓΓΤΛΟΠΟΙΗΗ 
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ 

ΤΜΘΜΑ 1: ΥΡΟΤΜΘΜΑ 1Α: ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ  
Φ.Ρ.Α. 13% 

992,50 € 19,85 € 19,80 € 

ΤΜΘΜΑ 1: ΥΡΟΤΜΘΜΑ 1Β:ΤΜΘΜΑ Ι: ΑΥΓΑ  Φ.Ρ.Α. 13% 32,00 € 0,64 € 0,60 € 

ΤΜΘΜΑ 1: ΥΡΟΤΜΘΜΑ 1Β:ΤΜΘΜΑ ΙΙ: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
Φ.Ρ.Α. 13% 

60,00 € 1,20 € 1,20 € 

ΤΜΘΜΑ 2: ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ  Φ.Ρ.Α. 24% 2.209,65 € 44,19 € 44,20 € 

ΤΜΘΜΑ 3: ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ  Φ.Ρ.Α. 13% 11,68 € 0,23 € 0,20 € 

    

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ    

ΤΜΘΜΑ 4:ΥΡΟΤΜΘΜΑ 4Α: ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ  ΦΡΑ 
13% 

28.440,00 € 568,80 € 568,80 € 

ΤΜΘΜΑ 4:ΥΡΟΤΜΘΜΑ 4Β:  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΦΡΑ 13% 10.800,00 € 216,00 € 216,00 € 

ΤΜΘΜΑ 5: ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΦΡΑ 24% 9.000,00 € 180,00 € 180,00 € 

ΤΜΘΜΑ 6: ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ ΦΡΑ 13% 4.867,20 € 97,34 € 97,30 € 

ΤΜΘΜΑ 7: ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ ΦΡΑ 13% 3.438,00 € 68,76 € 68,80 € 

    

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ    

ΤΜΘΜΑ 8: ΥΡΟΤΜΘΜΑ 8Α:ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΦΡΑ 
13% 

6.294,50 € 125,89 € 125,90 € 

ΤΜΘΜΑ 8: ΥΡΟΤΜΘΜΑ 8Β:ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΦΡΑ 13% 552,00 € 11,04 € 11,00 € 

ΤΜΘΜΑ 9: ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΦΡΑ 24% 476,65 € 9,53 € 9,50 € 

ΤΜΘΜΑ 10: ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ ΦΡΑ 13% 1.597,50 € 31,95 € 31,90 € 

ΤΜΘΜΑ 11: ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ ΦΡΑ 13% 2.437,50 € 48,75 € 48,70 € 

ΤΜΘΜΑ 12: ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ-ΗΑΧ. ΦΡΑ 13% 660,00 € 13,20 € 13,20 € 

    

ΤΜΘΜΑ 13: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΘ – ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΔΘΜΟΥ 30.352,00 € 607,04 € 607,00 € 

    

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ    

ΤΜΘΜΑ 14: ΥΡΟΤΜΘΜΑ 14Α: ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ 
ΦΡΑ 13% 

22.065,15 € 441,30 € 441,30 € 

ΤΜΘΜΑ 14: ΥΡΟΤΜΘΜΑ 14Β: ΤΜΘΜΑ Ι: ΑΥΓΑ ΦΡΑ 13% 1.200,00 € 24,00 € 24,00 € 

ΤΜΘΜΑ 14: ΥΡΟΤΜΘΜΑ 14Β: ΤΜΘΜΑ ΙΙ: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
ΦΡΑ 13% 

3.322,00 € 66,44 € 66,40 € 

ΤΜΘΜΑ 15: ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΦΡΑ 24% 6.198,62 € 123,97 € 124,00 € 

ΤΜΘΜΑ 16: ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ ΦΡΑ 13% 19.118,40 € 382,37 € 382,40 € 

ΤΜΘΜΑ 17: ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ ΦΡΑ 13% 18.235,00 € 364,70 € 364,70 € 

ΤΜΘΜΑ 18: ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ ΦΡΑ 13% 6.529,00 € 130,58 € 130,60 € 

ΤΜΘΜΑ 19: ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ-ΗΑΧ. ΦΡΑ 13% 8.015,00 € 160,30 € 160,30 € 

ΤΜΘΜΑ 20: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΘ ΦΡΑ 13% 4.480,00 € 89,60 € 89,60 € 

ΤΜΘΜΑ 21: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΘ ΦΡΑ 13% 8.176,00 € 163,52 € 163,50 € 
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