
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

      ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ & 
ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ¨, ΤΟ ΝΠΔΔ 
¨ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ¨ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021»,  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 876.789,29€ (775.570,76€ + ΦΠΑ 13% & 24% 101.218,53 € ) & 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 415-417, Τ.Κ. :15343  

ΤΗΛ: 213 2004500,558 

ΑΦΜ:090085626 

ΔΟΥ :ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

 

  
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ¨, ΤΟ ΝΠΔΔ ¨ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ¨ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ  2020-2021» 

 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2020 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚ.: 8943/07-05-2020 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :  876.789,29€ (775.570,76€ + ΦΠΑ 13% & 24% 101.218,53 € ) & 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ : 175.281,41€ (155.114,15€ + ΦΠΑ 13% & 24% 20.167,26 €) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.052.070,70€  

(930.684,91€ + ΦΠΑ 13% & 24% 121.385,79 €)  

  

 Κ.Α.:   15.6699.02, 60.6481.13, 60.6481.14, 10.6063.01, 15.6063.01,  20.6063.01,   

 30.6063.01, 35.6063.01, 40.6063.01, 45.6063.01, 60.6481.01, 60.6063.01,  
10.6063.01 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΤΡΟΦΕΙΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 





 

Σελίδα 2 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (20%) : 175.281,41€ (155.114,15€ + ΦΠΑ 13% 
& 24% 20.167,26 €) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  1.052.070,70€ (930.684,91€ + ΦΠΑ 13% & 24% 121.385,79 €) και 
αναλύεται ως κάτωθι : 

 

I. +ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, εκτιμώμενη αξία: ποσού 414.009,19 (366.041,56€ + ΦΠΑ 

47.967,63€) πλέον  ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσοστού 20% 

II. Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», εκτιμώμενη αξία: 

435.163,12 € (385.089,40 € + ΦΠΑ 50.073,72€) πλέον ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσοστού 20% 

III. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, εκτιμώμενη 

αξία: 6.003,69€ (5.313,00 € + ΦΠΑ 690,69€) πλέον ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσοστού 20% 

IV. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (Α’/ΘΜΙΑ & Β’/ΘΜΙΑ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, εκτιμώμενη 

αξία: 21.613,28 € (19.126,80 €+ ΦΠΑ 2.486,48 €) πλέον ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσοστού 20% 

 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την ποσότητα των ειδών για κάθε τμήμα κατά 
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κάνοντας χρήση του δικαιώματος προαίρεσης,, σύμφωνα με 
τον πίνακα της Μελέτης: 2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ CPV, ΜΕ 
ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ & ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
(Α΄147) β) τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη, την υπ’ αριθ. 6/2020 Μελέτη, 
ως και τα παραρτήματά της που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής: 

  
1. Tο μεγαλύτερο ENNIAIO ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε ισχύουσας μέσης 

τιμής λιανικής πώλησης του δελτίου τιμών της Περιφέρειας Αττικής, Γεν Δ/νσης 
Ανάπτυξης, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, της Περιφέρειας 
Αττικής, για τα είδη τροφίμων των οποίων οι τιμές τελούν σε καθεστώς 
διατίμησης, ήτοι: 
 

 Κρέατα – Πουλερικά – Είδη Ιχθυοπωλείου – Οπωρολαχανικά - Ελαιόλαδο - Αυγά 
 

2.  Τη χαμηλότερη τιμή, για τα είδη τροφίμων που είναι εκτός διατίμησης, ήτοι: 
 

 Είδη Παντοπωλείου - Γαλακτοκομικά Είδη - Είδη Αρτοποιείου-
Ζαχαροπλαστείου 

 

Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομοειδών τμημάτων ή 
και για το σύνολο όλων των τμημάτων. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη 

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




 

Σελίδα 3 

κάθε τμήματος ή υποτμήματος ή/και για μέρος των ομοειδών τμημάτων, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 





 

Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 

Επωνυμία Δήμος Αγίας Παρασκευής 

Ταχυδρομική διεύθυνση Μεσογείων 415-417  

Πόλη Αγία Παρασκευή Αττικής 

Ταχυδρομικός Κωδικός 15343 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS GR 301 

Τηλέφωνο 213 2004558  

Φαξ 210 6003686 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  n.chondrou@agiaparaskevi.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ναυσικά Χονδρού 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.agiaparaskevi.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL) 

www.promitheus.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ), αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και 
ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον υποτομέα ΟΤΑ. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

 

Στοιχεία λοιπών φορέων υλοποίησης της προμήθειας: 

 

 Ν.Π.Δ.Δ. «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ “ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ”», ΑΦΜ: 997779050, Ταχ. Δ/νση: 
Μεσογείων 405, Τ.Κ. 15343 Αγία Παρασκευή, Τηλ.: 210 6391703, 

 Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Ταχ. 
Δ/νση: Αιγαίου Πελάγους & Νότου (Αθλητικό κέντρο) Τ.Κ. 15342 Αγία Παρασκευή, ΑΦΜ: 
997779048, Τηλ.: 210 6002223 

 Α’/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , ΑΦΜ:9977792990, Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 415-417, Τ.Κ. 
15343 Αγία Παρασκευή, Τηλ.: 213 2004568, 

  Β’/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , ΑΦΜ:  997779190, Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 415-417, Τ.Κ. 
15343 Αγία Παρασκευή, Τηλ.: 213 2004568, 

 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

mailto:n.chondrou@agiaparaskevi.gr
http://www.agiaparaskevi.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου ή και στην 
www.agiaparaskevi.gr (ενημέρωση - προκηρύξεις) 

 

1.2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση  της σύμβασης – Προϋπολογισμός 

 

Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει σχετικές πιστώσεις των προϋπολογισμών οικονομικού 
έτους 2020 και 2021 του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, (τροφεία και από Ευρωπαϊκούς 
πόρους). 

 

 1.3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. 
¨ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ¨, ΤΟ ΝΠΔΔ ¨ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ¨ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΤΗ 2020-2021» 
 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα και τα 
αυγά, τα οπωρολαχανικά, τα κρέατα, τα πουλερικά και τα ψάρια, το μεγαλύτερο εννιαίο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης 
του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 
πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.  

Για τα υπόλοιπα είδη παντοπωλείου, τα είδη αρτοποιείου – ζαχαροπλαστείου και τα 
γαλακτοκομικά είδη, η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρουν 
την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά στις τιμές της μελέτης. Οι ενδεικτικές τιμές 
για τα παραπάνω είδη τροφίμων ελήφθησαν από το ελεύθερο εμπόριο.   

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.    

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.agiaparaskevi.gr/
mailto:στην%20www.agiaparaskevi.gr%20(εφημερίδα%20υπηρεσίας%20-%20προκηρύξεις)
http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες (εκτός από τα είδη 
τροφίμων για τα οποία ισχύει η εκάστοτε μέση ημερήσια τιμή του Δελτίου Πιστοποίησης 
Τιμών) σε όλη την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε 
αναθεώρηση.  
 
Ειδικότερα αφορά την κάλυψη των αναγκών των ακόλουθων τμημάτων: 
 
Α) Ν.Π.Δ.Δ. ¨Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής¨:  

Το Τμήμα έχει ως σκοπό την καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή 
διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών των εργαζομένων γονέων και κηδεμόνων 
την πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, 
την προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβαση τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό 
περιβάλλον και τη στήριξη της οικογένειας με την ανάπτυξη δράσεων προληπτικού και 
συμβουλευτικού χαρακτήρα. 

Εποπτεύει 4 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και 2 Νηπιακούς από τους οποίους οι 5 συμμετέχουν στο 
Συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής”.  

Στους σταθμούς συνολικά φιλοξενούνται 698 βρέφη και νήπια και συγκεκριμένα 222 βρέφη και 
476 παιδιά. Οι σταθμοί απασχολούν συνολικά 206 άτομα προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, με 
μόνιμη, αορίστου, ορισμένου χρόνου σχέση εργασίας και κοινωφελούς εργασίας ΟΑΕΔ. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας όλων των δημοτικών 
παιδικών σταθμών της χώρας (ΦΕΚ 497/Β΄/2002) το προσωπικό δικαιούται διατροφής από το 
ίδιο φαγητό που παρασκευάζεται για τα φιλοξενούμενα παιδιά. 

Στα βρέφη και στα νήπια κάθε σταθμού παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή 
(πρωινό, μεσημεριανό και απογευματινό, κάθε μέρα). Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται 
σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή. Ως βάση για το 
ποσοτολόγιο τροφίμων και διαιτολογίου λαμβάνεται το κατ’ αρχήν διαλαμβανόμενο στην υπ’ 
άριθμ.Γ2α/οικ.4108/1988 Απόφαση Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(ΦΕΚ 546 τ.Β΄),όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την υπ’ Αριθ. Υ1α/Γ.Π. OLK. 76785  
Απόφαση Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 3758/2017 Τεύχος Β’). 

 

Β) Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας & Αλληλεγγύης - Κοινωνικό 
Παντοπωλείο:  

 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο αποτελεί μια Κοινωνική Δομή του Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας & 
Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας. Πρόκειται για ένα 
συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού με σκοπό την ανακούφιση και στήριξη απόρων οικογενειών και μοναχικών ατόμων, 
μακροχρόνια ανέργων, ΑμεΑ, χρονίως πασχόντων και γενικότερα ευάλωτων πληθυσμιακών 
ομάδων που διαβιούν υπό συνθήκες φτώχειας, προσφέροντάς τους κάθε μήνα τα βασικά είδη 
πρώτης ανάγκης και συμβάλλοντας στο μέτρο του δυνατού στην αξιοπρεπή διαβίωση των 
συνανθρώπων μας. Ο αριθμός των δικαιούχων φτάνει σήμερα στις τετρακόσιες (400) οικογένειες. 

 

Γ) Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας & Αλληλεγγύης - Κοινωνικό 
Μαγειρείο:  
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Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας & Αλληλεγγύης - Κοινωνικό 
Μαγειρείο: 

Το Κοινωνικό Μαγειρείο αποτελεί μια Κοινωνική Δομή του Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας & 
Αλληλεγγύης, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας. Στόχος του συγκεκριμένου 
προγράμματος είναι η παροχή γευμάτων σε ημερήσια βάση για τουλάχιστον εκατόν (100) 
οικογένειες ή μεμονωμένα άτομα τα οποία αδυνατούν να παρασκευάσουν τα ίδια τα γεύματα 
τους, λόγω σωματικών ή ψυχικών νοσημάτων, καθώς επίσης για την κάλυψη αναγκών σίτισης σε 
αστέγους και σε άτομα που στερούνται υποδομών παρασκευής γευμάτων.  

 

Δ) Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας & Αλληλεγγύης – Κ.Α.Π.Η.:  

 

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας & Αλληλεγγύης – Κ.Α.Π.Η.: 

Το Τμήμα έχει υπό την εποπτεία του 2 ΚΑΠΗ τα οποία φιλοξενούν σε καθημερινή βάση 200 
ηλικιωμένα άτομα, έχοντας εγγεγραμμένα μέλη 4.000 άτομα. 

Τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Αγίας Παρασκευής σκοπό έχουν τη στήριξη των ηλικιωμένων συμπολιτών 
μας μέσα από υπηρεσίες που φροντίζουν για τη βελτίωση της ψυχοσωματικής υγεία τους. Στόχος 
τους είναι να αποτελούν χώρο δημιουργικής απασχόλησης για αυτούς, να στηρίζουν την 
οικογένεια που φροντίζει ηλικιωμένα ή ανάπηρα μέλη, έτσι ώστε να δίνονται απαντήσεις στις 
ανάγκες των συμπολιτών μας για φροντίδα, προστασία, στήριξη, ενημέρωση, ψυχαγωγία, 
ανθρώπινη επαφή, για υψηλή ποιότητα ζωής και εν γένει την παραμονή των ηλικιωμένων 
ανθρώπων ως ισότιμα και ενεργά μέλη της κοινωνίας 

Παρέχουν στα μέλη τους μια σειρά παροχών και δράσεων με σύστημα γνώσης, μεθοδικότητας, 
αλλά κυρίως με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Στους χώρους των ΚΑΠ.Η. παρέχονται καθημερινά 
καφές, αναψυκτικό, τσάι, βουτήματα, φρυγανιές, ρυζόγαλο, ζελέδες κ.α. 

 

Ε) Ν.Π.Δ.Δ. ¨Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής¨:  

 

Ν.Π.Δ.Δ. ¨Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής¨: 

Προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ  
ΠΑΟΔΑΠ. O ΠΑΟΔΑΠ υλοποιεί την πολιτική του Δήμου στον Πολιτισμό και στον Αθλητισμό με 
προγράμματα και παρεμβάσεις, για την διαμόρφωση ενός δυναμικού Πολιτιστικού και Αθλητικού 
ιστού που εντάσσει όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της πόλης. Οι χρήστες των υπηρεσιών και οι 
συμμετέχοντες στις δραστηριότητες του Οργανισμού απαριθμούν τα 13.000 άτομα σπουδαστές 
του Λαϊκού Πανεπιστημίου, του Δημοτικού Ωδείου, των Εργαστηρίων Τέχνης, της Θεατρικής 
Ομάδας, ενώ στα Αθλητικά Προγράμματα συμμετέχουν 700 αθλούμενοι ετησίως. Σημαντική 
δράση του Οργανισμού αποτελεί η Φιλαρμονική Ορχήστρα με πολυετή ενεργή παρουσία και 
δράση, καθώς και ο θερινός κινηματογράφος Επίσης, ξεχωριστή θέση κατέχει η Μικτή Χορωδία 
Ενηλίκων αποτελούμενη από 50 χορωδούς και η νεοσύστατη Παιδική Μπαντίνα. 

  

ΣΤ) Προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 
και των Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το σύνολο του αντίστοιχου προσωπικού (μόνιμοι 
& αορίστου χρόνου υπάλληλοι, καθώς επίσης και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου).  





 

Σελίδα 8 

Ζ) Προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για τους εργαζόμενους στον καθαρισμό των 
σχολείων της Α’/ΘΜΙΑΣ & Β’/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης 

 
 Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) και η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι 
τμήματα:  

 
2.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ CPV,  

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ & ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 

 

Η προμήθεια των τροφίμων αφορά τα εξής τμήματα: 

Ι) ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ποσού 414.009,19  € (366.041,56 € + ΦΠΑ 47.967,63 €). 

 

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

ΤΟΥ ΚΑΠΗ¨, ποσού 12.570,36 € (10.785,96 € + ΦΠΑ 1.784,40 €) & ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. 2.437,63 € ( 2.157,19 

€ + ΦΠΑ 280,43 € ). 

ΤΜΗΜΑ 1) ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, CPV 15000000-8, ποσό 8.261,61 € (7.311,16  € + ΦΠΑ 13%  950,45 

€) &  ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 1.652,32 € (1.462,23 € + ΦΠΑ 13% 190,09 €). 

ΤΜΗΜΑ 2) ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, CPV 15000000-8, ποσό 4.308,75 € (3.474,80 € + ΦΠΑ 24%  833,95 

€) &  ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 785,30 € (694,96 € + ΦΠΑ 13% 90,34 €). 

 

Β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, Κ.Α. 60.6481.13 ¨ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ¨, ποσού 175.187,29 € (155.033,00 € + ΦΠΑ 

20.154,29 €) & ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. 35.037,46 € ( 31.006,60 € + ΦΠΑ 4.030,86 € ). 

ΤΜΗΜΑ 3) ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, CPV 15000000-8, ποσό  139.668,00 € (123.600,00 €+ ΦΠΑ 13%  

16.068,00 €) &  ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 27.933,60 € (24.720,00 € + ΦΠΑ 13% 3.213,60 €). 

ΤΜΗΜΑ 4) ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, CPV 15110000-2, ποσό 13.393,89 € (11.853,00 €+ ΦΠΑ 13%  1.540,89 €) &  

ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 2.678,78 € (2.370,60 € + ΦΠΑ 13% 308,18 €). 

ΤΜΗΜΑ 5) ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, CPV 15220000-6, ποσό 10.938,40 € (9.680,00 € + ΦΠΑ  13%  

1.258,40 €) &  ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 2.187,68 € (1.936,00 € + ΦΠΑ 13% 251,68 €). 

ΤΜΗΜΑ 6), ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ, CPV 15612500-6 ποσό 11.187,00€ 

(9.900,00 €+ ΦΠΑ 13%  1.287,00 €) &  ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 2.237,40 € (1980,00 € + ΦΠΑ 13% 257,40 €). 
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Γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, Κ.Α. 60.6481.14 ¨ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ¨, ποσού 41.337,89€ (36.582,20€ + ΦΠΑ 4.755,69€) 

& ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. 8.267,58 € (7.316,44€ + ΦΠΑ 951,14€ ). 

ΤΜΗΜΑ 7) ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, CPV 15000000-8, ποσό 19.575,22 € (17.323,20 €+ ΦΠΑ 13%  

2.252,02 €) &  ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 3.915,04€ (3.464,64 € + ΦΠΑ 13% 450,40 €). 

ΤΜΗΜΑ 8) ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, CPV 15842400-6, ποσό 6.863,62 € (6.074,00 €+ ΦΠΑ 13% 789,62 

€) &  ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 1.372,72€ (1.214,80 € + ΦΠΑ 13% 157,92 €). 

ΤΜΗΜΑ 9) ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, CPV 15110000-2, ποσό 7.441,05 € (6.585,00 € + ΦΠΑ 13%  856,05 €) 

&  ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 1.488,21€ (1.317,00 € + ΦΠΑ 13% 171,21 €). 

ΤΜΗΜΑ 10) ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, CPV 15220000-6, ποσό 7.458,00 € (6.600,00 €+ ΦΠΑ 13%  858,00 

€) &  ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 1.491,60€ (1.320,00 € + ΦΠΑ 13% 171,60 €). 

 

Δ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ, Κ.Α.: 10.6063.01,  15.6063.01,  20.6063.01,  30.6063.01, 35.6063.01,  

40.6063.01, 45.6063.01, ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ¨, ποσού 184.913,65  € (163.640,40  €+ 

21.273,25 €) & ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. 36.982,73 € ( 32.728,08 € + ΦΠΑ 4.254,65 € ). 

ΤΜΗΜΑ 11) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ, CPV 15511100-4, ποσό 184.913,65  € (163.640,40  €+ 21.273,25 

€) & ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. 36.982,73 € ( 32.728,08 € + ΦΠΑ 4.254,65 € ). 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 11: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ         CPV 15511100-4      ΦΠΑ 13%   

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ   

Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
ΠΟΣΟ ΦΠΑ 

13% 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1 
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 
σε συσκ. 1 (ενός) λίτρου 11.132 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 22 

ΔΙΚ) 1,05 € 11.688,60 € 1.519,52 € 13.208,12 € 

2 
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 
σε συσκ. 1 (ενός) λίτρου 27.830 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 55 

ΔΙΚ) 1,05 € 29.221,50 € 3.798,80 € 33.020,30 € 

3 
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 
σε συσκ. 1 (ενός) λίτρου 55.154 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 109 

ΔΙΚ) 1,05 € 57.911,70 € 7.528,52 € 65.440,22 € 

4 
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 
σε συσκ. 1 (ενός) λίτρου 23.782 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 47 

ΔΙΚ) 1,05 € 24.971,10 € 3.246,24 € 28.217,34 € 

5 
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 
σε συσκ. 1 (ενός) λίτρου 23.782 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 47 

ΔΙΚ) 1,05 € 24.971,10 € 3.246,24 € 28.217,34 € 
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6 
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 
σε συσκ. 1 (ενός) λίτρου 9.108 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 20 

ΔΙΚ) 1,05 € 9.563,40 € 1.243,24 € 10.806,64 € 

7 
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 
σε συσκ. 1 (ενός) λίτρου 5.060 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 15 

ΔΙΚ) 1,05 € 5.313,00 € 690,69 € 6.003,69 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11 155.848     163.640,40  21.273,25 € 184.913,65 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ       163.640,40  21.273,25 € 184.913,65 € 

 

ΙΙ) Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», ποσού 435.163,12 € 

(385.089,40 €+ ΦΠΑ 50.073,72 €). 

 K.A. 60.6481.01 ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ¨, ποσού 356.854,12 € (315.789,40 € + ΦΠΑ 41.064,72 €)  & 

ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. 71.370,82 € (63.157,88 € + ΦΠΑ 8.212,94 €).  

 ΤΜΗΜΑ 12) ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, CPV 15000000-8, ποσό 113.795,97 € (100.704,40 €+ ΦΠΑ 13%  

13.091,57 €) & ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 22.759,19 € ( 20.140,88 € + ΦΠΑ 13% 2.618,31 €). 

ΤΜΗΜΑ 13) ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, CPV 15000000-8, ποσό 136,40 € (110,00 €+ ΦΠΑ 24 % 26,40 €) &  

ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 27,28 € (22,00 € + ΦΠΑ 13%  5,28 €). 

ΤΜΗΜΑ 14) ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, CPV 15842400-6, ποσό 85.911,64 € (76.028,00 € + ΦΠΑ 13%  

9.883,64 €) &  ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 17.182,33 € (15.205,60 € + ΦΠΑ 13%  1.976,73 €). 

ΤΜΗΜΑ 15) ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, CPV 15110000-2, ποσό 58.918,20 € (52.140,00 € ΦΠΑ 13%  

6.778,20 €) &  ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 11.783,64 € (10.428,00 € + ΦΠΑ 13%  1.355,64 €). 

ΤΜΗΜΑ 16) ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, CPV 15220000-6, ποσό 28.747,20 € (25.440,00 €+ ΦΠΑ 13%  

3.307,20 €) &  ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 5.749,44 € (5.088,00 € + ΦΠΑ 13%  661,44 €). 

ΤΜΗΜΑ 17) ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ, CPV 15612500-6, ποσό 50.906,50 € 

(45.050,00 €+ ΦΠΑ 13% 5.856,50€) &  ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 10.181,30 € (9.010,00 € + ΦΠΑ 13%  1.171,30 €). 

ΤΜΗΜΑ 18) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ, CPV 15511100-4, ποσό 18.438,21 € (16.317,00 €+ ΦΠΑ 13%  

2.121,21 €) & ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 3.687,64 € (3.263,40 € + ΦΠΑ 13%  424,24 €). 

K.A. 60.6063.01 ¨ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ¨, ποσού 78.309,00 € (69.300,00 €+ ΦΠΑ 13% 9.009,00 

€) & ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. 15.661,80 € (13.860,00 € + ΦΠΑ 13%  1.801,80 €)  

ΤΜΗΜΑ 19) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, CPV 15511100-4, ποσού 78.309,00 € (69.300,00 

€+ ΦΠΑ 13% 9.009,00 €) & ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. 15.661,80 € (13.860,00 € + ΦΠΑ 13%  1.801,80 €). 
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ΙΙΙ) Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" K.A. 

10.6063.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ¨, ποσού 6.003,69 € (5.313,00 €+ 690,69 €) & ΔΙΚ. 

ΠΡΟΑΙΡ. 1.200,74 € (1.062,60 € + ΦΠΑ 13% 138,14 €).  

ΤΜΗΜΑ 20) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  CPV 15511100-4, ποσού 6.003,69 € (5.313,00 €+ 690,69 €) & ΔΙΚ. 

ΠΡΟΑΙΡ. 1.200,74 € (1.062,60 € + ΦΠΑ 13% 138,14 €).  

 

IV) Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ¨ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, CPV 15511100-

4, ποσού 21.613,28 € (19.126,80 €+ ΦΠΑ 13% 2.486,48 €) & ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. 4.322,66 € (3.825,36 € + ΦΠΑ 

13%  497,30 €). 

ΤΜΗΜΑ 21) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, CPV 15511100-4, ποσού 21.613,28 € (19.126,80 

€+ ΦΠΑ 13% 2.486,48 €) & ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. 4.322,66 € (3.825,36 € + ΦΠΑ 13%  497,30 €). 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΤΜΗΜΑ 21:  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ        CPV 15511100-4      ΦΠΑ 13% 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Α/Α 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΕΙΔΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ  
ΠΟΣΟ ΦΠΑ 

13% 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 
ΠΛΗΡΕΣ σε συσκ. 1 
(ενός) λίτρου 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 18 ΔΙΚ) 9.108 1,05 € 9.563,40 € 1.243,24 € 10.806,64 € 

2 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 
ΠΛΗΡΕΣ σε συσκ. 1 
(ενός) λίτρου 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 18 ΔΙΚ) 9.108 1,05 € 9.563,40 € 1.243,24 € 10.806,64 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21       19.126,80 € 2.486,48 € 21.613,28 € 

 
 Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομοειδών τμημάτων ή και για το 

σύνολο όλων των τμημάτων. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε τμήματος ή 
υποτμήματος ή/και για μέρος των ομοειδών τμημάτων, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ’ αριθ. 
6/2020 μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.  

 
Η προκηρυσσόμενη σύμβαση έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό: 876.789,29€ (775.570,76€ + ΦΠΑ 13% & 24% 
101.218,53 € ) & 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ : 175.281,41€ (155.114,15€ + ΦΠΑ 13% & 24% 20.167,26 €) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  1.052.070,70€ (930.684,91€ + ΦΠΑ 13% & 24% 121.385,79 €)  

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την ποσότητα των ειδών για κάθε τμήμα κατά ποσοστό 
είκοσι τοις εκατό 20 % κάνοντας χρήση του δικαιώματος προαίρεσης, όπως αναφέρεται ανωτέρω και 
σύμφωνα με τον πίνακα της Μελέτης: 2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ CPV, 
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ & ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 
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Η διάρκεια  εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες και σε περίπτωση χρήσης 
του δικαιώματος προαίρεσης για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες ή έως την εξάντληση των ποσοτήτων.  

 

1.4  Θεσμικό πλαίσιο  

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α » [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] 

 Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019) “Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί 
(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 
15.6.2016) Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις”. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της  
παρ 9εδ.β  του άρθρου 209 

 Το άρθρο 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών 
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους 
με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

https://upgradesa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_anavathmisi_gr/EQy4iYjg01pMgOoAZdX9VAABqql2TN_fy4O5_Ez6N9GXNA?e=sR20Kf
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 Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία η δημοσίευση της 
προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 
57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 1781/23.5.2017 τ.Β ) 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του άρθρου 121  ν. 4611/2019 (Α’73/17.01.2019 (Αντικατάσταση του Παραρτήματος III,του Κώδικα 
ΦΠΑ. 

 του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 12.12.2012 ΦΕΚ 240 (τεύχος Α΄), η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 
4111/2013 ΦΕΚ 18 (τεύχος Α), άρθρο 4 παρ. 1 και με την οποία ανατίθεται στους δήμους η ανάδειξη 
χορηγητών, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών καθαριότητας για όλα τα ιδρύματα και τους 
οργανισμούς αυτών.  

 Ν.3526/2007 για την «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». 

 Ν.3310/05 (ΦΕΚ/30/Α/05) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/05) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 ¨Μέτρα για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων¨(ΦΕΚ 30/Α’/14.2.2005)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμερα..  

 Ν.2741/99, άρθρο 8, παρ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις").  

 Π.Δ.79/2007 (ΦΕΚ 95/Α’) και Π.Δ. 8/2012 (ΦΕΚ 11/Α’). 

 Π.Δ. 203/1998 (ΦΕΚ 162/Β΄) περί «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού 
κρέατος, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 23/1995/ΕΚ. 

 Π.Δ. 394/96 περί «Κανονισμού προμηθειών του Δημοσίου (ΦΕΚ 266/96)».  

 Π.Δ. 56/1995 (ΦΕΚ 45/Α΄/17-2-95) «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 
46/1992/ΕΟΚ και 47/1992/ΕΟΚ περί των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και εμπορία 
γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα». 

 Π.Δ. 410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος», όπως 
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 (ΦΕΚ 162/Β΄) περί «Υγειονομικοί όροι 
παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 23/1995/ΕΚ.  

 Π.Δ. 306/1980 και L 87/51 οδηγία της Ε.Ε. (αλλαντικά), την 3/17-06-2011 Αγορανομική διάταξη για 
νωπά Οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Β΄/08-10-2012 «Υγειονομική διάταξη – 
Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών»).  

 Την υπ’ αρ. 8/31-01-2011 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α., ιδίως δε το 14ο άρθρο. 

 ΥΑ Α2-861/ ΦΕΚ 2044/Β΄/22-8-2013 σχετικά με τους «Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και 
παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)». 

 Υ. Α. υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β΄). 

 Υ.Α. υπ’ αριθ. 41087/5-12-2017 (ΦΕΚ 4249, τεύχ. Β΄). 

 ΚΥΑ 43726 (ΦΕΚ-2208/Β΄/8-6-19) ¨Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA Α΄ και 
Β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής¨. 
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 Κ.Υ.Α. ΤΤ36586/10-07-2007 (ΦΕΚ 1323/Β΄/30-7-07) και Κ.Υ.Α. 31119/19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β΄/28-5-08) 
«Τροποποίηση της υπ’ αρ.53361/2-10-06 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1503/Β΄/11-10-06) σχετικά με την παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής».  

 Κ.Υ.Α. 15523/2006 Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/41/ΕΚ. 

 Κοινοτική Οδηγία 2074/2005/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα, την Οδηγία 
1441/2007/ΕΚ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί 
μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα και την Οδηγία 1580/2007/ΕΚ και 1182/2007/ΕΚ στον τομέα 
των οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 350 της 31.12.2007), 

 Εναρμονισμός με τον Κανονισμό 882/2004/ΕΚ για την «Διενέργεια επισήμων ελέγχων της 
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία 
και την καλή διαβίωση των ζώων» και τον 1935/2004/ΕΚ σχετικά με τα «Υλικά και αντικείμενα που 
προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 

 Εναρμονισμός με τον Κανονισμό 852/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την «Υγιεινή των τροφίμων» (για όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας), τον 853/2004/ΕΚ για τον 
«Καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης», τον 854/2004/ΕΚ για τον 
«Καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής 
προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο». 

 Εναρμονισμός με τον Κανονισμό 178/2002/ΕΚ για τον «Καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων 
της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων 
και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων», όπως αυτός τροποποιήθηκε από 
τον 1642/2003/ΕΚ και τον 575/2006/ΕΚ.  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 Τις διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διέπουν τις διαφορές που αναφύονται 
από πράξεις η παραλήψεις, οι οποίες εκδίδονται η συντελούνται μετά την 26/6/2017 καθώς και τις 
διατάξεις του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)», 

 Την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 3/2018) «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) και του Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του 
άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16. 

 Tης με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 Tης με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη 
προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα 
στα έγγραφα της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη νόμου, Π.Δ., υπουργικής 
απόφασης, κλπ. που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Την υπ’ αριθ.  06/2019 Μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου 
Αγίας Παρασκευής.  

 Το με  ΑΔΑΜ:20REQ006341094 2020-02-20 πρωτογενές αίτημα του Δήμου, 

 Το  υπ’ αριθ. πρωτ.: 4538/26-02-2020 τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, 
προς τον διατάκτη για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης 

 Τις υπ’ αριθ.: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17/2020 (ΑΔΑ: 6ΟΩΖΩ6Υ-ΖΡΟ, 6ΕΜΒΩ6Υ-ΞΝΕ, 6ΗΧ4Ω6Υ-6ΘΑ, 
ΩΒΦΕΩ6Υ-Γ5Ε, ΨΟ32Ω6Υ-ΖΚ8, 6ΔΩΛΩ6Υ-ΦΤ0, 6ΞΠΡΩ6Υ-7ΟΘ, Ω1ΙΦΩ6Υ-ΟΣΒ, 67ΛΗΩ6Υ-0ΦΖ, 
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ΨΠ6ΡΩ6Υ-ΒΒ4) Αποφάσεις Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του Δήμου, για την έγκριση της 
συνολικής δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης,  

 Τις υπ’ αριθ. συστ. 395, 396, 394, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393/2020 (ΑΔΑ: Ω575Ω6Υ-Ι6Ν,  
6ΗΕΔΩ6Υ-4ΝΗ, ΩΗΤΩΩ6Υ-ΤΩΦ, 61Σ3Ω6Υ-ΙΛΟ, ΨΛΞΔΩ6Υ-Θ09, 6ΛΔΨΩ6Υ-ΙΓ5, 6ΒΓΤΩ6Υ-6ΜΙ, 6ΨΨ7Ω6Υ-
ΠΒΗ, ΨΤΡ8Ω6Υ-ΛΚΥ, ΩΖΙ0Ω6Υ-1ΤΥ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου, με τις οποίες έχει 
εγκριθεί η δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, για το έτος 2020,  

οι ανωτέρω Αποφάσεις αναρτήθηκαν ως ενιαίο αρχείο στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ: 
20REQ006593432 2020-04-21, ως εγκεκριμένο του πρωτογενούς αιτήματος. 

-  Το με ΑΔΑΜ: 20REQ006307594 2020 02 18 πρωτογενές αίτημα του Νομικού Προσώπου «ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ» 

- Το υπ’ αριθ. πρωτ:539/18-02-2020 Τεκμηριωμένο αίτημα του ΝΠ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 545/18.02.2020 βεβαίωση του ΝΠ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» για την δέσμευση για 
πρόβλεψη των σχετικών πιστώσεων ανά έτος και την οικονομική ανάλυση. 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ.: 546/18-02-2020 (ΑΔΑ:ΩΗΛ5ΟΛΘ1-ΞΥΧ, ΑΔΑΜ: 20REQ006311031 2020 02 19) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του ΝΠ  για την έγκριση και διάθεσης της πίστωσης προμήθειας  
τροφίμων  

- Την υπ’ αριθ.πρωτ.: 547/18-02-2020 (ΑΔΑ:6ΑΘΣΟΘ1-23Β), ΑΔΑΜ: 20REQ006311074 2020 02 19) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του ΝΠ  για την έγκριση και διάθεσης της πίστωσης προμήθειας  
γάλακτος 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 549/18-02-2020 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Δαπάνης (ΑΔΑ: 90Ζ4ΟΛΘ1-
5Φ1, ΑΔΑΜ: 20REQ006626893) για την έγκριση και την διάθεση δαπάνης  συνόλου της 
προμήθειας.  

- Την υπ’ αριθ. 28/2020  Απόφαση Δ.Σ.του ΝΠ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» για την έγκριση της δαπάνης 
και διάθεση της πίστωσης για όλα τα έτη. 

- Το με ΑΔΑΜ: 20REQ006382192 2020 03 05 πρωτογενές αίτημα του Νομικού Προσώπου 
«ΠΑΟΔΑΠ» 

- Το υπ’ αριθ. πρωτ:   609/01-01-2020 Τεκμηριωμένο αίτημα του ΝΠ “ΠΑΟΔΑΠ» 

- Την υπ’ αριθ. συστ. 4/659/13-04-2020 (ΑΔΑ: Ω5ΙΟΟΛΘΒ-8ΝΞ, ΑΔΑΜ: 20REQ006565341 2020 04 13) 
Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του ΝΠ «ΠΑΟΔΑΠ» για την έγκριση της συνολικής 
δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης,  

- Την υπ’ αριθ.συστ. 72/658/13-04-2020 (ΑΔΑ:ΩΡΙΚΟΛΘΒ-ΚΔΙ, ΑΔΑΜ: 20REQ006592059 2020 04 21) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του ΝΠ  για την έγκριση και διάθεσης της πίστωσης προμήθειας  
τροφίμων  

- Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 17/30-01-2020 Βεβαίωση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για τις 
ανάγκες  προμήθειας γάλακτος εργαζομένων που απασχολείται στα σχολεία 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 4/30-01-2020 Βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για τις 
ανάγκες  της προμήθειας γάλακτος εργαζομένων που απασχολείται στα σχολεία 

- Την υπ’ αριθ. 73/2020 (ΑΔΑ: 6Ο0ΒΩ6Υ-Φ9Ο) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 
της 06/2020 μελέτης, των όρων της διακήρυξης και ορισμού της Επιτροπής Διενέργειας και 
αξιολόγησης . 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/06/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
14:00μ.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, την 12/05/2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 08:00π.μ. Οι προσφορές 
υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στο 
άρθρο 15 της Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 Τευχ.Β’) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν 
προσφορά στην αναθέτουσα αρχή με χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.   

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 13/05/2020 ημέρα Τετάρτη  και από ώρα 08:00π.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 18/06/2020 ημέρα Πέμπτη και έως 
ώρα 14:00μ.μ. 

 

Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομοειδών τμημάτων ή και για το 
σύνολο όλων των τμημάτων. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε τμήματος ή 
υποτμήματος ή/και για μέρος των ομοειδών τμημάτων, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Διαδικτυακή πύλη  

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

5/05/2020 12/05/2020 13/05/2020 

από ώρα 08:00 πμ. 

  

  

18/06/2020 

 έως ώρα 14:00 

μμ. 

 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 24/06/2020 και ώρα 11:00π.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας & ώρας υποβολής προσφορών δεν υπάρχει 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 9 της  Υ.Α 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β).  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) ιδίως τα άρθρα 
36 και 37 και την αρ. 56902/215/2-6-2017 ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β Υπουργική Απόφαση «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με τον ανωτέρω διαγωνισμό από το Γραφείο 
Προμηθειών (κα Χονδρού Ναυσικά) οδός Μεσογείων 415 – 417 και στα τηλέφωνα 213 2004558,602 κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.   

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 05/05/2020 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έλαβε αριθμό δημοσίευσης  

2020/S 089-211633 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 91505 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, όπως τροποιήθηκε και ισχύει. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 
: :www.agiaparaskevi.gr /(ενημέρωση/προκηρύξεις) 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον ανάδοχο ή τους αναδόχους και εφόσον 
υποδιαιρείται η σύμβαση σε τμήματα, η δαπάνη δημοσιεύσεων επιμερίζεται, ανά τμήμα, αναλογικά και με 
βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος.  

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
mailto:στην%20www.agiaparaskevi.gr%20(εφημερίδα%20υπηρεσίας%20-%20προκηρύξεις)
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. EES S89 07-05-2020/211633-2020-EL Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ.: 
20PROC006669343), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

3. Η υπ’ αριθ. 06 /2020 Μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) 

4. Το Έντυπο οικονομικης προσφορας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) 

5. Η εγγύηση συμμετοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) 

6. Το δικαίωμα Προαίρεσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ) 

7. Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) 

8. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών 

www.promitheus.gov.gr.
www.promitheus.gov.gr
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 

τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο.
  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα [αγγλική], χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστού 2% 
υπολογιζόμενη επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων 
προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, (του κάθε τμήματος), σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
II της παρούσας. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι διάρκειας εννέα (9) μηνών άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 
171) ) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
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ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους 
διαχειριστές. 

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

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  
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2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους. 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος  
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
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δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του  

2.2.3.5. Δεν συντρέχουν οι προυποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 όπως 

ισχύει, στην παρούσα σύμβαση.  

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016 (απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί 
και συγκροτηθεί η επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016).  
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2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού  

2.2.5  Δεν απαιτείται Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

 

  Όσον αφορά την Τεχνική και επαγγελματική επάρκεια απαιτείται να προκύπτει από την συμπλήρωση 
των αντίστοιχων πεδίων του ΕΕΕΣ, ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν: 

 α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρείς (3) συμβάσεις 
προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου, αντίστοιχης χρηματικής αξίας κατ’ έτος με την παρούσα σύμβαση, 
(τμήματα στα οποία συμμετέχουν)  

β) να διαθέτουν άδεια άσκησης λειτουργίας της επιχείρησης σε ισχύ, ανάλογα με το υπό προμήθεια είδος, 
όπως αναφέρονται στην 06/2020 μελέτη και ειδικότερα άδεια λειτουργίας αρτοποιείου για τα είδη 
αρτοποιείου, άδεια λειτουργίας κρεοπωλείου για τα είδη κρεοπωλείου, 

γ) Άδεια ή βεβαίωση καταλληλότητας για τα μέσα μεταφοράς της επιχείρησης από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση και την ασφαλή μεταφορά των προϊόντων της 
σύμβασης, σύμφωνα τα οριζόμενα 06/2020 μελέτη (3 .1  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, 4. 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ) 

δ) τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία (πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, όπως ακριβώς αναγράφονται 
στην 06/2020 μελέτη (3 .1  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ) 

 

2.2.7. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται να συμμορφώνονται 
και να προκύπτει από την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων του ΕΕΕΣ, ότι πληρούν τις απαιτήσεις που 

σχετίζονται με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ποιότητας η 
υπηρεσίες αναγνώρισης ικανοτήτων της επιχείρησης, όπως περιγράφονται στην 06/2020 μελέτη (3 .1  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ) 
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 
τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.  

 

 2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει 
του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από 
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 

Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και 
διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική 
ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορθωτικό (Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 
2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, με 
το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο 
του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL  
 

Παραπέμπουμε επίσης στο ψηφιακά υπογεγραμμένο από την υπηρεσία έγγραφο 1) espd-request.pdf 
καθώς και στο σχετικό 2) espd-request.xml αρχείο που έχουμε αναρτήσει στα συνημμένα του 
ηλεκτρονικού συστηματικού Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.  

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά. 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβλή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του.  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.  
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Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου 
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς 
να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 

ε) Δεν απαιτείται: δεν συντρέχουν οι προυποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 

όπως ισχύει, στην παρούσα σύμβαση.  

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού 
ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό 
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
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Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Β.3. Χρηματοιοκονομική επάρκεια : Δεν απαιτείται. 

 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας  

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

α) Κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις τουλάχιστον τρείς (3) της τελευταίας 
πενταετίας, με μνεία, για κάθε παράδοση του παραλήπτη είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό 
τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης 
είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν 
ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση 
παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι 
δυνατό, του προμηθευτή. 

 β) Άδεια λειτουργείας της επιχείρησης σε ισχύ: 

-  Άδεια λειτουργίας αρτοποιείου για τα είδη αρτοποιείας και ζαχαροπλαστικής 

 - ‘Αδεια λειτουργίας  κρεοπωλείου για τα είδη κρεοπωλείου  

- Άδεια εμπορείας και διακίνησης για τα είδη παντοπωλείου και τα είδη ιχθυοπωλείου. 

 - Άδεια παραγωγής και επεξεργασίας γαλακτοκομικών προιόντων ή άδεια εμπορείας και διακίνησης 
για τα είδη αυτά (γάλα) σε ισχύ 

γ) Άδεια ή βεβαίωση καταλληλότητας για τα μέσα μεταφοράς της επιχείρησης από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση και την ασφαλή μεταφορά των προϊόντων της 
σύμβασης, σύμφωνα τα οριζόμενα στην 06/2020 Μελέτη  «3.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΚΑΙ «4.- 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»  

Όσον αφορά τα προϊόντα που παρέχονται: 

δ) πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των αγαθών, επαληθευόμενη με 
παραπομπές σε ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα (διεθνή, εθνικά) και όπως απαιτούνται στην 
06/2020 Μελέτη  «3.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΚΑΙ «4.- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»  

ε) αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας  

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

 Β) Πιστοποιητικό από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα (Ιδιωτικό ή 
δημόσιο) που θα βεβαιώνει ότι ο προμηθευτής εφαρμόζει στην επιχείρηση του, σύστημα διαχείρισης της 
ασφάλειας των τροφίμων για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και 
εμπορίας των χορηγούμενων ειδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 06/2020 Μελέτη:  «3.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΚΑΙ «4.- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ». Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παράγει 
και δεν αποθηκεύει ο ίδιος στην επιχείρηση του προς διακίνηση τα ζητούμενα είδη, τότε θα πρέπει να 
διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων ο παραγωγός ή η επιχείρηση από την οποία 
θα προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη. 
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Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις 
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής : 

1. Tο μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε ισχύουσας μέσης τιμής λιανικής 
πώλησης του δελτίου τιμών της Περιφέρειας Αττικής, Γεν Δ/νσης Ανάπτυξης, Π.Ε. Κεντρικού 
Τομέα, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, της Περιφέρειας Αττικής, για τα είδη τροφίμων των 
οποίων οι τιμές τελούν σε καθεστώς διατίμησης, ήτοι: 

 

 Κρέατα – Πουλερικά – Είδη Ιχθυοπωλείου – Οπωρολαχανικά - Ελαιόλαδο - Αυγά 
 

2. Τη χαμηλότερη τιμή, για τα είδη τροφίμων που είναι εκτός διατίμησης, ήτοι: 
 

 Είδη Παντοπωλείου - Γαλακτοκομικά Είδη - Είδη Αρτοποιείου-Ζαχαροπλαστείου 
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α – 06/2020 μελέτη 
της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
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Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 
 Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
 
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf 

 Καθώς, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, εκτός των ανωτέρω θα πρέπει να υποβληθούν και:  

 τεχνική προσφορά (ως επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο.pdf), ψηφιακά υπογεγραμμένο, 
βάσει των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης της υπηρεσίας, η οποία 
προκειμένου να είναι άμεσα αξιολογήσιμη, πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, την 
τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο «Τεχνικές 
προδιαγραφές» της 06/2020 μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, 

 οικονομική προσφορά (ως επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο .pdf) ψηφιακά υπογεγραμμένο, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα – ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, που αποτελεί το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I της 06/2020 μελέτης. 
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2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη 
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 
παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.  

Προς απόδειξη του εμπρόθεσμου της καταθέσεως, ο ανωτέρω φάκελος κατατίθεται επί αποδείξει, στην 
έδρα του Δήμου  Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται επί της οδού Μεσογείων 415-417 ,Τ.Κ. 15343 και 
συγκεκριμένα στο γραφείο πρωτοκόλλου όπου θα λάβει τον σχετικό αριθμό, και θα διαβιβασθεί 
υπηρεσιακώς στην αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας, 
όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016,   

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II –ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της 
06/2020 μελέτης 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του προσφέροντος : Ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και 
της υπ’ αριθ. 06/2020 μελέτης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).  
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Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους 
οικονομικούς φορείς αφού συμπληρωθεί  μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως επί ποινή αποκλεισμού, 
σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5- 2013) και το άρθρο 9 της με αρ. 
56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Υποχρέωση υποβολής ΕΕΕΣ 

1) Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, 
με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική 
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.   

2) Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά 
το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Συγκεκριμένα η υποχρέωση αφορά: 

α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) το Δ/ντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού. 

ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος 

που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Ο οικονομικός φορέας εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει τμήμα της σύμβασης 

υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να το δηλώνει στο Ε.Ε.Ε.Σ. καθώς επίσης και 

τους υπεργολάβους που θα προτείνει. Σ΄ αυτή τη περίπτωση ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει 

προσφορά, επισυνάπτει χωριστό/ά έντυπο/α Ε.Ε.Ε.Σ., ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ/Α από 

τον/τους υπεργολάβο/ους. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση (άρθρο 93 Ν.4412/16). 

 

] 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
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2.4.3.2. Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές όπως 
ακριβώς αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 06/2020 Μελέτη. 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf., το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 Καθώς, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).  

 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ως ακολούθως :  

 Τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της 06/2020 
Μελέτης.  

Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά 
στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων, όπως 
¨δωρεάν____________¨) αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών   

2.4.4.1  Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομοειδών τμημάτων ή και 
για το σύνολο όλων των τμημάτων. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε 
τμήματος ή υποτμήματος ή/και για μέρος των ομοειδών τμημάτων, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως 
ορίζεται κατωτέρω : 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Η τιμή των υπό προμήθεια ειδών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα, σύμφωνα με το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I της παρούσας διακήρυξης  σε μορφή  pdf. 

για τα είδη τροφίμων που είναι εκτός διατίμησης,: 

Είδη Παντοπωλείου - Γαλακτοκομικά Είδη - Είδη Αρτοποιείου-Ζαχαροπλαστείου 
 

Καθώς στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν έχει αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων 
θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του 
ψηφιακά  υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο 
Παράρτημα  I της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Για τα τμήματα των τροφίμων (ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ, ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
(Ελαιόλαδα- Αυγά), ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) τα οποία βρίσκονται σε διατίμηση και η κατακύρωση απαιτεί 
το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης: 
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Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί 
ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική 
φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία 
(αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν, από την 
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, 
όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών 

 

Παράδειγμα:  Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει επί της τιμής ποσοστό έκπτωσης  10% για τo 
ΤΜΗΜΑ 4 - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς 
ΦΠΑ 11.853,00€.  

Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή 
προσφοράς  11.853,00 -  (11.853,00€*0,10) = 10.667,70€. 

 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το  
αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  
που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ….% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%. 

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

Οι προσφερόμενες τιμές για τα είδη εκτός διατίμησης είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης  

Οι τιμές για τα είδη των οποίων τελούν σε καθεστώς διατίμησης, αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με την  
προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό, στην τιμή του είδους, βάσει της ισχύουσας μέσης τιμής λιανικής 
πώλησης του δελτίου τιμών της Περιφέρειας Αττικής, Γεν Δ/νσης Ανάπτυξης, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, Τμήμα 
Εμπορίου & Τουρισμού, της Περιφέρειας Αττικής. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ A’ - 06/2020 μελέτη της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  οκτώ (08) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
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περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

 

2.4.6. Λόγοι απόρριψης προσφορών 

 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 
ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής στα είδη εκτός διατίμησης  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 24/06/2020 τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών και ώρα 11:00π.μ. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2. 
της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

 α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή 
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή ((μέσω του πιστοποιημένου χρήστη), προκειμένου η 
τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών 
προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
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λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή (μέσω του πιστοποιημένου χρήστη) προς 
έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. 

 [Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή 
εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την 
αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω 
ενιαία απόφαση] 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

  [Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία 
απόφαση] 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς. 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους 
και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  
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Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης  

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για 
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του 
διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για 
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15%στην 
περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για 
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται 
προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013,  
και  
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που 
συνοδεύει τη σύμβαση. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχήςη προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 
του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής 
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 
προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων  
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικα στική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.  





 

Σελίδα 42 

 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

4.1 Εγγυήση καλής εκτέλεσης  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την ποσότητα των ειδών κατά ποσοστό 20% (είκοσι τοις εκατό) 
σύμφωνα με τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III, κάνοντας χρήση του δικαιώματος προαίρεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 6, παρ. 1 ,το άρθρο 53 παρ.2, «Περιεχόμενα συμβάσεων» και το άρθρο 132 παρ. 2  περίπ. β) 
«Τροποποίηση συμβάσεων κατά την διάρκειά τους» του Ν. 4412/2016 χωρίς καμία αντίρρηση και 
απαίτηση του αναδόχου. 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σύμφωνα με τις παραδόσεις των 
προιόντων και την τιμολόγησή τους από τον ανάδοχο, με τον πιο κάτω τρόπο  

α) Το 100% της τμηματικής συμβατικής  αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)  

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας  4% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό 
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 
4412/2016 και στους όρους  της   παρούσας και της 06/2020 μελέτης.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 
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Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά, σύμφωνα με την «4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» 

άρθρο 13 της μελέτης και αναλυτικά, η παράδοση των ειδών για το Δήμο, θα γίνεται στο χώρο των:  

Α΄ & Β΄ ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η. (Γούναρη 30, Μπουμπουλίνας 15),  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ (έναντι Δημαρχείου) , 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ (Ρόδων 13), 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ (Δημαρχείο - Λ. Μεσογείων 415-417, Δημοτικό Γκαράζ - Επαμεινώνδα & 

Παναγούλη, Δημοτικό Πάρκινγκ - Αγίου Ιωάννου 11), 

για τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό (Τέρμα Νότου), 

για τους Παιδικούς Σταθμούς, θα γίνεται στις εξής διευθύνσεις: 

Α΄ ΝΗΠΙΑΚΟΣ, Βορρά 7 

Β΄ ΝΗΠΙΑΚΟΣ, Λάδωνος 5 

Γ΄ ΝΗΠΙΑΚΟΣ, Πάρου 16 και Δωδεκανήσου 

Δ΄ ΝΗΠΙΑΚΟΣ, Αισώπου 6 

Ε΄ ΝΗΠΙΑΚΟΣ, Αφροδίτης 12 

Ζ΄ ΝΗΠΙΑΚΟΣ, Τρωάδος 3 

Α΄ ΒΡΕΦΙΚΟΣ, Βορρά 7 

Β΄ ΒΡΕΦΙΚΟΣ, Λάδωνος 5 

Γ΄ ΒΡΕΦΙΚΟΣ, Πάρου 16 και Δωδεκανήσου 

Δ΄ ΒΡΕΦΙΚΟΣ, Αισώπου 6, 

ενώ για τις Σχολικές Επιτροπές θα γίνεται στο Δημαρχείο (Μεσογείων 415-417). 

Σε περίπτωση μετεγκατάστασης κάποιου από τους παραπάνω χώρους εντός των ορίων του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής, ο ανάδοχος θα ενημερωθεί εγγράφως προκειμένου να αλλάξει το σημείο παράδοσης 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 
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6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/12,  σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των 
υλικών γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία έχει ως αντικείμενο τον:  

Έλεγχο της καθαριότητας και γενικώς της καταλληλότητας των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί ο 

προμηθευτής.  

Έλεγχο για τα τρόφιμα που χρειάζονται ψυγείο εάν μεταφέρονται στη σωστή θερμοκρασία. 

Έλεγχο των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών (οσμή, γεύση, όψη κλπ.) κάθε παραγγελθέντος είδους 

τροφίμων.  

Έλεγχο ποιότητας για τον εάν τηρούνται οι προδιαγραφές που έχουν ορισθεί για το κάθε είδος χωριστά. 

Αν διαπιστώσει οποιαδήποτε παράβαση σε σχέση με τα παραπάνω η Επιτροπή έχει το δικαίωμα απόρριψης 

των ειδών, οπότε ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως. Οι προμηθευτές θα πρέπει να 

γνωρίζουν ότι θα ελέγχονται τακτικά από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το αν τηρούνται 

τα όσα αναφέρονται στις προδιαγραφές, καθώς επίσης θα επιθεωρούνται τακτικά και τα φορτηγά μεταφοράς 

των τροφίμων (έλεγχος καθαριότητας, θερμοκρασίας και εξοπλισμού). Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 

δίνει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με κάθε 

χορηγούμενο είδος. 

Ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα ενδιαφέρονται για υλικά αρίστης ποιότητας και μπορεί για να ελέγξουν 

τα δείγματα των προσφερομένων ειδών, να στείλουν αυτά σε οποιοδήποτε κατά την κρίση του εργαστήριο, 

για εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, με δαπάνη των προμηθευτών 

Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν τις Εκθέσεις των επιθεωρητών των Αρχών Ελέγχου αν τους 

ζητηθεί. Η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα 

εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται 

τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Η Επιτροπή επιβάλλεται να 

ελέγχει τα αναγραφόμενα στο Δελτίο Αποστολής και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των συσκευασιών των 

προϊόντων και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.  

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στους καθοριζόμενους χρόνους της μελέτης και της ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρο 43 Ν. 4605/2019). 
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Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές φρέσκου γάλακτος, την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς τους θα 
καταθέσουν υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος 
τους, το οποίο θα συνοδεύεται από ανάλυση από διαπιστευμένο εργαστήριο. 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας : Δεν απαιτείται 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής 

 Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για τα είδη τα οποία τελούν σε διατίμηση η 
τελευταία μπορεί να προκύπτει κατά την προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό στην τιμή του είδους, 
βάσει τιμών αναφοράς, όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Στις περιπτώσεις αυτές 
η τιμή αναπροσαρμόζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης με βάση την εκάστοτε ισχύουσα τιμή 
αναφοράς, εφαρμοζόμενου του ποσοστού έκπτωσης. 
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6.8  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – 6/2020 ΜΕΛΕΤΗ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ - ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟ ΝΠΔΔ ¨ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ, ΤΟ 
ΝΠΔΔ ¨ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ¨ ΚΑΙ ΤΑ 
ΝΠΔΔ ¨ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ¨ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ  2020-21»  

 

 

             ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      6  /2020   

 

            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:           20 / 02 / 20 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :            876.789,29 € (775.570,76 € + ΦΠΑ 13% & 24% 101.218,53 € ) & 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ               :   175.281,41 € (155.114,15 € + ΦΠΑ 13% & 24% 20.167,26 €) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.052.070,70 € (930.684,91 € + ΦΠΑ 13% & 24% 121.385,79 €)  

            

 Κ.Α.:   15.6699.02, 60.6481.13, 60.6481.14, 10.6063.01,  15.6063.01,  20.6063.01,   

 30.6063.01,  35.6063.01,  40.6063.01, 45.6063.01, 60.6481.01, 60.6063.01,  10.6063.01 

 

        

  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΤΡΟΦΕΙΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΟΡΟΙ                
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  

(ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 - Α 147) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, ΤΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ.  ¨ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ¨, ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. 
¨ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ¨ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ  2020-2021»   

 

      

    Περιεχόμενα: Τεχνική Έκθεση 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  –  Ανάλυση κόστους προμηθειών  ανά Κοινωνική Δομή και ανά 
Τμήμα Τροφίμων – Τιμολόγιο Μελέτης 

Σκοπός της Προμήθειας και Τεχνικές Προδιαγραφές των Προϊόντων 

Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ -  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                                ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ - ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δ/ΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                    ΤΟ ΝΠΔΔ ¨ΠΑΙΔΙΚΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ  ΔΗΜΟΥ,     

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                          ΤΟ ΝΠΔΔ ¨ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ   

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                        ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ¨ ΚΑΙ ΤΑ ΝΠΔΔ ¨ΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ¨ ΤΟΥ   

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ  2020-21»   

 

                  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:           6 /2020 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :            876.789,29 € (775.570,76 € + ΦΠΑ 13% & 24% 101.218,53 € ) & 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ               :   175.281,41 € (155.114,15 € + ΦΠΑ 13% & 24% 20.167,26 €) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.052.070,70 € (930.684,91 € + ΦΠΑ 13% & 24% 121.385,79 €) 

 

Κ.Α.:  15.6699.02, 60.6481.13, 60.6481.14, 10.6063.01,  15.6063.01,  20.6063.01,   

30.6063.01,  35.6063.01,  40.6063.01, 45.6063.01,60.6481.01,  60.6063.01, 10.6063.01 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:    ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΤΡΟΦΕΙΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΟΡΟΙ    

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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     Η παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπει στη δαπάνη υλοποίησης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΑΠΗ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΟ 
Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ¨, ΤΟ ΝΠΔΔ ¨ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ¨ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ  2020-
2021»,  

συνολικού ποσού 876.789,29 € (συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ 13% & 24%).  

Ειδικότερα αφορά την κάλυψη των αναγκών των ακόλουθων τμημάτων: 

Α) Ν.Π.Δ.Δ. ¨Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής¨: 

Το Τμήμα έχει ως σκοπό την καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή διαπαιδαγώγηση και 
ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών των εργαζομένων γονέων και κηδεμόνων την πολύπλευρη νοητική, 
συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, την προπαρασκευή τους για τη 
φυσική μετάβαση τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον και τη στήριξη της οικογένειας 
με την ανάπτυξη δράσεων προληπτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα. 

Εποπτεύει 4 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και 2 Νηπιακούς από τους οποίους οι 5 συμμετέχουν στο 
Συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”.  

Στους σταθμούς συνολικά φιλοξενούνται 698 βρέφη και νήπια και συγκεκριμένα 222 βρέφη και 476 
παιδιά. Οι σταθμοί απασχολούν συνολικά 206 άτομα προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, με μόνιμη, 
αορίστου, ορισμένου χρόνου σχέση εργασίας και κοινωφελούς εργασίας ΟΑΕΔ. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας όλων των δημοτικών παιδικών 
σταθμών της χώρας (ΦΕΚ 497/Β΄/2002) το προσωπικό δικαιούται διατροφής από το ίδιο φαγητό που 
παρασκευάζεται για τα φιλοξενούμενα παιδιά. 

Στα βρέφη και στα νήπια κάθε σταθμού παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό, 
μεσημεριανό και απογευματινό, κάθε μέρα). Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται σύμφωνα με τις 
σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή. Ως βάση για το ποσοτολόγιο τροφίμων και 
διαιτολογίου λαμβάνεται το κατ’ αρχήν διαλαμβανόμενο στην υπ’ άριθμ.Γ2α/οικ.4108/1988 Απόφαση 
Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 546 τ.Β΄). 

Β) Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας & Αλληλεγγύης - Κοινωνικό 
Παντοπωλείο: 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο αποτελεί μια Κοινωνική Δομή του Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας & 
Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας. Πρόκειται για ένα 
συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού με 
σκοπό την ανακούφιση και στήριξη απόρων οικογενειών και μοναχικών ατόμων, μακροχρόνια ανέργων, 
ΑμεΑ, χρονίως πασχόντων και γενικότερα ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων που διαβιούν υπό συνθήκες 
φτώχειας, προσφέροντάς τους κάθε μήνα τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης και συμβάλλοντας στο μέτρο 
του δυνατού στην αξιοπρεπή διαβίωση των συνανθρώπων μας. Ο αριθμός των δικαιούχων φτάνει σήμερα 
στις τετρακόσιες (400) οικογένειες. 

Γ) Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας & Αλληλεγγύης - Κοινωνικό Μαγειρείο: 

Το Κοινωνικό Μαγειρείο αποτελεί μια Κοινωνική Δομή του Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας & 
Αλληλεγγύης, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας. Στόχος του συγκεκριμένου 
προγράμματος είναι η παροχή γευμάτων σε ημερήσια βάση για τουλάχιστον εκατόν (100) οικογένειες ή 
μεμονωμένα άτομα τα οποία αδυνατούν να παρασκευάσουν τα ίδια τα γεύματα τους, λόγω σωματικών ή 
ψυχικών νοσημάτων, καθώς επίσης για την κάλυψη αναγκών σίτισης σε αστέγους και σε άτομα που 
στερούνται υποδομών παρασκευής γευμάτων. 

Δ) Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας & Αλληλεγγύης – Κ.Α.Π.Η.: 

Το Τμήμα έχει υπό την εποπτεία του 2 ΚΑΠΗ τα οποία φιλοξενούν σε καθημερινή βάση 200 ηλικιωμένα 
άτομα, έχοντας εγγεγραμμένα μέλη 4.000 άτομα. 
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Τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Αγίας Παρασκευής σκοπό έχουν τη στήριξη των ηλικιωμένων συμπολιτών μας μέσα 
από υπηρεσίες που φροντίζουν για τη βελτίωση της ψυχοσωματικής υγεία τους. Στόχος τους είναι να 
αποτελούν χώρο δημιουργικής απασχόλησης για αυτούς, να στηρίζουν την οικογένεια που φροντίζει 
ηλικιωμένα ή ανάπηρα μέλη, έτσι ώστε να δίνονται απαντήσεις στις ανάγκες των συμπολιτών μας για 
φροντίδα, προστασία, στήριξη, ενημέρωση, ψυχαγωγία, ανθρώπινη επαφή, για υψηλή ποιότητα ζωής και 
εν γένει την παραμονή των ηλικιωμένων ανθρώπων ως ισότιμα και ενεργά μέλη της κοινωνίας. 

Παρέχουν στα μέλη τους μια σειρά παροχών και δράσεων με σύστημα γνώσης, μεθοδικότητας, αλλά 
κυρίως με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Στους χώρους των ΚΑΠ.Η. παρέχονται καθημερινά καφές, 
αναψυκτικό, τσάι, βουτήματα, φρυγανιές, ρυζόγαλο, ζελέδες κ.α. 

Ε) Ν.Π.Δ.Δ. ¨Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής¨: 

Προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ  ΠΑΟΔΑΠ. O 
ΠΑΟΔΑΠ υλοποιεί την πολιτική του Δήμου στον Πολιτισμό και στον Αθλητισμό με προγράμματα και 
παρεμβάσεις, για την διαμόρφωση ενός δυναμικού Πολιτιστικού και Αθλητικού ιστού που εντάσσει όλες 
τις δημιουργικές δυνάμεις της πόλης. Οι χρήστες των υπηρεσιών και οι συμμετέχοντες στις 
δραστηριότητες του Οργανισμού απαριθμούν τα 13.000 άτομα σπουδαστές του Λαϊκού Πανεπιστημίου, 
του Δημοτικού Ωδείου, των Εργαστηρίων Τέχνης, της Θεατρικής Ομάδας, ενώ στα Αθλητικά Προγράμματα 
συμμετέχουν 700 αθλούμενοι ετησίως. Σημαντική δράση του Οργανισμού αποτελεί η Φιλαρμονική 
Ορχήστρα, η Μικτή Χορωδία Ενηλίκων, η νεοσύστατη Παιδική Μπαντίνα, καθώς και ο θερινός 
κινηματογράφος. 

ΣΤ) Προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και των 
Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το σύνολο του αντίστοιχου προσωπικού (μόνιμοι & αορίστου 
χρόνου υπάλληλοι, καθώς επίσης και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου).  

Όλες οι ανωτέρω προμήθειες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό των οικονομικών ετών 2020-2021 του 
Δήμου Αγίας Παρασκευής και οι πιστώσεις αφορούν στους Κ.Α. 15.6699.02 ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ & ΟΜΑΔΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΗ¨, Κ.Α. 60.6481.13 ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 60.6481.14 ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 
ΔΟΜΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ¨ & Κ.Α. 10.6063.01, 15.6063.01, 20.6063.01, 30.6063.01, 35.6063.01, 40.6063.01, 
45.6063.01 ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ¨. Επίσης, θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό των 
οικονομικών ετών 2020-2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» και η 
πίστωση αυτή αφορά στον Κ.Α. 60.6481.01 ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ¨ και K.A. 60.6063.01 “ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ” του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Ακόμη, θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό των 
οικονομικών ετών 2020-2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» και η πίστωση αυτή αφορά στον Κ.Α. 10.6063.01 ¨ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ¨ του 
προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Τα Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» έχουν 
υποχρέωση απολογισμού κι όχι προϋπολογισμού, γι’ αυτό και δεν υποχρεούται σε κωδικούς, όμως η 
δαπάνη του γάλακτος βαρύνει τον προϋπολογισμό των Ν.Π.Δ.Δ. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο και υλοποιείται ως «δημόσια σύμβαση 
προμηθειών» κατά την έννοια της παραγράφου 8 του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 
εδάφιο β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόμου 4412/2016 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016), λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων καταργούμενων και 
μεταβατικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε αυτόν.  

Η υπό ανάλυση προμήθεια θα υλοποιηθεί ως δημόσια σύμβαση μέσω ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.4412/2016 – Α 147). Η δαπάνη θα υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 35, 36 & 38 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν και εφαρμόζονται στο ΚΗΜΔΗΣ και σύμφωνα με τις 
αλλαγές του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52/01.04.2019). 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την ποσότητα των ειδών κατά ποσοστό 20% σύμφωνα με τον 
πίνακα του παραρτήματος κάνοντας χρήση του δικαιώματος προαίρεσης, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, 
το άρθρο 53 παρ.2, «Περιεχόμενα συμβάσεων» και το άρθρο 132  παρ. 2  περίπ. β) «Τροποποίηση 

https://upgradesa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_anavathmisi_gr/EQy4iYjg01pMgOoAZdX9VAABqql2TN_fy4O5_Ez6N9GXNA?e=sR20Kf




 

Σελίδα 55 

συμβάσεων κατά την διάρκειά τους» του Ν. 4412/2016 χωρίς καμία αντίρρηση και απαίτηση του 
αναδόχου. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα χρήσης του άρθρου 132 της παρ.1 περίπ. ββ) για τα συμπληρωματικά έργα, 
υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν 
στην αρχική σύμβαση. Οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της 
αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των 
τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής 
σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.  

Το Δικαίωμα Προαίρεσης για το Κ.Α.Π.Η. (Τμήματα : 1ο & 2ο) αυξάνει το αρχικώς προϋπολογισμένο ποσό 
των 12.570,36 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) - με προσαύξηση 20% ποσού 2.437,63 € 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), -  στο συνολικό ποσό των 15.007,99 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  

Το Δικαίωμα Προαίρεσης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο (Τμήματα : 3o , 4ο , 5o & 6ο ) αυξάνει το αρχικώς 
προϋπολογισμένο ποσό των 175.187,29 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) - με προσαύξηση 20% ποσού 
35.037,46 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), -  στο συνολικό ποσό των 210.224,75 € 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  

Το Δικαίωμα Προαίρεσης για το Κοινωνικό Μαγειρείο (Τμήματα : 7o , 8ο , 9ο , 10ο)  αυξάνει το αρχικώς 
προϋπολογισμένο ποσό των 41.337,89 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) - με προσαύξηση 20% ποσού 
8.267,58 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  -  στο συνολικό ποσό των 49.605,47 € (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.). 

Το Δικαίωμα Προαίρεσης για το Προσωπικό των Υπηρεσιών (Τμήμα : 11ο) αυξάνει το αρχικώς 
προϋπολογισμένο ποσό των 184.913,65 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) - με προσαύξηση 20% ποσού 
36.982,73 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) - στο συνολικό ποσό των 221.896,38 € 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  

Το Δικαίωμα Προαίρεσης για το Ν.Π.Δ.Δ. ¨Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής¨ ( Τμήματα : 12ο, 
13ο , 14ο , 15ο , 16ο , 17ο & 18ο)  αυξάνει το αρχικώς προϋπολογισμένο ποσό  των 356.854,12 € 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) - με προσαύξηση 20% ποσού 71.370,82 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
- στο συνολικό ποσό των 428.224,95 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

Το Δικαίωμα Προαίρεσης για το Προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής¨ 
(Τμήμα : 19ο) αυξάνει το αρχικώς προϋπολογισμένο ποσό των 78.309,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) - με προσαύξηση 20% ποσού 15.661,80 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) - στο συνολικό ποσό των 
93.970,80 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

Το Δικαίωμα Προαίρεσης για το Προσωπικό του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΠ (Τμήμα : 20ο) αυξάνει το αρχικώς 
προϋπολογισμένο ποσό των 6.003,69 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) - με προσαύξηση 20% ποσού 
1.200,74 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), -  στο συνολικό ποσό των 7.204,43 € (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.).  

Το Δικαίωμα Προαίρεσης για το Προσωπικό του ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (Τμήμα : 21ο) αυξάνει το 
αρχικώς προϋπολογισμένο ποσό των 21.613,28 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) - με προσαύξηση 20% 
ποσού 4.322,66 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), - στο συνολικό ποσό των 25.935,94 € 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  

 

 Αγία Παρασκευή,  20 /  02 /2020                                                           Εθεωρήθη    

Η Συντάξασα    Η Προϊσταμένη Τμήματος          Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης             
Δημητρακοπούλου Ιωάννα                     Ξενούλη Γεωργία                              Γκίνη Αντωνία      
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ -  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                                ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ - ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ           

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                    ΤΟ ΝΠΔΔ ¨ΠΑΙΔΙΚΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ  ΔΗΜΟΥ,     

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                          ΤΟ ΝΠΔΔ ¨ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ   

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                         ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ¨ ΚΑΙ ΤΑ ΝΠΔΔ ¨ΣΧΟΛΙΚΕΣ       

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ¨ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ  2020-21»               

                            

                  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:              6  /2020 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :            876.789,29 € (775.570,76 € + ΦΠΑ 13% & 24% 101.218,53 € ) & 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ               :   175.281,41 € (155.114,15 € + ΦΠΑ 13% & 24% 20.167,26 €) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.052.070,70 € (930.684,91 € + ΦΠΑ 13% & 24% 121.385,79€) 

Κ.Α.:  15.6699.02, 60.6481.13, 60.6481.14, 10.6063.01,  15.6063.01,  20.6063.01, 30.6063.01,  

35.6063.01, 40.6063.01, 45.6063.01,  60.6481.01,  60.6063.01,   10.6063.01 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:    ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΤΡΟΦΕΙΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΑΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 

 

2.1. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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Α/Α 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΔΟΜΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΑΝΑ CPV & ΦΠΑ 
 ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1 
 

ΤΜΗΜΑ 1 - ΚΑΠΗ 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 13% 

7.311,16 € 950,45 € 8.261,61 € 

2 ΤΜΗΜΑ 2 – ΚΑΠΗ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 24% 
3.474,80 € 833,95 € 4.308,75 € 

3 
ΤΜΗΜΑ 3 -                  

Κ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

   

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 13% 123.600,00 € 16.068,00 € 139.668,00 € 

4 
ΤΜΗΜΑ 4 -                 

Κ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 13% 

11.853,00 € 1.540,89 € 13.393,89 € 

5 
ΤΜΗΜΑ 5 -                  

Κ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
  ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 13% 

9.680,00 € 1.258,40 € 10.938,40 € 

6 
ΤΜΗΜΑ 6 –  

Κ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ                  

 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ13% 
9.900,00 € 1.287,00 € 11.187,00 € 

7 
ΤΜΗΜΑ 7 -                  

Κ. ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ 

  

 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 13% 17.323,20 € 2.252,02 € 19.575,22 € 

8 
ΤΜΗΜΑ 8 -                  

Κ. ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ 

   

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 13% 6.074,00 € 789,62 € 6.863,62 € 

9 
ΤΜΗΜΑ 9 -  

Κ. ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ 
  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 13% 

6.585,00 € 856,05 € 7.441,05 € 

 10 
ΤΜΗΜΑ 10 -                

Κ. ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ 
  ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 13% 

6.600,00 € 858,00 € 7.458,00 € 

11 
ΤΜΗΜΑ 11 – 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΗΜΟΥ 

 

ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

13% 
163.640,40 € 21.273,25 €       184.913,65 € 

12 
ΤΜΗΜΑ 12 – 

ΝΠΔΔ ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. 

 

  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

13% 
100.704,40 € 13.091,57 € 113.795,97 € 

13 
ΤΜΗΜΑ 13 – 

ΝΠΔΔ ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. 

 

  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

24% 
110,00 € 26,40 € 136,40 € 

14 
ΤΜΗΜΑ 14 – 

ΝΠΔΔ ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. 
  ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

13% 76.028,00 € 9.883,64 € 85.911,64 € 

15 
ΤΜΗΜΑ 15– ΝΠΔΔ 

ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. 
  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 13% 

52.140,00 € 6.778,20 € 58.918,20 € 

16 
ΤΜΗΜΑ 16- ΝΠΔΔ. 

ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. 
ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 13% 

25.440,00 € 3.307,20 € 28.747,20 € 

17 
ΤΜΗΜΑ 17– ΝΠΔΔ 

ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ13% 45.050,00 € 5.856,50 € 50.906,50 € 

18 
ΤΜΗΜΑ 18– ΝΠΔΔ 

ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. 
ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

13% 16.317,00 € 2.121,21 € 18.438,21 € 
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19 ΤΜΗΜΑ 19 – 

ΝΠΔΔ ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. 
ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

13% (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 69.300,00 € 9.009,00 € 78.309,00 € 

20 
ΤΜΗΜΑ 20- ΝΠΔΔ 

ΠΑΟΔΑΠ 
ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

13% (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 5.313,00 € 690,69 € 6.003,69 € 

21 

ΤΜΗΜΑ 21- ΝΠΔΔ 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

13% (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 19.126,80 € 2.486,48 € 21.613,28 € 

 

 
  ΣΥΝΟΛΟ  ΚΑΠΗ 10.785,96 € 1.784,40 € 12.570,36 € 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

155.033,00 € 20.154,29 € 175.187,29 € 

  

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  

ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 

 

36.582,20 € 4.755,69 41.337,89 € 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΔΗΜΟΥ 163.640,40 € 21.273,25 €       184.913,65 € 

  

 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ  366.041,56 € 47.967,63 € 414.009,19 € 

  

 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΠΔΔ 

ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. 

 

385.089,40 € 50.073,72 € 435.163,12 € 

  

 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΠΔΔ 

Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. 

 

5.313,00 € 690,69 € 6.003,69 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΠΔΔ 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 19.126,80 € 2.486,48 € 21.613,28 € 

 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 775.570,76 € 101.218,53 € 876.789,29 € 

      

ΦΟΡΕΑΣ 

 

 

Κ.Α. 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ  

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)  

Φ.Π.Α.  

 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

(ΜΕ ΦΠΑ)   

  ΔΗΜΟΣ   
          15.6699.02 

ΚΑΠΗ – ΤΜΗΜΑ 1 

 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   (ΦΠΑ 

13%) 7.311,16 € 950,45 € 8.261,61 € 

 

ΔΗΜΟΣ 

 15.6699.02 

 ΚΑΠΗ – ΤΜΗΜΑ 2-  

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 

24%)   3.474,80 € 833,95 € 4.308,75 € 

 

ΔΗΜΟΣ 
60.6481.13 

ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – 

ΤΜΗΜΑ 3- ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

(ΦΠΑ 13%) 123.600,00 € 16.068,00 € 139.668,00 € 

ΔΗΜΟΣ 

60.6481.14 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ 
–ΤΜΗΜΑ 7– 

 

 17.323,20 € 2.252,02 € 19.575,22 € 
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 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

(ΦΠΑ 13%) 

Ν.Π.Δ.Δ. 
60.6481.01 

ΠΑΙΣΔΑΠ – ΤΜΗΜΑ 12- 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

(ΦΠΑ 13%) 100.704,40 € 13.091,57 € 113.795,97 € 

Ν.Π.Δ.Δ. 
60.6481.01 

ΠΑΙΣΔΑΠ - ΤΜΗΜΑ  13- 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

(ΦΠΑ 24%) 110,00 € 26,40 € 136,40 € 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ - 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 252.523,56 € 33.222,39 € 285.745,95 € 

ΔΗΜΟΣ 

60.6481.14 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ –
ΤΜΗΜΑ 8– 

 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

                   (ΦΠΑ 13%) 

6.074,00 € 789,62 € 6.863,62 € 

Ν.Π.Δ.Δ. 
60.6481.01 

ΠΑΙΣΔΑΠ - ΤΜΗΜΑ 14 - 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

(ΦΠΑ 13%) 

 

76.028,00 € 9.883,64 € 85.911,64 € 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 82.102,00 € 10.673,26 € 92.775,26 € 

ΔΗΜΟΣ 

60.6481.13 

ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- 

ΤΜΗΜΑ 4-  

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 (ΦΠΑ 13%) 11.853,00 € 1.540,89 € 13.393,89 € 

ΔΗΜΟΣ 

60.6481.14 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ – 

ΤΜΗΜΑ 9–  

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 (ΦΠΑ 13%) 6.585,00 € 856,05 € 7.441,05 € 

Ν.Π.Δ.Δ. 

60.6481.01 

 ΠΑΙΣΔΑΠ - ΤΜΗΜΑ 15- 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  

(ΦΠΑ 13%) 52.140,00 € 6.778,20 € 58.918,20 € 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 70.578,00 € 9.175,14 € 79.753,14 € 

ΔΗΜΟΣ 
60.6481.13 

ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- 

ΤΜΗΜΑ 5 – ΕΙΔΗ 

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%) 9.680,00 € 1.258,40 € 10.938,40 € 

ΔΗΜΟΣ 

60.6481.14 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ 
– ΤΜΗΜΑ 10–ΕΙΔΗ 

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

(ΦΠΑ 13%) 6.600,00 € 858,00 € 7.458,00 € 

 

Ν.Π.Δ.Δ. 
60.6481.01 

 ΠΑΙΣΔΑΠ – ΤΜΗΜΑ  16 - 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 

13%) 

 
25.440,00 € 3.307,20 € 28.747,20 € 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

41.720,00 € 5.423,60 € 47.143,60 € 
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ΔΗΜΟΣ 

60.6481.14 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΤΜΗΜΑ 

6– 

 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

(ΦΠΑ 13%) 9.900,00 € 1.287,00 € 11.187,00 € 

Ν.Π.Δ.Δ. 

60.6481.01 

ΠΑΙΣΔΑΠ – ΤΜΗΜΑ 17- 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

(ΦΠΑ 13%) 45.050,00 € 5.856,50 € 50.906,50 € 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 54.950,00 € 7.143,50 € 62.093,50 € 

ΔΗΜΟΣ 

10.6063.01 

15.6063.01 

20.6063.01 

30.6063.01 

40.6063.01 

35.6063.01 

45.6063.01 

  

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ - 

ΤΜΗΜΑ 11 

ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

13% 163.640,40 € 21.273,25 €       184.913,65 € 

Ν.Π.Δ.Δ. 
60.6481.01 

ΠΑΙΣΔΑΠ – ΤΜΗΜΑ 18 -  

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  

(ΦΠΑ 13%) 

 

16.317,00 € 2.121,21 € 18.438,21 € 

Ν.Π.Δ.Δ. 

60.6063.01 

ΠΑΙΣΔΑΠ – ΤΜΗΜΑ 19 -  

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  

(ΦΠΑ 13%) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 69.300,00 € 9.009,00 € 78.309,00 € 

Ν.Π.Δ.Δ. 

10.6063.01 

Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. - ΤΜΗΜΑ 20-  

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  

(ΦΠΑ 13%) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.313,00 € 690,69 € 6.003,69 € 

Ν.Π.Δ.Δ. 

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - 
ΤΜΗΜΑ 21-  

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  

(ΦΠΑ 13%) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 19.126,80 € 2.486,48 € 21.613,28 € 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΕΙΔΗ 

273.697,20 € 

 35.580,63 € 309.277,83 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 775.570,76 € 101.218,53 € 876.789,29 € 

 

2.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ CPV,  
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ & ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 

 

Η προμήθεια των τροφίμων αφορά τα εξής τμήματα: 
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Ι) ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ποσού 414.009,19  € (366.041,56 € + ΦΠΑ 47.967,63 €). 

Ι) ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ποσού 414.009,19  € (366.041,56 € + ΦΠΑ 47.967,63 €). 

Α) ΚΑΠΗ, Κ.Α. 15.6699.02 ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΝΤΙΝΑΣ & ΟΜΑΔΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΗ¨, 
ποσού 12.570,36 € (10.785,96 € + ΦΠΑ 1.784,40 €) & ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. 2.437,63 € ( 2.157,19 € + ΦΠΑ 280,43 € 
). 

ΤΜΗΜΑ 1) ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, CPV 15000000-8, ποσό 8.261,61 € (7.311,16  € + ΦΠΑ 13%  950,45 €) &  
ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 1.652,32 € (1.462,23 € + ΦΠΑ 13% 190,09 €). 

ΤΜΗΜΑ 2) ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, CPV 15000000-8, ποσό 4.308,75 € (3.474,80 € + ΦΠΑ 24%  833,95 €) &  
ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 785,30 € (694,96 € + ΦΠΑ 13% 90,34 €). 

 

Β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, Κ.Α. 60.6481.13 ¨ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ¨, ποσού 175.187,29 € (155.033,00 € + ΦΠΑ 20.154,29 €)  

& ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. 35.037,46 € ( 31.006,60 € + ΦΠΑ 4.030,86 € ). 

ΤΜΗΜΑ 3) ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, CPV 15000000-8, ποσό  139.668,00 € (123.600,00 €+ ΦΠΑ 13%  
16.068,00 €) &  ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 27.933,60 € (24.720,00 € + ΦΠΑ 13% 3.213,60 €). 

ΤΜΗΜΑ 4) ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, CPV 15110000-2, ποσό 13.393,89 € (11.853,00 €+ ΦΠΑ 13%  1.540,89 €) &  ΔΙΚ. 
ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 2.678,78 € (2.370,60 € + ΦΠΑ 13% 308,18 €). 

ΤΜΗΜΑ 5) ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, CPV 15220000-6, ποσό 10.938,40 € (9.680,00 € + ΦΠΑ  13%  1.258,40 €) &  
ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 2.187,68 € (1.936,00 € + ΦΠΑ 13% 251,68 €). 

ΤΜΗΜΑ 6), ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ, CPV 15612500-6 ποσό 11.187,00€ (9.900,00 €+ ΦΠΑ 
13%  1.287,00 €) &  ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 2.237,40 € (1980,00 € + ΦΠΑ 13% 257,40 €). 

 

Γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, Κ.Α. 60.6481.14 ¨ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ¨, ποσού 41.337,89€ (36.582,20€ + ΦΠΑ 4.755,69€) & ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. 8.267,58 € 
(7.316,44€ + ΦΠΑ 951,14€ ). 

ΤΜΗΜΑ 7) ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, CPV 15000000-8, ποσό 19.575,22 € (17.323,20 €+ ΦΠΑ 13%  2.252,02 €) 
&  ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 3.915,04€ (3.464,64 € + ΦΠΑ 13% 450,40 €). 

ΤΜΗΜΑ 8) ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, CPV 15842400-6, ποσό 6.863,62 € (6.074,00 €+ ΦΠΑ 13% 789,62 €) &  
ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 1.372,72€ (1.214,80 € + ΦΠΑ 13% 157,92 €). 

ΤΜΗΜΑ 9) ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, CPV 15110000-2, ποσό 7.441,05 € (6.585,00 € + ΦΠΑ 13%  856,05 €) &  
ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 1.488,21€ (1.317,00 € + ΦΠΑ 13% 171,21 €). 

ΤΜΗΜΑ 10) ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, CPV 15220000-6, ποσό 7.458,00 € (6.600,00 €+ ΦΠΑ 13%  858,00 €) &  
ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 1.491,60€ (1.320,00 € + ΦΠΑ 13% 171,60 €). 

 

Δ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ, Κ.Α.: 10.6063.01,  15.6063.01,  20.6063.01,  30.6063.01, 35.6063.01,  40.6063.01, 
45.6063.01, ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ¨, ποσού 184.913,65  € (163.640,40  €+ 21.273,25 €) & 
ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. 36.982,73 € ( 32.728,08 € + ΦΠΑ 4.254,65 € ). 

ΤΜΗΜΑ 11) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ, CPV 15511100-4, ποσό 184.913,65  € (163.640,40  €+ 21.273,25 €) & 
ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. 36.982,73 € ( 32.728,08 € + ΦΠΑ 4.254,65 € ). 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 11: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ         CPV 15511100-4      ΦΠΑ 13%   

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ   





 

Σελίδα 62 

Α/Α 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 
ΠΛΗΡΕΣ σε συσκ. 1 
(ενός) λίτρου 11.132 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 22 
ΔΙΚ) 1,05 € 

11.688,60 
€ 1.519,52 € 13.208,12 € 

2 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 
ΠΛΗΡΕΣ σε συσκ. 1 
(ενός) λίτρου 27.830 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 55 
ΔΙΚ) 1,05 € 

29.221,50 
€ 3.798,80 € 33.020,30 € 

3 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 
ΠΛΗΡΕΣ σε συσκ. 1 
(ενός) λίτρου 55.154 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 109 
ΔΙΚ) 1,05 € 

57.911,70 
€ 7.528,52 € 65.440,22 € 

4 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 
ΠΛΗΡΕΣ σε συσκ. 1 
(ενός) λίτρου 23.782 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 47 
ΔΙΚ) 1,05 € 

24.971,10 
€ 3.246,24 € 28.217,34 € 

5 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 
ΠΛΗΡΕΣ σε συσκ. 1 
(ενός) λίτρου 23.782 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 47 
ΔΙΚ) 1,05 € 

24.971,10 
€ 3.246,24 € 28.217,34 € 

6 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 
ΠΛΗΡΕΣ σε συσκ. 1 
(ενός) λίτρου 9.108 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 20 
ΔΙΚ) 1,05 € 9.563,40 € 1.243,24 € 10.806,64 € 

7 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 
ΠΛΗΡΕΣ σε συσκ. 1 
(ενός) λίτρου 5.060 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 15 
ΔΙΚ) 1,05 € 5.313,00 € 690,69 € 6.003,69 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11 155.848     163.640,40  

21.273,25 
€ 

184.913,65 
€ 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ       163.640,40  

21.273,25 
€ 

184.913,65 
€ 

 

ΙΙ) Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», ποσού 435.163,12 € (385.089,40 €+ ΦΠΑ 
50.073,72 €). 

 K.A. 60.6481.01 ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ¨, ποσού 356.854,12 € (315.789,40 € + ΦΠΑ 41.064,72 €)  & ΔΙΚ. 
ΠΡΟΑΙΡ. 71.370,82 € (63.157,88 € + ΦΠΑ 8.212,94 €).  

 ΤΜΗΜΑ 12) ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, CPV 15000000-8, ποσό 113.795,97 € (100.704,40 €+ ΦΠΑ 13%  
13.091,57 €) & ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 22.759,19 € ( 20.140,88 € + ΦΠΑ 13% 2.618,31 €). 

ΤΜΗΜΑ 13) ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, CPV 15000000-8, ποσό 136,40 € (110,00 €+ ΦΠΑ 24 % 26,40 €) &  ΔΙΚ. 
ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 27,28 € (22,00 € + ΦΠΑ 13%  5,28 €). 

ΤΜΗΜΑ 14) ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, CPV 15842400-6, ποσό 85.911,64 € (76.028,00 € + ΦΠΑ 13%  9.883,64 
€) &  ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 17.182,33 € (15.205,60 € + ΦΠΑ 13%  1.976,73 €). 

ΤΜΗΜΑ 15) ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, CPV 15110000-2, ποσό 58.918,20 € (52.140,00 € ΦΠΑ 13%  6.778,20 €) &  
ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 11.783,64 € (10.428,00 € + ΦΠΑ 13%  1.355,64 €). 

ΤΜΗΜΑ 16) ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, CPV 15220000-6, ποσό 28.747,20 € (25.440,00 €+ ΦΠΑ 13%  3.307,20 €) 
&  ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 5.749,44 € (5.088,00 € + ΦΠΑ 13%  661,44 €). 
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ΤΜΗΜΑ 17) ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ, CPV 15612500-6, ποσό 50.906,50 € (45.050,00 €+ 
ΦΠΑ 13% 5.856,50€) &  ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 10.181,30 € (9.010,00 € + ΦΠΑ 13%  1.171,30 €). 

ΤΜΗΜΑ 18) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ, CPV 15511100-4, ποσό 18.438,21 € (16.317,00 €+ ΦΠΑ 13%  2.121,21 
€) & ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. ποσό 3.687,64 € (3.263,40 € + ΦΠΑ 13%  424,24 €). 

K.A. 60.6063.01 ¨ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ¨, ποσού 78.309,00 € (69.300,00 €+ ΦΠΑ 13% 9.009,00 €) & 
ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. 15.661,80 € (13.860,00 € + ΦΠΑ 13%  1.801,80 €)  

ΤΜΗΜΑ 19) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, CPV 15511100-4, ποσού 78.309,00 € (69.300,00 €+ 
ΦΠΑ 13% 9.009,00 €) & ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. 15.661,80 € (13.860,00 € + ΦΠΑ 13%  1.801,80 €). 

 

ΙΙΙ) Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" K.A. 10.6063.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ¨, ποσού 6.003,69 € (5.313,00 €+ 690,69 €) & ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. 1.200,74 € (1.062,60 € + 
ΦΠΑ 13% 138,14 €).  

ΤΜΗΜΑ 20) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  CPV 15511100-4, ποσού 6.003,69 € (5.313,00 €+ 690,69 €) & ΔΙΚ. 
ΠΡΟΑΙΡ. 1.200,74 € (1.062,60 € + ΦΠΑ 13% 138,14 €).  

 

IV) Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ¨ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, CPV 15511100-4, ποσού 
21.613,28 € (19.126,80 €+ ΦΠΑ 13% 2.486,48 €) & ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. 4.322,66 € (3.825,36 € + ΦΠΑ 13%  497,30 
€). 

ΤΜΗΜΑ 21) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, CPV 15511100-4, ποσού 21.613,28 € (19.126,80 €+ 
ΦΠΑ 13% 2.486,48 €) & ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡ. 4.322,66 € (3.825,36 € + ΦΠΑ 13%  497,30 €). 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΤΜΗΜΑ 21:  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ        CPV 15511100-4      ΦΠΑ 13% 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Α/Α 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΕΙΔΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

ΠΟΣΟ ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 
ΠΛΗΡΕΣ σε συσκ. 
1 (ενός) λίτρου 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 18 
ΔΙΚ) 9.108 1,05 € 9.563,40 € 1.243,24 € 10.806,64 € 

2 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 
ΠΛΗΡΕΣ σε συσκ. 
1 (ενός) λίτρου 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 18 
ΔΙΚ) 9.108 1,05 € 9.563,40 € 1.243,24 € 10.806,64 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21       19.126,80 € 2.486,48 € 21.613,28 € 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΠΗ-Κ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-Κ. ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ- 

ΝΠΔΔ  ¨ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ¨, ΝΠΔΔ ¨ΠΑΟΔΑΠ¨ & Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ¨ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ  2020-21»                             

 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΠΗ-Κ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-Κ. ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ-ΝΠΔΔ ¨ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ¨-  

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2020-2021 
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ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ      CPV  15000000-8        ΦΠΑ 13% 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ 
Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ  συσκ. 1 κιλού 200 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,65 € 130,00 € 16,90 € 146,90 € 

2 
ΑΛΕΥΡΙ  (ΦΑΡΙΝΑ) συσκ. 
500γρ. 60 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,60 € 36,00 € 4,68 € 40,68 € 

3 
ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΥΧΑ ΩΜΗ 
συσκ. 200 γρ. 80 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,00 € 320,00 € 41,60 € 361,60 € 

4 ΑΝΘΟΝΕΡΟ 200γρ. 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,60 € 7,20 € 0,94 € 8,14 € 

5 
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 
ΚΟΥΤΙ  συσκ.160γρ. 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,00 € 20,00 € 2,60 € 22,60 € 

6 
ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ 
συσκ.1lit. 36 TEMAXIA 2,60 € 93,60 € 12,17 € 105,77 € 

7 

ΒΟΥΤΥΡΟ  ΦΡΕΣΚΟ  
τύπου ΚΕΡΚΥΡΑΣ συσκ. 
500γρ. 60 ΤΕΜΑΧΙΑ 6,20 € 372,00 € 48,36 € 420,36 € 

8 
ΒΟΥΤΥΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
συσκ. 500 γρ. 64 ΤΕΜΑΧΙΑ 5,60 € 358,40 € 46,59 € 404,99 € 

9 
ΒΟΥΤΥΡΟ SOFT 
μαργαρίνη (500 γρ) 36 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,40 € 50,40 € 6,55 € 56,95 € 

10 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ  7,5% 
λιπ. 388γρ 288 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,70 € 201,60 € 26,21 € 227,81 € 

11 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 4% λιπ. 
393γρ(ΕΛΑΦΡΥ) 288 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,70 € 201,60 € 26,21 € 227,81 € 

12 
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ (ξυλάκι) 
φακ.0,15γρ. 60 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,55 € 33,00 € 4,29 € 37,29 € 

13 
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ 
τριμ.συσκ.0.15γρ. 40 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,55 € 22,00 € 2,86 € 24,86 € 

14 
ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ  
συσκ.400γρ. 120 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,60 € 72,00 € 9,36 € 81,36 € 

15 ΖΑΧΑΡΗ συσκ. 1κ. 320 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,70 € 224,00 € 29,12 € 253,12 € 

16 ΚΑΚΑΟ συσκ. 125 γρ. 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,00 € 20,00 € 2,60 € 22,60 € 

17 
ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ 
συσκ.50γρ. 40 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,60 € 24,00 € 3,12 € 27,12 € 

18 
ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜ. 

30 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,60 € 18,00 € 2,34 € 20,34 € 
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Συσκ.50γρ. 

19 
ΚΑΡΥΔΟΨΥΧΑ 
συσκ.200γρ. 80 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,85 € 228,00 € 29,64 € 257,64 € 

20 
ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
500γρ. 80 ΤΕΜΑΧΙΑ 5,00 € 400,00 € 52,00 € 452,00 € 

21 
ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 
200γρ. 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 6,50 € 130,00 € 16,90 € 146,90 € 

22 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 500γρ. 400 ΤΕΜΑΧΙΑ 5,50 € 2.200,00 € 286,00 € 
2.486,00 
€ 

23 
ΜΑΓΙΑ ΞΗΡΗ συσκ. 
3x8γρ. 60 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,90 € 54,00 € 7,02 € 61,02 € 

24 
ΜΕΛΙ   συσκευασία 1 
κιλού 48 ΤΕΜΑΧΙΑ 6,40 € 307,20 € 39,94 € 347,14 € 

25 
ΜΠΑΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 
συσκ.κουτί 200γρ. 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,95 € 19,00 € 2,47 € 21,47 € 

26 ΞΥΔΙ 400ml 16 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,40 € 6,40 € 0,83 € 7,23 € 

27 
ΡΥΖΙ  ΓΙΑ ΣΟΥΠΑ γλασέ ή 
καρολίνα συσκ. 500γρ. 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,60 € 12,00 € 1,56 € 13,56 € 

28 
ΣΠΑΣΤΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 100τεμ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,99 € 19,80 € 2,57 € 22,37 € 

29 
ΣΤΑΦΙΔΕΣ (μαύρη) 
συσκ. 200 γρ. 16 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,70 € 27,20 € 3,54 € 30,74 € 

30 
ΤΣΑΪ ΒΟΥΝΟΥ 
συσκ.20γρ. 160 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,18 € 188,80 € 24,54 € 213,34 € 

31 
ΤΣΑΪ συσκ.κουτί των 
20φακ. 120 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,45 € 174,00 € 22,62 € 196,62 € 

32 
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ 
500γρ. 500 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,00 € 1.000,00 € 130,00 € 

1.130,00 
€ 

33 ΦΥΤΙΝΗ συσκ. 400 γρ. 48 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,27 € 108,96 € 14,16 € 123,12 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 1Α 3.372     7.079,16 920,29 7.999,45 

        

        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ        CPV  15000000-8       ΦΠΑ 13% 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1Β: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΥΓΑ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ 
Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΤΕΛΙΚΗ 
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ΑΞΙΑ 

1 
ΑΥΓΑ ωοσκοπημένα 53-
63γρ. 400 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,16 € 64,00 € 8,32 € 72,32 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι 400     64,00 € 8,32 € 72,32 € 

        

        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ        CPV  15000000-8      ΦΠΑ 13% 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1Β: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ 
Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ γνήσιο 
συσκ.1 lit 40 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,20 € 168,00 € 21,84 € 189,84 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 40     168,00 € 21,84 € 189,84 € 

                

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 1Β 440     232,00 € 30,16 € 262,16 € 

        

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 1Α 3372     7.079,16 € 920,29 € 

7.999,45 
€ 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 1Β 440     232,00 € 30,16 € 262,16 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 3.812     7.311,16 € 950,45 € 

8.261,61 
€ 

        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ        CPV  15000000-8        ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ 
Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 
ΑΕΡΙΟΥΧΟ ΠΟΤΟ 
ΤΥΠΟΥ COLA (330ml) 1440 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,55 € 792,00 € 190,08 € 982,08 € 

2 
ΑΕΡΙΟΥΧΟΣ ΓΚΑΖΟΖΑ 
(330ml) 384 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,55 € 211,20 € 50,69 € 261,89 € 
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3 

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 
ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 150 
ΜΕΤΡΩΝ 8 ΤΕΜΑΧΙΑ 16,00 € 128,00 € 30,72 € 158,72 € 

4 
ΑΜΜΩΝΙΑ συσκ. 28 
γρ 80 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,30 € 24,00 € 5,76 € 29,76 € 

5 

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΧΑΡΤΙ ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ 10 
ΜΕΤΡ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,10 € 42,00 € 10,08 € 52,08 € 

6 
ΒΑΝΙΛΙΕΣ  Άρωμα 
συσκ.0,15γρ. 100 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,25 € 25,00 € 6,00 € 31,00 € 

7 

ΔΙΑΦΑΝΗΣ 
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΥΣΚ. 300 
ΜΕΤΡΩΝ 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 18,00 € 72,00 € 17,28 € 89,28 € 

8 ΖΕΛΕ κουτ. 200γρ. 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,15 € 23,00 € 5,52 € 28,52 € 

9 ΚΟΝΙΑΚ 700ml 3* 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 10,00 € 200,00 € 48,00 € 248,00 € 

10 ΛΕΜΟΝΙΤΑ (330ml) 384 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,55 € 211,20 € 50,69 € 261,89 € 

11 ΟΥΖΟ 750ML 2 TEMAXIA 10,50 € 21,00 € 5,04 € 26,04 € 

12 

ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΥΣΚ. 50 
ΤΕΜ. 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 5,00 € 20,00 € 4,80 € 24,80 € 

13 

ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΦΡΟΥΤΟΥ ΓΛΥΚ ΣΥΣΚ. 
50 ΤΕΜ. 80 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,00 € 240,00 € 57,60 € 297,60 € 

14 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΜΠΛΕ 
(330ml) 1440 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,55 € 792,00 € 190,08 € 982,08 € 

15 
ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΣΥΣΚ. 50 ΤΕΜΑΧ. 40 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,50 € 60,00 € 14,40 € 74,40 € 

16 
ΣΟΔΑ ΣΚΟΝΗ συσκ. 
400γρ. 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,17 € 23,40 € 5,62 € 29,02 € 

17 
ΦΙΑΛΕΣ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ 
ΜΠΛΕ 90γρ. 100 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,30 € 130,00 € 31,20 € 161,20 € 

18 
ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 
450γρ. 40 ΤΕΜΑΧΙΑ 8,00 € 320,00 € 76,80 € 396,80 € 

19 
ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ 1Χ4 
συσκ. 40 ΤΕΜ. 60 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,00 € 60,00 € 14,40 € 74,40 € 

20 
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΥΣΚ. 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 750 ΤΕΜ 32 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,50 € 80,00 € 19,20 € 99,20 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 4.278     3.474,80 € 833,95 € 4.308,75 € 
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  ΤΜΗΜΑ 1 3.812     7.311,16 € 950,45 € 8.261,61 € 

  ΤΜΗΜΑ 2 4.278     3.474,80 € 833,95 € 4.308,75 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΠΗ 8.090     10.785,96 € 
1.784,40 
€ 12.570,36 € 

        

        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ    CPV  15000000-8    ΦΠΑ 13% 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ συσκ. 1 kg 18.000 ΚΙΛΑ 0,65 € 11.700,00 € 1.521,00 € 13.221,00 € 

2 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 7,5% 
λιπ. 388 γρ 21.000 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,70 € 14.700,00 € 1.911,00 € 16.611,00 € 

3 ΖΑΧΑΡΗ συσκ. 1 kg 9.000 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,70 € 6.300,00 € 819,00 € 7.119,00 € 

4 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 
συσκ. 500γρ. 9.000 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,60 € 5.400,00 € 702,00 € 6.102,00 € 

5 ΠΕΝΝΕΣ συσκ. 500γρ. 9.000 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,60 € 5.400,00 € 702,00 € 6.102,00 € 

6 
ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ  
Bonnet συσκ.0,5κιλού 9.000 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,60 € 5.400,00 € 702,00 € 6.102,00 € 

7 
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ συσκ. 
500γρ. 18.000 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,55 € 9.900,00 € 1.287,00 € 11.187,00 € 

8 ΦΑΚΕΣ συσκ. 500γρ. 9.000 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,90 € 8.100,00 € 1.053,00 € 9.153,00 € 

9 
ΦΑΣΟΛΙΑ συσκ. 
500γρ. 9.000 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,00 € 9.000,00 € 1.170,00 € 10.170,00 € 

10 
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 
συσκ.500γρ. 9.000 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,10 € 9.900,00 € 1.287,00 € 11.187,00 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 3Α 120.000     85.800,00 € 11.154,00 € 96.954,00 € 

        

        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ        CPV  15000000-8        ΦΠΑ 13% 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3Β: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
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ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ 

1 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ γνήσιο 
συσκ. 1Lt 9.000 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,20 € 37.800,00 € 4.914,00 € 42.714,00 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 3Β 9.000     37.800,00 € 4.914,00 € 42.714,00 € 

        

  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 3Α 120.000     85.800,00 € 11.154,00 € 96.954,00 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 3Β 9.000     37.800,00 € 4.914,00 € 42.714,00 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 129.000     123.600,00 € 16.068,00 € 

139.668,00 
€ 

        

        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ        CPV  15110000-2      ΦΠΑ 13% 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Τ. 65% Α 900 ΚΙΛΑ 2,12 € 1.908,00 € 248,04 € 2.156,04 € 

2 

ΚΙΜΑΣ ΣΠΑΛΑ - 
ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΒΟΕΙΟΥ 
Χ.Ο. (Άνω των 12 -24 
μηνών) 900 ΚΙΛΑ 6,65 € 5.985,00 € 778,05 € 6.763,05 € 

3 
ΧΟΙΡΙΝΟ Τ. ΚΑΡΡΕ Χ.Κ. 
ΜΠΟΥΤΙ 900 ΚΙΛΑ 4,40 € 3.960,00 € 514,80 € 4.474,80 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 2.700     11.853,00 € 1.540,89 € 13.393,89 € 

        

        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 5: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ       CPV  15220000-6     ΦΠΑ 13% 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ 880 ΚΙΛΑ 5,30 € 4.664,00 € 606,32 € 5.270,32 € 

2 ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ 880 ΚΙΛΑ 5,70 € 5.016,00 € 652,08 € 5.668,08 € 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 1.760     9.680,00 € 1.258,40 € 10.938,40 € 

        
        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 6:ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ   CPV  15612500-6    ΦΠΑ 13% 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Α/Α 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ -
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 
ΨΩΜΙ ΣΤΑΡΕΝΙΟ / 350 
γραμ. 18.000 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,55 € 9.900,00 € 1.287,00 € 11.187,00 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 18.000     9.900,00 € 1.287,00 € 11.187,00 € 

        

        

  ΤΜΗΜΑ 3 129.000     123.600,00 € 16.068,00 € 
139.668,00 
€ 

  ΤΜΗΜΑ 4 2.700     11.853,00 € 1.540,89 € 13.393,89 € 

  ΤΜΗΜΑ 5 1.760     9.680,00 € 1.258,40 € 10.938,40 € 

  ΤΜΗΜΑ 6 18.000     9.900,00 € 1.287,00 € 11.187,00 € 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 151.460     155.033,00 € 20.154,29 € 

175.187,29 
€ 

        

        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 7: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ        CPV  15800000-6      ΦΠΑ 13% 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 7Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 

ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ συσκ. 
1 kg 800 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,50 € 3.600,00 € 468,00 € 4.068,00 € 

2 
ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ  
σακουλάκι 1 κιλού 120 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,70 € 204,00 € 26,52 € 230,52 € 

3 

ΑΡΑΚΑΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 
συσκ. 1 kg 800 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,45 € 1.160,00 € 150,80 € 1.310,80 € 
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4 
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ  συσκ.0,5 
κιλού 600 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,60 € 360,00 € 46,80 € 406,80 € 

5 
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ 
συσκ. 500γρ. 400 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,60 € 240,00 € 31,20 € 271,20 € 

6 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ No 6 
συσκ. 500γρ. 1200 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,60 € 720,00 € 93,60 € 813,60 € 

7 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΕΝΝΕΣ 
συσκ.500γρ. 1200 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,60 € 720,00 € 93,60 € 813,60 € 

8 

ΜΠΑΜΙΕΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ συσκ. 
1 kg 800 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,70 € 2.960,00 € 384,80 € 3.344,80 € 

9 
ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 
συσκ.100 γρ. 100 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,70 € 170,00 € 22,10 € 192,10 € 

10 ΡΕΒΥΘΙΑ συσκ. 500γρ. 600 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,15 € 690,00 € 89,7 779,70 € 

11 
ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ  
Bonnet συσκ.0,5κιλού 800 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,60 € 480,00 € 62,40 € 542,40 € 

12 
ΡΥΖΙ  ΓΙΑ ΣΟΥΠΑ γλασέ 
συσκ. 0,5κιλού 400 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,60 € 240,00 € 31,20 € 271,20 € 

13 
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 
συσκ.1 κιλού 520 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,10 € 572,00 € 74,36 € 646,36 € 

14 
ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 
συσκ.410γρ. 400 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,00 € 400,00 € 52,00 € 452,00 € 

15 ΦΑΚΕΣ συσκ. 500γρ. 1000 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,90 € 900,00 € 117,00 € 1.017,00 € 

16 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓ. 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑσυσκ.1
kg 800 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,60 € 1.280,00 € 166,40 € 1.446,40 € 

17 
ΦΑΣΟΛΙΑ συσκ. 
500γρ. 600 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,00 € 600,00 € 78,00 € 678,00 € 

18 
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ συσκ. 
500γρ. 800 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,10 € 880,00 € 114,40 € 994,40 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 7Α 11.940     16.176,00 € 2.102,88 € 18.278,88 € 

        

        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 7: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ       CPV  15800000-6       ΦΠΑ 13% 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 7Β: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 
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1 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ γνήσιο 
συσκ. 5lt 60 ΤΕΜΑΧΙΑ 19,12 € 1.147,20 € 149,14 € 1.296,34 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 7Β 60     1.147,20 € 149,14 € 1.296,34 € 

                

  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 7Α 11.940     16.176,00 € 2.102,88 € 18.278,88 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 7Β 60     1.147,20 € 149,14 € 1.296,34 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7 12.000     17.323,20 € 2.252,02 € 19.575,22 € 

        

        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 8: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ        CPV 15842400-6         ΦΠΑ 13% 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 ΚΑΡΟΤΑ 560 ΚΙΛΑ 0,70 € 392,00 € 50,96 € 442,96 € 

2 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 600 ΚΙΛΑ 0,80 € 480,00 € 62,40 € 542,40 € 

3 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 1400 ΚΙΛΑ 0,65 € 910,00 € 118,30 € 1.028,30 € 

4 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ 280 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,40 € 112,00 € 14,56 € 126,56 € 

5 
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 
ΑΡΓΙΤΙΚΕΣ 600 ΚΙΛΑ 1,00 € 600,00 € 78,00 € 678,00 € 

6 ΠΑΤΑΤΕΣ 6.000 ΚΙΛΑ 0,55 € 3.300,00 € 429,00 € 3.729,00 € 

7 ΣΕΛΙΝΟ 280 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,00 € 280,00 € 36,40 € 316,40 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8 9.720     6.074,00 € 789,62 € 6.863,62 € 

        
        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 9: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ        CPV  15110000-2        ΦΠΑ 13% 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 
ΧΟΙΡΙΝΟ Τ. ΚΑΡΡΕ Χ.Κ. 
ΜΠΟΥΤΙ 500 ΚΙΛΑ 4,40 € 2.200,00 € 286,00 € 2.486,00 € 
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2 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Τ. 65% 
Α΄ 500 ΚΙΛΑ 2,12 € 1.060,00 € 137,80 € 1.197,80 € 

3 

ΚΙΜΑΣ ΣΠΑΛΑ- 
ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΒΟΕΙΟΥ 
Χ.Ο. (Άνω των 12 -24 
μηνών) 500 ΚΙΛΑ 6,65 € 3.325,00 € 432,25 € 3.757,25 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9 1.500     6.585,00 € 856,05 € 7.441,05 € 

        
        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 10: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ       CPV  15220000-6      ΦΠΑ 13% 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ 500 ΚΙΛΑ 5,30 € 2.650,00 € 344,50 € 2.994,50 € 

2 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ 500 ΚΙΛΑ 7,90 € 3.950,00 € 513,50 € 4.463,50 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 10 1.000     6.600,00 € 858,00 € 7.458,00 € 

        

          ΤΜΗΜΑ 7 12.000     17.323,20 € 2.252,02 19.575,22 

  ΤΜΗΜΑ 8 9.720     6.074,00 € 789,62 6.863,62 

  ΤΜΗΜΑ 9 1.500     6.585,00 € 856,05 7.441,05 

  ΤΜΗΜΑ 10 1.000     6.600,00 € 858,00 € 7.458,00 € 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 24.220     36.582,20 € 4.755,69 41.337,89 € 

        

        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 11: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ         CPV 15511100-4      ΦΠΑ 13%   

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ   

Α/Α 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 
σε συσκ. 1 (ενός) 
λίτρου 11.132 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 22 ΔΙΚ) 1,05 € 11.688,60 € 1.519,52 € 13.208,12 € 
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2 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 
σε συσκ. 1 (ενός) 
λίτρου 27.830 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 55 ΔΙΚ) 1,05 € 29.221,50 € 3.798,80 € 33.020,30 € 

3 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 
σε συσκ. 1 (ενός) 
λίτρου 55.154 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 109 ΔΙΚ) 1,05 € 57.911,70 € 7.528,52 € 65.440,22 € 

4 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 
σε συσκ. 1 (ενός) 
λίτρου 23.782 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 47 ΔΙΚ) 1,05 € 24.971,10 € 3.246,24 € 28.217,34 € 

5 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 
σε συσκ. 1 (ενός) 
λίτρου 23.782 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 47 ΔΙΚ) 1,05 € 24.971,10 € 3.246,24 € 28.217,34 € 

6 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 
σε συσκ. 1 (ενός) 
λίτρου 9.108 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 20 ΔΙΚ) 1,05 € 9.563,40 € 1.243,24 € 10.806,64 € 

7 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 
σε συσκ. 1 (ενός) 
λίτρου 5.060 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 15 ΔΙΚ) 1,05 € 5.313,00 € 690,69 € 6.003,69 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11 155.848     163.640,40 € 21.273,25 € 

184.913,65 
€ 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ       163.640,40 € 21.273,25 € 

184.913,65 
€ 

                

        

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΠΗ       10.785,96 € 1.784,40 12.570,36 € 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ       155.033,00 € 20.154,29 

175.187,29 
€ 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ       36.582,20 € 4.755,69 41.337,89 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ       163.640,40 € 21.273,25 

184.913,65 
€ 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ       366.041,56 € 47.967,63 

414.009,19 
€ 

        

        Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" 

ΤΜΗΜΑ 12: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ        CPV 15000000-8       ΦΠΑ 13% 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 12Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
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Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

ΠΟΣΟ ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 
ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ  φιάλη 
750γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 600 0,55 330,00 € 42,90 € 372,90 € 

2 

ΑΛΕΥΡΙ  (ΦΑΡΙΝΑ) 
συσκ.0,5 κιλού. 
ΟΛΙΚΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 2000 0,97 € 1.940,00 € 252,20 € 2.192,20 € 

3 
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ  συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΑ 650 0,65 € 422,50 € 54,93 € 477,43 € 

4 
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 
ΚΟΥΤΙ  συσκ.160γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 1700 1,00 € 1.700,00 € 221,00 € 1.921,00 € 

5 
ΑΡΑΚΑΣ 
ΚΑΤΕΨ.συσκ.1κιλ ΤΕΜΑΧΙΑ 1050 1,45 € 1.522,50 € 197,93 € 1.720,43 € 

6 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 100γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 0,80 € 48,00 € 6,24 € 54,24 € 

7 
ΒΟΥΤΥΡΟ  soft  
μαργαρίνη (500γρ) ΤΕΜΑΧΙΑ 1200 1,40 € 1.680,00 € 218,40 € 1.898,40 € 

8 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ  7,5% 
λιπ. 388γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 5000 0,70 € 3.500,00 € 455,00 € 3.955,00 € 

9 
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ (ξυλάκι) 
φακ.0,15γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 24 0,55 € 13,20 € 1,72 € 14,92 € 

10 
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ 
τριμ.συσκ.0,15γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 24 0,55 € 13,20 € 1,72 € 14,92 € 

11 
ΓΙΑΟΥΡΤΙ στραγγιστό 
συσκ.1κ. ΚΙΛΑ 710 3,10 € 2.201,00 € 286,13 € 2.487,13 € 

12 ΔΑΦΝΗ 0.15γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 1,00 € 50,00 € 6,50 € 56,50 € 

13 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ 
500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 3680 2,20 € 8.096,00 € 1.052,48 € 9.148,48 € 

14 
ΔΥΟΣΜΟΣ ΤΡΙΜ.συσκ. 
0.20γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 24 1,00 € 24,00 € 3,12 € 27,12 € 

15 
ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ  
συσκ.400γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 12 0,60 € 7,20 € 0,94 € 8,14 € 

16 ΖΑΧΑΡΗ συσκ. 1κ. ΤΕΜΑΧΙΑ 1400 0,70 € 980,00 € 127,40 € 1.107,40 € 

17 

ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΑΣΤΡΑΚΙ-
ΠΕΠΟΝΑΚΙ-ΦΙΔΕΣ  
500γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 220 0,60 € 132,00 € 17,16 € 149,16 € 

18 
ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ 
συσκ.0,50γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 160 0,60 € 96,00 € 12,48 € 108,48 € 

19 
ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜ. 
συσκ.0,50γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 80 0,60 € 48,00 € 6,24 € 54,24 € 
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20 
ΚΡΕΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΒΑΝΙΛΙΑ 300γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 12 2,00 € 24,00 € 3,12 € 27,12 € 

21 
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ  συσκ.0,5 
κιλού ΤΕΜΑΧΙΑ 1800 0,60 € 1.080,00 € 140,40 € 1.220,40 € 

22 ΜΑΓΙΑ 3x8γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 460 0,90 € 414,00 € 53,82 € 467,82 € 

23 
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ  ΚΟΦΤΟ 
συσκ.500γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 3300 0,60 € 1.980,00 € 257,40 € 2.237,40 € 

24 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ συσκ. 
500γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 600 1,20 € 720,00 € 93,60 € 813,60 € 

25 
ΜΕΛΙ   συσκευασία 1 
κιλού ΤΕΜΑΧΙΑ 660 6,40 € 4.224,00 € 549,12 € 4.773,12 € 

26 
ΜΠΑΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 
συσκ.κουτί 200γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 44 0,95 € 41,80 € 5,43 € 47,23 € 

27 
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ 
ΜΠΕΡ   συσκ.225γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 3900 0,90 € 3.510,00 € 456,30 € 3.966,30 € 

28 ΞΥΔΙ 400ml ΤΕΜΑΧΙΑ 620 0,40 € 248,00 € 32,24 € 280,24 € 

29 
ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 
συσκ.0,50γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 200 0,80 € 160,00 € 20,80 € 180,80 € 

30 
ΡΙΓΑΝΗ ΤΡΙΜ.συσκ. 
0,50γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,65 € 65,00 € 8,45 € 73,45 € 

31 
ΡΥΖΙ  ΓΙΑ ΣΟΥΠΑ γλασέ 
συσκ. 0,5κιλού ΤΕΜΑΧΙΑ 4000 0,60 € 2.400,00 € 312,00 € 2.712,00 € 

32 
ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ  
Bonnet συσκ.0,5κιλού ΤΕΜΑΧΙΑ 3000 0,60 € 1.800,00 € 234,00 € 2.034,00 € 

33 
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ   
συσκ.500γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 520 0,65 € 338,00 € 43,94 € 381,94 € 

34 
ΣΠΑΝΑΚΙ 
ΚΑΤΕΨ.συσκ.1κ. ΤΕΜΑΧΙΑ 1000 1,62 € 1.620,00 € 210,60 € 1.830,60 € 

35 ΤΑΧΙΝΙ 900γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 300 4,70 € 1.410,00 € 183,30 € 1.593,30 € 

36 
ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ  
συσκ.410γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 400 1,00 € 400,00 € 52,00 € 452,00 € 

37 
ΤΟΜΑΤΑ ΠΑΣΣΑΤΑ 
συσκ.0,5 κιλού ΤΕΜΑΧΙΑ 5200 0,55 € 2.860,00 € 371,80 € 3.231,80 € 

38 ΤΥΡΙ  ΚΑΣΕΡΙ ΚΙΛΑ 1300 6,00 € 7.800,00 € 1.014,00 € 8.814,00 € 

39 ΤΥΡΙ  ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΚΙΛΑ 80 7,50 € 600,00 € 78,00 € 678,00 € 

40 ΤΥΡΙ  ΦΕΤΑ ΚΙΛΑ 3600 6,20 € 22.320,00 € 2.901,60 € 25.221,60 € 

41 ΤΥΡΙ ΤΟΣΤ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΚΙΛΑ 60 6,00 € 360,00 € 46,80 € 406,80 € 
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42 ΦΑΚΕΣ συσκ.500γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 3600 0,90 € 3.240,00 € 421,20 € 3.661,20 € 

43 
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1κιλό ΤΕΜΑΧΙΑ 1000 1,60 € 1.600,00 € 208,00 € 1.808,00 € 

44 ΦΑΣΟΛΙΑ συσκ.500γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 2100 1,00 € 2.100,00 € 273,00 € 2.373,00 € 

45 ΧΥΛΟΠΙΤΑΚΙ 500γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 500 1,10 € 550,00 € 71,50 € 621,50 € 

46 
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 
συσκ.500γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 1360 1,10 € 1.496,00 € 194,48 € 1.690,48 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 
12Α   58.360   86.164,40 € 11.201,37 € 97.365,77 € 

        

        Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" 

ΤΜΗΜΑ 12: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ        CPV 15000000-8      ΦΠΑ 13% 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 12Β: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

 

 ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΥΓΑ             

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

ΠΟΣΟ ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 
ΑΥΓΑ ωοσκοπημένα 
53-63γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 14.000 0,16 € 2.240,00 € 291,20 € 2.531,20 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι       2.240,00 € 291,20 € 2.531,20 € 

        Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" 

ΤΜΗΜΑ 12: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ        CPV 15000000-8      ΦΠΑ 13% 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 12Β: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

 

 ΤΜΗΜΑ ΙΙ: 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ             

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

ΠΟΣΟ ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ παρθένο  
συσκ.5 lit ΤΕΜΑΧΙΑ 600 20,50 € 12.300,00 € 1.599,00 € 13.899,00 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΙΙ       12.300,00 € 1.599,00 € 13.899,00 € 

                

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 12Β       14.540,00 € 1.890,20 € 16.430,20 € 

        

        





 

Σελίδα 78 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 
12Α       86.164,40 € 11.201,37 € 97.365,77 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 
12Β       14.540,00 € 1.890,20 € 16.430,20 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 12       100.704,40 € 13.091,57 € 

113.795,97 
€ 

        

        Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" 

ΤΜΗΜΑ 13: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ        CPV 15000000-8      ΦΠΑ 24% 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

ΠΟΣΟ ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 
ΒΑΝΙΛΙΕΣ  Άρωμα 
συσκ.0.15γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 440 0,25 € 110,00 € 26,40 € 136,40 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13   440   110,00 € 26,40 € 136,40 € 

        

        Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" 

ΤΜΗΜΑ 14: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ        CPV 15842400-6      ΦΠΑ 13% 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

ΠΟΣΟ ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 2.400 0,35 € 840,00 € 109,20 € 949,20 € 

2 ΑΝΙΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 370 0,50 € 185,00 € 24,05 € 209,05 € 

3 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΚΙΛΑ 18.000 1,40 € 25.200,00 € 3.276,00 € 28.476,00 € 

4 ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΚΙΛΑ 1000 1,28 € 1.280,00 € 166,40 € 1.446,40 € 

5 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΑ 3.400 0,70 € 2.380,00 € 309,40 € 2.689,40 € 

6 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΑ 1800 0,39 € 702,00 € 91,26 € 793,26 € 

7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΚΙΛΑ 700 0,80 € 560,00 € 72,80 € 632,80 € 

8 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΑ 2.800 0,65 € 1.820,00 € 236,60 € 2.056,60 € 

9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΑ 220 1,10 € 242,00 € 31,46 € 273,46 € 

10 ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ ΚΙΛΑ 1300 0,35 € 455,00 € 59,15 € 514,15 € 

11 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 2.400 1,05 € 2.520,00 € 327,60 € 2.847,60 € 

12 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 560 0,40 € 224,00 € 29,12 € 253,12 € 

13 
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 

ΚΙΛΑ 120 1,00 € 120,00 € 15,60 € 135,60 € 
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ΑΡΓΙΤΙΚΕΣ 

14 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ ΚΙΛΑ 7.600 1,10 € 8.360,00 € 1.086,80 € 9.446,80 € 

15 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΑ 14.000 1,20 € 16.800,00 € 2.184,00 € 18.984,00 € 

16 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΑ 1300 1,00 € 1.300,00 € 169,00 € 1.469,00 € 

17 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΑ 12.000 0,55 € 6.600,00 € 858,00 € 7.458,00 € 

18 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΑ 2.000 1,10 € 2.200,00 € 286,00 € 2.486,00 € 

19 
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ 
ΧΟΝΔΡΕΣ ΚΙΛΑ 100 1,20 € 120,00 € 15,60 € 135,60 € 

20 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Χ. ΚΙΛΑ 400 0,60 € 240,00 € 31,20 € 271,20 € 

21 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Φ. ΚΙΛΑ 1900 0,60 € 1.140,00 € 148,20 € 1.288,20 € 

22 ΠΡΑΣΑ ΚΙΛΑ 100 1,50 € 150,00 € 19,50 € 169,50 € 

23 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΑ 1100 1,50 € 1.650,00 € 214,50 € 1.864,50 € 

24 ΣΕΛΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 800 1,00 € 800,00 € 104,00 € 904,00 € 

25 ΣΚΟΡΔΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 400 0,35 € 140,00 € 18,20 € 158,20 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 14   76.770   76.028,00 € 9.883,64 € 85.911,64 € 

        

        Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" 

ΤΜΗΜΑ 15: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ        CPV 15110000-2     ΦΠΑ 13% 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

ΠΟΣΟ ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Τ. 65% 
Α΄ ΚΙΛΑ 6.600 2,12 € 13.992,00 € 1.818,96 € 15.810,96 € 

2 

ΚΙΜΑΣ  ΑΠΟ ΝΕΑΡΟ 
ΜΟΣΧΑΡΙ (8-12 
μηνών) ΜΠΟΥΤΙ ΚΙΛΑ 2.700 8,84 € 23.868,00 € 3.102,84 € 26.970,84 € 

3 

ΜΟΣΧΑΡΙ (8-12 
μηνών) ΣΠΑΛΑ, 
ΠΟΝΤΙΚΙ ΚΙΛΑ 1700 8,40 € 14.280,00 € 1.856,40 € 16.136,40 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 15   11.000   52.140,00 € 6.778,20 € 58.918,20 € 

        

        Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" 

ΤΜΗΜΑ 16: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ        CPV 15220000-6     ΦΠΑ 13% 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 
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Α/Α ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

ΠΟΣΟ ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΑ 4.800 5,30 € 25.440,00 € 3.307,20 € 28.747,20 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 16       25.440,00 € 3.307,20 € 28.747,20 € 

        

        

        Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" 

ΤΜΗΜΑ 17: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ         CPV 15612500-6      ΦΠΑ 13% 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Α/Α 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

ΠΟΣΟ ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 
ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 
350 ΓΡ   53.000 0,85 € 45.050,00 € 5.856,50 € 50.906,50 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 17   53.000   45.050,00 € 5.856,50 € 50.906,50 € 

        

        Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" 

ΤΜΗΜΑ 18: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ         CPV 15511100-4      ΦΠΑ 13% 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Α/Α 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΕΙΔΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

ΠΟΣΟ ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 
σε συσκ. 1 (ενός) 
λίτρου ΛΙΤΡΟ 15.540 1,05 € 16.317,00 € 2.121,21 € 18.438,21 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 18       16.317,00 € 2.121,21 € 18.438,21 € 

        

        Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" 

ΤΜΗΜΑ 19: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ        CPV 15511100-4      ΦΠΑ 13% 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Α/Α 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΕΙΔΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

ΠΟΣΟ ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 
σε συσκ. 1 (ενός) 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 150 

66.000 1,05 € 69.300,00 € 9.009,00 € 78.309,00 € 
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λίτρου ΔΙΚ) 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19       69.300,00 € 9.009,00 € 78.309,00 € 

        

        

    
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

   

  
ΤΜΗΜΑ 12 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

100.704,40 
€ 13.091,57 € 

113.795,97 
€ 

   

  
ΤΜΗΜΑ 13 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 110,00 € 26,40 € 136,40 € 

   

  
ΤΜΗΜΑ 14 ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  76.028,00 € 9.883,64 € 85.911,64 € 

   

  
ΤΜΗΜΑ 15 ΕΙΔΗ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 52.140,00 € 6.778,20 € 58.918,20 € 

   

  
ΤΜΗΜΑ 16 ΕΙΔΗ 
ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 25.440,00 € 3.307,20 € 28.747,20 € 

   

  

ΤΜΗΜΑ 17 ΕΙΔΗ 
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 45.050,00 € 5.856,50 € 50.906,50 € 

   

  

ΤΜΗΜΑ 18 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΕΙΔΗ 16.317,00 € 2.121,21 € 18.438,21 € 

   

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  315.789,40  41.064,72 € 
      
356.854,12 

   

  

ΤΜΗΜΑ 19 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 69.300,00 € 9.009,00 € 78.309,00 € 

   
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΠΔΔ 385.089,40  50.073,72 € 435.163,12  

             

             

   Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" 

ΤΜΗΜΑ 20: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ        CPV 15511100-4      ΦΠΑ 13% 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Α/Α 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΕΙΔΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

ΠΟΣΟ ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 
σε συσκ. 1 (ενός) 
λίτρου 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 10 ΔΙΚ) 5.060 1,05 € 5.313,00 € 690,69 € 6.003,69 € 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20       5.313,00 € 690,69 € 6.003,69 € 

        

        ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΤΜΗΜΑ 21:  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ        CPV 15511100-4      ΦΠΑ 13% 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Α/Α 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΕΙΔΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

ΠΟΣΟ ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 
σε συσκ. 1 (ενός) 
λίτρου 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 18 ΔΙΚ) 9.108 1,05 € 9.563,40 € 1.243,24 € 10.806,64 € 

2 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 
σε συσκ. 1 (ενός) 
λίτρου 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 18 ΔΙΚ) 9.108 1,05 € 9.563,40 € 1.243,24 € 10.806,64 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21       19.126,80 € 2.486,48 € 21.613,28 € 

                        

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ       366.041,56 € 47.967,63 € 414.009,19  

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΙΣΔΑΠ       385.089,40 € 50.073,72 € 435.163,12  

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΟΔΑΠ       5.313,00 € 690,69 € 6.003,69 € 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ       19.126,80 € 2.486,48 € 21.613,28 € 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       775.570,76 € 101.218,53  876.789,29 

 

1. Οι τιμές και οι ποσότητες σε όλα τα προαναφερόμενα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού είναι 

ενδεικτικές. 

2. Οι ποσότητες διαμορφώνονται κυρίως βάση των καθημερινών αναγκών των Δημοτικών Βρεφικών και 
Παιδικών Σταθμών, οι οποίες έχουν άμεση εξάρτηση από τον αριθμό των παιδιών που προσέρχονται 
καθημερινά στους χώρους. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί επακριβώς να προσδιοριστεί δεδομένου ότι 
απρόβλεπτες συνθήκες ( περίοδοι ιώσεων και επιδημιών ) καθιστούν οποιαδήποτε τέτοια πρόβλεψη 
αβάσιμη. 

3. Οι προβλέψεις πηγάζουν από στοιχεία περασμένων ετών και από το εγκεκριμένο διατροφολόγιο των 

Δημοτικών Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών. 
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Αγία Παρασκευή,     20 / 02 /2020                                                           Εθεωρήθη               

Η Συντάξασα   Η Προϊσταμένη Τμήματος          Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης                 
                                  

Δημητρακοπούλου Ιωάννα            Ξενούλη Γεωργία         Γκίνη Αντωνία             

 

                  

                       

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ -  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                                ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ - ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ           Δ/ΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                    ΤΟ ΝΠΔΔ ¨ΠΑΙΔΙΚΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ  ΔΗΜΟΥ,     

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                          ΤΟ ΝΠΔΔ ¨ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ   

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                         ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ¨ ΚΑΙ ΤΑ ΝΠΔΔ ¨ΣΧΟΛΙΚΕΣ       ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ¨ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ  2020-21»               

  

                          ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:          6 /2020 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :            876.789,29 € (775.570,76 € + ΦΠΑ 13% & 24% 101.218,53 € ) & 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ               :   175.281,41 € (155.114,15 € + ΦΠΑ 13% & 24% 20.167,26 €) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.052.070,70 € (930.684,91 € + ΦΠΑ 13% & 24% 121.385,79 €) 

 

Κ.Α.:  15.6699.02, 60.6481.13, 60.6481.14, 10.6063.01,  15.6063.01,  20.6063.01, 30.6063.01, 35.6063.01, 
40.6063.01, 45.6063.01,  60.6481.01,  60.6063.01, 10.6063.01 

 

   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:    ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΤΡΟΦΕΙΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

                              3.1  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας τροφίμων  με σκοπό: 

α) την κάλυψη των αναγκών στα δύο τμήματα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Αγίας Παρασκευής - ¨Προμήθεια Υλικών 
Καντίνας & Ομάδας Ζαχαροπλαστικής του ΚΑΠΗ¨  για τα έτη 2020-21, 

β) την ενίσχυση σε βασικά είδη διατροφής των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα - ¨Έξοδα Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου & Κοινωνικού Μαγειρείου¨ για τα έτη 2020-
21, 

γ) την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου, στο 
οποίο συμπεριλαμβάνεται το σύνολο του αντίστοιχου προσωπικού (μόνιμοι & αορίστου χρόνου 
υπάλληλοι, καθώς επίσης και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου). Ο καθορισμός των 
δικαιούχων ανά Υπηρεσία βασίζεται στις καταστάσεις δικαιούχων του Δήμου, όπως αυτές μας  
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κοινοποιήθηκαν με το υπ’ αρ. πρωτ. Δ/Υ 13-02-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Οι ανωτέρω εργαζόμενοι δικαιούνται ένα (1) λίτρο για κάθε 
ημέρα εργασίας, καθώς και για τις αργίες ή τις εξαιρέσιμες εάν κι εφόσον εργάζονται τα έτη 2020-21. Η 
παροχή χορηγείται ανάλογα με τη θέση εργασίας και σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
1503/11-10-2006 ΤΒ΄), την τροποποίησή της (ΦΕΚ 1323/Β/30-07-2007) και το ΦΕΚ-2208 Β/8-6-19. 

 

δ) την προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του ΝΠΔΔ «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» και 
την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος στο προσωπικό ¨Λοιπές παροχές σε είδος¨, σύμφωνα 
με το υπ’ αριθμ. 530/18.02.2020 έγγραφο (ορισμός δικαιούχων). Η παροχή χορηγείται ανάλογα με τη 
θέση εργασίας και σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1503/11-10-2006 ΤΒ΄), την 
τροποποίησή της (ΦΕΚ 1323/Β/30-07-2007) και το ΦΕΚ-2208 Β/8-6-19. 

 

ε) Την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος στο προσωπικό ¨Λοιπές παροχές σε είδος¨ του ΝΠΔΔ 
«Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής». Η παροχή χορηγείται ανάλογα με τη 
θέση εργασίας και σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1503/11-10-2006 ΤΒ΄), την 
τροποποίησή της (ΦΕΚ 1323/Β/30-07-2007) και το ΦΕΚ-2208 Β/8-6-19. 

 

στ) Την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος στο προσωπικό των ΝΠΔΔ «Σχολικές Επιτροπές 
Δήμου Αγίας Παρασκευής» (Α΄βάθμια & Β΄βάθμια Σχολική Επιτροπή). Η παροχή χορηγείται ανάλογα με τη 
θέση εργασίας και σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1503/11-10-2006 ΤΒ΄), την 
τροποποίησή της (ΦΕΚ 1323/Β/30-07-2007) και το ΦΕΚ-2208 Β/8-6-19. Τα Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολικές Επιτροπές 
Δήμου Αγίας Παρασκευής» έχουν υποχρέωση απολογισμού κι όχι προϋπολογισμού, γι’ αυτό και δεν 
υποχρεούται σε κωδικούς, όμως η δαπάνη του γάλακτος βαρύνει τον προϋπολογισμό των Ν.Π.Δ.Δ. 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.4412/2016 – Α΄ 147), και υλοποιείται ως «δημόσια σύμβαση 
προμηθειών» κατά την έννοια της παραγράφου 8 του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 
εδάφιο β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόμου 4412/2016 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016), λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων καταργούμενων και 
μεταβατικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε αυτόν και σύμφωνα με τις αλλαγές του Ν.4605/2019 
(ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019). 

Η δαπάνη θα καταχωρηθεί στο μητρώο δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35, 36 & 38 
του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν και εφαρμόζονται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 

Για τους ανωτέρω λόγους, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, θα προβεί σε αναζήτηση και επιλογή του 
κατάλληλου αναδόχου για την παροχή προμήθειας τροφίμων και με κριτήριο επιλογής την πλέον 
συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά τμημάτων ομοειδών 
προϊόντων, βάσει του Ν. 4412/16 και σύμφωνα με τις αλλαγές του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019) 
και των συμπληρωματικών διατάξεων που αφορούν στη διαφάνεια και στις διαδικασίες της 
Αυτοδιοίκησης.  

 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μετά από δημόσια σύμβαση μέσω ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ (ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.4412/2016 – Α΄ 147) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα, αυγά, οπωρολαχανικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια, το μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης 
του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLjrDGlYLlAhVPZlAKHfVmBUsQFjACegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nomotelia.gr%2Fphotos%2FFile%2F2208B-19.pdf&usg=AOvVaw2Wmp6JGw2WkY0eK1dEnwYO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLjrDGlYLlAhVPZlAKHfVmBUsQFjACegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nomotelia.gr%2Fphotos%2FFile%2F2208B-19.pdf&usg=AOvVaw2Wmp6JGw2WkY0eK1dEnwYO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLjrDGlYLlAhVPZlAKHfVmBUsQFjACegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nomotelia.gr%2Fphotos%2FFile%2F2208B-19.pdf&usg=AOvVaw2Wmp6JGw2WkY0eK1dEnwYO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLjrDGlYLlAhVPZlAKHfVmBUsQFjACegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nomotelia.gr%2Fphotos%2FFile%2F2208B-19.pdf&usg=AOvVaw2Wmp6JGw2WkY0eK1dEnwYO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLjrDGlYLlAhVPZlAKHfVmBUsQFjACegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nomotelia.gr%2Fphotos%2FFile%2F2208B-19.pdf&usg=AOvVaw2Wmp6JGw2WkY0eK1dEnwYO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLjrDGlYLlAhVPZlAKHfVmBUsQFjACegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nomotelia.gr%2Fphotos%2FFile%2F2208B-19.pdf&usg=AOvVaw2Wmp6JGw2WkY0eK1dEnwYO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLjrDGlYLlAhVPZlAKHfVmBUsQFjACegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nomotelia.gr%2Fphotos%2FFile%2F2208B-19.pdf&usg=AOvVaw2Wmp6JGw2WkY0eK1dEnwYO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLjrDGlYLlAhVPZlAKHfVmBUsQFjACegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nomotelia.gr%2Fphotos%2FFile%2F2208B-19.pdf&usg=AOvVaw2Wmp6JGw2WkY0eK1dEnwYO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLjrDGlYLlAhVPZlAKHfVmBUsQFjACegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nomotelia.gr%2Fphotos%2FFile%2F2208B-19.pdf&usg=AOvVaw2Wmp6JGw2WkY0eK1dEnwYO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLjrDGlYLlAhVPZlAKHfVmBUsQFjACegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nomotelia.gr%2Fphotos%2FFile%2F2208B-19.pdf&usg=AOvVaw2Wmp6JGw2WkY0eK1dEnwYO
https://upgradesa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_anavathmisi_gr/EQy4iYjg01pMgOoAZdX9VAABqql2TN_fy4O5_Ez6N9GXNA?e=sR20Kf
https://upgradesa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_anavathmisi_gr/EQy4iYjg01pMgOoAZdX9VAABqql2TN_fy4O5_Ez6N9GXNA?e=sR20Kf
https://upgradesa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_anavathmisi_gr/EQy4iYjg01pMgOoAZdX9VAABqql2TN_fy4O5_Ez6N9GXNA?e=sR20Kf
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πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.  

Για τα υπόλοιπα είδη παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου – ζαχαροπλαστείου και τα γαλακτοκομικά είδη, η 
ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρουν την συμφερότερη από οικονομική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στις τιμές της μελέτης. Οι ενδεικτικές τιμές για τα παραπάνω 
είδη τροφίμων ελήφθησαν από το ελεύθερο εμπόριο.   

Η προμήθεια των ζητουμένων ειδών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές αυτών, 
όπως περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη. Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το 
σύνολο των ομοειδών τμημάτων ή και για το σύνολο των τμημάτων της μελέτης.  

Ως μέγιστος χρόνος για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ, ΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ , ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ¨ ΤΟ ΝΠΔΔ ¨ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ 
Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ¨ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ  2020-2021» ορίζονται τα δύο 
έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, συν την παράταση τεσσάρων επιπλέον μηνών. 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα με τον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης. Επίσης όλα τα προς προμήθεια είδη θα έχουν μεγάλο 
περιθώριο ως προς την ημερομηνία λήξης τους. Η συντήρηση και η διακίνηση όλων των ειδών να τηρούν 
τις διατάξεις του ΠΔ 203/98 και τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. 

Για τα είδη παντοπωλείου πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τη δεδομένη παραγγελία 
της κάθε υπηρεσίας. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 
11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Τα χορηγούμενα είδη να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή 
προέλευσης Ε.Ε. Οι προμηθευτές κρέατος στην προσφορά τους πρέπει να αναγράφουν τον τόπο κοπής και 
επεξεργασίας των κρεάτων, που θα είναι ελεγχόμενος από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και θα έχει τις 
απαιτούμενες άδειες. 

 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 

Παρθένο ελαιόλαδο εξαιρετικό και γνήσιο με καλή γεύση και οσμή, του οποίου οι φυσικές και χημικές 
σταθερές θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής 
χρήσεως και με τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συσκευασία πέντε (5) λίτρων ή ενός (1) λίτρου, σε 
πλαστικό ή ανοξείδωτο δοχείο, οξύτητας έως 0,1%, αναγραφόμενο στην ετικέτα γνήσιο ή παρθένο, Α' 
ποιότητας. Να διαθέτει αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση του προϊόντος. Σε 
περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και 
ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP ή ισοδύναμο αυτού του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης. 

 

ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ:  
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Το αραβοσιτέλαιο ή καλαμποκέλαιο είναι φυτικό έλαιο που εξάγεται από τους κόκκους του καλαμποκιού 
(αραβοσίτου). Να προέρχεται από τυποποιητήρια και παρασκευαστήρια, που να παρέχουν βεβαίωση ότι 
εφαρµόζεται το σύστηµα HACCP. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. Να είναι συσκευασµένο σε φιάλες 1 lit. 

 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

Ζυμαρικά: Μακαρόνια για παστίτσιο, σπαγγέτι, πάστες (κριθαράκι, κοφτό μακαρονάκι, σουσαμάκι, 
πεπονάκι κ.λ.π.), χυλοπίτες. Συσκευασία των 500gr με ημερομηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Το 
περιεχόμενο να είναι φρέσκο και στην καλύτερη κατάσταση. Να είναι Α’ ποιότητας και να είναι 
παρασκευασμένο από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να τηρεί 
τις αγορανομικές διατάξεις.  

 

ΖΑΧΑΡΗ 

Συσκευασία ενός κιλού με αναγραφόμενη προέλευση Α' ποιότητας, λευκή, κρυσταλλικής μορφής, 
τυποποιημένη σε κατάλληλη χάρτινη συσκευασία. 

 

ΡΥΖΙ 

Ρύζι (καρολίνα, γλασέ, κίτρινο για πιλάφι - bonnet κ.λπ.), σε συσκευασία 500gr αναλλοίωτη, με 
αναγραφόμενες προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή, Α' ποιότητας. Το προϊόν να είναι τυποποιημένο, 
παραγωγής τρέχοντος έτους, απαλλαγμένο από ξένα σώματα.  

 

ΟΣΠΡΙΑ  

Όσπρια (φασόλια μέτρια, φασόλια γίγαντες, φακές ψιλές-χοντρές, ρεβύθια κ.λ.π.) σε συσκευασία 500-
1000 gr, αναλλοίωτη με αναγραφόμενες προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή, Α' ποιότητας. Το προϊόν 
να είναι τυποποιημένο, παραγωγής τρέχοντος έτους, απαλλαγμένο από ξένα σώματα, με καρπούς υγιείς, 
ξηρούς και ομοιογενείς και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

 

ΜΕΛΙ 

Μέλι αγνό, αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε κατάλληλη γυάλινη ή άλλη συσκευασία, βάρους ενός 
κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Να προέρχεται από άνθη, κωνοφόρα ή θυμάρι και 
να αναφέρεται στην ετικέτα συσκευασίας. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 67 του 
Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές και κτηνιατρικές 
Διατάξεις.  

 

ΑΛΕΥΡΙ 

Αλεύρι (άλευρο σίτου ή απλώς άλευρο) νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της άλεσης υγιούς σίτου 
βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία. Να παραδίδεται από τον Προμηθευτή 
σε συσκευασίες 500-1000 γραμμαρίων. Αλεύρι από δημητριακά για όλες τις χρήσεις, αρίστης ποιότητος, 
απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία 
λήξης τουλάχιστον 4 μηνών. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 
107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
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Αλεύρι τύπου φαρίνα: Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 
του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

 

ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝΑ  

Το προϊόν να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να παραδίδεται από τον Προμηθευτή σε συσκευασίες 
500 γραμμαρίων. Να είναι παραγωγής τρέχοντος έτους, να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να 
μην έχει καμία οσμή ή έντομα. 

 

ΑΛΑΤΙ 

Αλάτι ψιλό, είναι το προϊόν που προέρχεται είτε από εξάτμιση του θαλασσινού νερού στις αλυκές είτε από 
επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων. Θα πρέπει να έχει λευκό χρώμα και το υδατικό του 
διάλυμα να εμφανίζει ελαφριά μόνο θολερότητα και να πληροί τους όρους του άρθρου 38 του Κ.Τ.Π. και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε φιάλη των 750γρ. και σακουλάκι 
των 1.000 γρ. 

 

ΑΥΓΑ 

Αυγά νωπά, φρέσκα, αρίστης ποιότητος, ακέραια και καθαρά, τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία. 
Να είναι αυγά ημέρας και να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής τους πάνω σε κάθε αυγό, βάρους 
55-60 γραμ. και άνω. Στη συσκευασία να αναγράφεται ο αριθμός του ωοσκοπικού κέντρου, η προέλευση, 
η ημερομηνία παραγωγής και εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 
25 ημερών. Να παραδίδονται από το προμηθευτή σε συσκευασία με ατομικά χωρίσματα.  

         

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 

Συσκευασία 250γρ, συσκευασμένη, σφραγισμένη, με αναγραφόμενες προδιαγραφές πρόσφατης 
παραγωγής. Άριστης ποιότητας, τυποποιημένες σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία, διπλού 
πακέτου. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 
113 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

 

 

 

ΒΟΥΤΥΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ 

Μαργαρίνη τύπου Soft,  (λιπαρή ύλη για επάλειψη 70%). Να πληροί τους όρους του άρθρου 78 του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. Να μην περιέχει συντηρητικά και η περιεκτικότητα της σε trans λιπαρά δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων. Να είναι αρίστης ποιότητας, φυτικής προέλευσης, κατάλληλη 
για επάλειψη στο ψωμί. Συσκευασία τυποποιημένη σε κατάλληλο πλαστικό κεσεδάκι, καθαρού βάρους 
500 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά και η ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 3 
μηνών.  

 

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 

Λευκή σε μορφή σκόνης σε συσκευασία κατάλληλη για το προϊόν, με ημερομηνία λήξης του θα απέχει 12 
μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του 
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία των 400 γρ 
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ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 

Να είναι σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (άρθρο 132) και τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Υγειονομικές Διατάξεις. Να περιέχει τουλάχιστον 50γρ. φρούτου σε κάθε 100 γρ μαρμελάδας. Σε 
συσκευασία πλαστική 500 γρ. ή σε άλλη συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής, 
καθώς και επιλογής ειδών φρούτων. 

 

ΦΥΤΙΝΗ 

Συσκευασία 400gr συσκευασμένη, σφραγισμένη, με αναγραφόμενες προδιαγραφές. 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

Δημητριακά. Είναι το προϊόν ολικής άλεσης με βάση το καλαμπόκι, προοριζόμενο για πρωινό, με 
μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 103 
του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 
900γρ. 

 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ 

Μπισκότα τύπου Μιράντα ή Πτι-μπερ. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 142 
του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθενται σε συσκευασία των 225 
-275 γρ. 

 

ΞΥΔΙ 

Να διατίθεται σε συσκευασία των 400 ml σε πλαστική φιάλη. 

 

ΖΕΛΕ  

Ζελέ φρούτων αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία 2 τεμαχίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

  

ΚΑΚΑΟ 

Κακάο σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 125γρ. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

 

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 

Άνθος αραβοσίτου (βανίλια ή κακάο). Θα διατίθενται στη συσκευασία που αναγράφεται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό. Να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Υγειονομικές Διατάξεις, αρίστης ποιότητας, συσκευασμένο και τυποποιημένο κατάλληλα σε χάρτινο 
κουτί καθαρού βάρους 160 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά και η 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

 

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 

Σε συσκευασία των 1.000γρ. πρόσφατης παραγωγής με αναγραφόμενες προδιαγραφές.  
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ΤΣΑΪ 

Θα είναι Α΄ ποιότητας και θα πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 148 του Κ.Τ.Π. και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε φακελάκια συσκευασμένα μέσα σε 
κουτί με 20 τεμ. 

 

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ  

Τοματοπολτός συμπυκνωμένος. Είναι το προϊόν που παρασκευάζεται με συμπύκνωση σε ποσοστό 28-30% 
του σαρκώδους χυμού των νωπών καρπών της τομάτας, με αποβολή μέρους του νερού αυτών και πληροί 
τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία μεταλλική ή χάρτινη των 410 γρ. 

 

 

ΤΑΧΙΝΙ  

 

Ταχίνι από αναποφλοίωτο σουσάμι, χωρίς πρόσθετα συντηρητικά, χρώματα αρώματα αλάτι ή ζάχαρη. Με 
ένδειξη ημερομηνία συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης. 

 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 

Αναψυκτικά σε κουτάκι 330ml αρίστης ποιότητας εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας κατανάλωσης με τις 
ανάλογες πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως 
αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. 
Αποκλείονται τα προϊόντα, ανώμαλου χρώματος – οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή 
φθαρμένες ή παραμορφώσεις μεταλλικής συσκευασίας.  

 

 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ 

Νωπό κρέας χοιρινό, αρίστης ποιότητος, άνευ οστών, μπούτι, χωρίς λίπος συσκευασμένο και τεμαχισμένο 
κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση. 

 

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΙΜΑΣ 

Νωπός κιμάς μοσχαρίσιος, αρίστης ποιότητας, άπαχος, χωρίς λίπος, συσκευασμένος και αλεσμένος 
κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση. Ο 
κιμάς θα παρασκευάζεται από νωπό μοσχαρίσιο κρέας χωρίς οστά, μπούτι 8-12 μηνών και σπάλα 12-24 
μηνών. Να προέρχεται από σφαγείο που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να 
φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες Κτηνιατρικού και Υγειονομικού ελέγχου. 

 

ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ 

Να είναι κρέας νωπό, άπαχο, αρίστης ποιότητας, από το μπούτι του ζώου. Η ηλικία του ζώου να μην 
υπερβαίνει τους 15 μήνες. Να διαθέτει αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία 
λήξης και προέλευση. Το κρέας θα είναι νωπό (8-12 μηνών), πρώτης ποιότητας, υγιεινό, φρέσκο, θα φέρει 
ανάλογο λίπος, θα έχει υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα 
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παραδίδεται κατά συγκεκριμένα τεμάχια σύμφωνα με τις παραγγελίες των τμημάτων. Το κρέας πρέπει να 
προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα, 48 ώρες και μέχρι (6) ημέρες πριν, να 
έχει υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του κτηνιατρικού-
υγειονομικού ελέγχου.  

Η μεταφορά των κρεάτων θα γίνεται κάτω από υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά μέσα εφοδιασμένα 
με τη σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Το σφάγιο πρέπει να είναι διαμορφωμένο σε καθαρό 
κρέας, δηλαδή χωρίς κεφάλι, άκρα, σπλάχνα και ενδοπυελικό λίπος, όπως καθορίζεται από τις ισχύουσες 
Αγορανομικές διατάξεις και να ανταποκρίνεται ακριβώς ως προς την κατηγορία και το είδος του ζώου 
(ενιαίο σφάγιο, ημιμόριο, 4/μόριο) στα αναγραφόμενα στοιχεία στο δελτίο αποστολής ή στο τιμολόγιο. Το 
κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική κατάσταση με 
εξωτερικό στρώμα λίπους 1-1,5 εκατοστά. 

 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ 

Να είναι νωπά, Α΄ ποιότητας, τρυφερά, εύσαρκα με δέρμα μαλακό-λείο. Να έχουν υποστεί αφαίμαξη, να 
είναι πλήρως αποπτερωμένα χωρίς κεφάλι και τα πόδια να είναι κομμένα 1cm πάνω από τους ταρσούς. Το 
βάρος να κυμαίνεται από 1,5-1,8 κιλά και να είναι όσο το δυνατό ισομεγέθη. Να είναι απαλλαγμένα από 
οποιαδήποτε ξένη οσμή. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας έστω και σε ένα κοτόπουλο ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα. Να είναι προσφάτου σφαγής και 
του τύπου 65%. Να προέρχονται από υγιή κοτόπουλα και να είναι καλής θρεπτικής κατάστασης να έχουν 
σφαγιασθεί σε σύγχρονο και ελεγχόμενο από την Κτηνιατρική Υπηρεσία πτηνοτροφείο, το οποίο διαθέτει 
κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και του οποίου η επωνυμία θα αναφέρεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, να έχουν συσκευασθεί και συντηρηθεί υπό υγιεινές συνθήκες και να φέρουν επ’ αυτών το 
ειδικό καρτελάκι, όπου αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Η ημερομηνία παράδοσής τους να είναι 
τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξεως.  

Να διαθέτει αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση. 

Η συντήρηση και η διακίνηση των ειδών κρεοπωλείου να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ203/98 και τις οδηγίες 
του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 

Η μεταφορά τους θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία καθαρά και απολυμασμένα και να πληροί όλους τους 
όρους υγιεινής. 

 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

ΨΑΡΙΑ 

Τα κατεψυγμένα ψάρια να είναι φρεσκοκατεψυγμένα, αρίστης ποιότητας, κατεψυγμένα κατά μονάδα 
(IQF), τεμαχισμένα κατάλληλα, καλά διατηρημένα κατευθείαν βγαλμένα από τα ψυγεία ώστε να μην 
έχουν ξεπαγώσει καθόλου. Να είναι συσκευασμένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό 
φύλλο και Β χαρτοκιβώτιο) με τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (είδος ψαριού, χώρα αλίευσης και 
επεξεργασίας, ημερομηνία κατάψυξης, ημερομηνία λήξης, καθαρό βάρος, αριθμός έγκρισης εργαστηρίου 
σε περίπτωση τεμαχισμού και επεξεργασίας). Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε 
κατάσταση κατάψυξης. Τα χορηγούμενα είδη κατεψυγμένα ψάρια θα έχουν ποσοστό επί πάγου σύμφωνα 
με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. Τα κατεψυγμένα ψάρια θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα 
πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης και θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
κτηνιατρικές Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Τα κατεψυγμένα 
αλιεύματα θα είναι τυποποιημένα ομοιόμορφα κατά μέγεθος. Το βάρος του κάθε ψαριού θα είναι 
ανάλογο με τις απαιτήσεις του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ.. Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το 
χρώμα. Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη κομμάτια απαλλαγμένα από κεφάλια, μεγάλα λέπια και 
πτερύγια. 
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Η συντήρηση και η διακίνηση των ειδών ιχθυοπωλείου να τηρεί τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς 
τροφίμων. 

Η μεταφορά τους θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία καθαρά και απολυμασμένα και να πληροί όλους τους 
όρους υγιεινής. 

 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

 

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Κατεψυγμένα λαχανικά (φασολάκια – αρακάς – μπάμιες – ανάμεικτα). Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα 
λαχανικά θα είναι καθαρισμένα, κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε., Α΄ ποιότητας 
και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές της κατηγορίας. Να είναι συσκευασμένα και να 
παραδίδονται σε συσκευασία του 1 Kg, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως, θα 
έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείμενων 
διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας 
κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης.  

 

Νωπά φρούτα και λαχανικά  

Τα χορηγούμενα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, πρόσφατης συλλογής, ακέραια υγιή 
και ειδικότερα χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες χωρίς μώλωπες, 
αλλοιώσεις καθώς και ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και 
ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να έχουν ωριμότητα που να επιτρέπει αντοχή σε μεταφορά 
και μεταχείριση και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καταναλώσεως. Να μην εμφανίζουν αλλοίωση 
της σύστασής του και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων. Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, 
χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξάρτητα ποικιλίας. Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το 
επιτρεπόμενο όριο και θα παραδίδονται χωριστά τα φρούτα από τα λαχανικά σε σακούλες οπωροπωλείου 
ανά είδος και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. Να είναι φρέσκα και στο 
κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να φαγωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη και 
φρέσκα. Στα δελτία παραλαβής τους να αναγράφεται ο τόπος παραγωγής. 

Η συντήρηση και η διακίνηση των ειδών οπωροπωλείου να τηρεί τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς 
τροφίμων.  

Η μεταφορά τους θα γίνεται με αυτοκίνητα καθαρά και απολυμασμένα και να πληροί όλους τους όρους 
υγιεινής. 

 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

 

ΨΩΜΙ 

Ο υπό παράδοση άρτος θα πρέπει να προέρχεται από παρασκευαστήριο άρτου με άδεια αρτοποιείου. 
Επίσης, θα πρέπει να είναι φρέσκος, καλά παρασκευασμένος από αλεύρι τύπου 70%, σύμμεικτος 
χωριάτικος, ολικής αλέσεως, καλά ψημένος, η διόγκωσή του να είναι κανονική και ομοιογενής, να είναι 
εύγευστος και απαλλαγμένος από κάθε δυσάρεστη μυρωδιά. Θα παραδίδεται τρεις ώρες μετά τον 
κλιβανισμό του με δικαιολογημένη μόνο τη νόμιμη αγορανομική αυξομείωση ως προς το βάρος του. Ο 
άρτος που θα προσκομίζεται θα είναι αρίστης ποιότητας και θα υπακούει στις διατάξεις του Κώδικα 
τροφίμων και ποτών. Η μεταφορά του άρτου θα γίνεται σε χάρτινες συσκευασίες, μέσα σε πλαστικά 
κάνιστρα ή σε καλάθια τα οποία θα τηρούν τους κανόνες υγιεινής των τροφίμων. Να είναι ισοβαρείς 
φρατζόλες σε τεμάχια του ενός ή μισού κιλού ή 350 γραμ. λευκό ή μαύρο, παρασκευασμένες από σιτάρι 
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που να έχουν ψηθεί την ίδια ημέρα της διάθεσης. Η παράδοση από το προμηθευτή να γίνεται με το 
προϊόν μέσα σε χάρτινες σακούλες. Ο άρτος θα πρέπει να μεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές 
διατάξεις. 

 

 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 

 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ 

Το γάλα πρέπει να είναι φρέσκο, αρίστης ποιότητας, παστεριωμένο και ομογενοποιημένο. Να 
αναγράφεται στην συσκευασία η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης και η θερμοκρασία 
συντήρησης του προϊόντος. Να αναγράφονται εμφανώς στη συσκευασία οι ενδείξεις ¨παστεριωμένο¨ και 
¨γάλα¨, καθώς και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προϊόντος (λίπη, πρωτεΐνες, 
υδατάνθρακες καθώς και το ποσοστό της αποβουτυρωμένης ξηράς ουσίας και η τυχόν προσθήκη 
βιταμινών). Η περιεκτικότητα του προϊόντος σε λίπος να μην υπερβαίνει το 4% κατά βάρος για το πλήρες 
σε λιπαρά γάλα ή το 2% για το γάλα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά. 

Θα πρέπει να είναι σε συσκευασία του 1ος λίτρου κατάλληλης για τρόφιμα, με καπάκι, για ευκολία στη 
χρήση, με διάρκεια ζωής όχι μεγαλύτερης των 7 ημερών και θα πληροί τους ισχύοντες αγορανομικούς και 
υγειονομικούς όρους.  Να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες και συντηρητικά τύπου Ε. Το προϊόν 
πρέπει να προέρχεται από εργοστάσια που λειτουργούν νόμιμα και έχουν εγκεκριμένη εγκατάσταση με 
κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου (σήμα καταλληλότητας) για τη διασφάλιση της ποιότητας 
αυτού. 

Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από το Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. Το εργοστάσιο παρασκευής του 
συγκεκριμένου προϊόντος θα πρέπει να εφαρμόζει τα διεθνή πρότυπα διαχείρισης της ποιότητας (ISO 
9001) και ασφάλειας των τροφίμων (ISO 22000). Να διαθέτει αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας 
την προέλευση του προϊόντος. Κατά τη παράδοση από το προμηθευτή τα κουτιά του προϊόντος πρέπει να 
είναι απαλλαγμένα από χτυπήματα. Τυχόν χτυπημένα κουτιά θα επιστρέφονται στον προμηθευτή που θα 
έχει την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει με ακέραια.  

 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ  

Το γάλα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, συμπυκνωμένο (τύπου εβαπορέ): Είναι το γάλα του οποίου η 
κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5% και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος 
τουλάχιστον 25%. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 80 του Κ.Τ.Π. και να πληροί τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

Θα διατίθεται σε συσκευασία 388 γρ. πλήρες και 393 γρ. ελαφρύ μεταλλικό κουτί που δεν θα έχει 
χτυπηθεί, με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Τυχόν χτυπημένα κουτιά θα επιστρέφονται στον 
προμηθευτή που θα έχει την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει με ακέραια. Η συσκευασία πρέπει να 
πληροί τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από το Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες 
της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. Να διαθέτει αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας η προέλευση του 
προϊόντος. 

 

ΤΥΡΙΑ - ΦΕΤΑ 

Να είναι φέτα Α΄ ποιότητας και να αναγράφεται ρητά στη συσκευασία το όνομα «φέτα». Να διατίθεται σε 
μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα. Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή χωρίς οποιαδήποτε ξένη 
οσμή ή γεύση, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι πρώτης ποιότητας (τα 
τρίμματα αποκλείονται). Τα τυριά πρέπει να πληρούν τις μικροβιολογικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται 
στα Π.Δ. 56/95 και 119/97. Ο χημικός καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος των μικροβιολογικών 
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προδιαγραφών θα είναι δεσμευτικός. Η συσκευασία να είναι σε δοχεία γυάλινα ή ανοξείδωτα ή πλαστικά, 
κατάλληλη για τρόφιμα, σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων να περιέχει άλμη ώστε τα κομμάτια να 
διατηρούνται μέσα σε αυτή. Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής όπως καθορίζονται από 
το Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. Να διαθέτει 
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας η προέλευση του προϊόντος. 

  

ΓΙΑΟΥΡΤΙ  

Γιαούρτι πλήρες με 10% λιπαρά: Γιαούρτι χαρακτηρίζεται το προϊόν, το οποίο προκύπτει μετά από πήξη 
αποκλειστικά και μόνο νωπού γάλακτος της αντίστοιχης προς την ονομασία φύσης και προέλευσης, με την 
επίδραση καλλιέργειας ζύμης που προκαλεί ειδική γι’ αυτό ζύμωση. Το προϊόν να πληροί τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 82 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα 
διακινείται σε συνθήκες ψύξης, όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κτηνιατρικές 
Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 200 gr ή 1Kg. 

 

   Αγία Παρασκευή,  20 /02/ 2020                                                             Εθεωρήθη   

 Η Συντάξασα   Η Προϊσταμένη Τμήματος          Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης                 
                                  

     Δημητρακοπούλου Ιωάννα             Ξενούλη Γεωργία         Γκίνη Αντωνία       

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ -  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                                ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ - ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ           Δ/ΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                    ΤΟ ΝΠΔΔ ¨ΠΑΙΔΙΚΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ  ΔΗΜΟΥ,     

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                          ΤΟ ΝΠΔΔ ¨ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ   

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                         ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ¨ ΚΑΙ ΤΑ ΝΠΔΔ ¨ΣΧΟΛΙΚΕΣ       ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ¨ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ  2020-21»                                       

 

                                                         

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   6 /2020 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :            876.789,29 € (775.570,76 € + ΦΠΑ 13% & 24% 101.218,53 € ) & 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ               :   175.281,41 € (155.114,15 € + ΦΠΑ 13% & 24% 20.167,26 €) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.052.070,70 € (930.684,91 € + ΦΠΑ 13% & 24% 121.385,79 €)  
          

 Κ.Α.:   15.6699.02, 60.6481.13, 60.6481.14, 10.6063.01,  15.6063.01,  20.6063.01,   

 30.6063.01,  35.6063.01,  40.6063.01, 45.6063.01, 60.6481.01, 60.6063.01,  10.6063.01 
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  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΤΡΟΦΕΙΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΟΡΟΙ                

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ον 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ¨, ΤΟ ΝΠΔΔ ¨ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ¨ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021» που θα καλύψει τις ανάγκες του 
Δήμου και των Νομικών Προσώπων σε τρόφιμα. 

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας τροφίμων, με σκοπό: 

α) την κάλυψη των αναγκών στα δύο τμήματα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Αγίας Παρασκευής - ¨Προμήθεια Υλικών 
Καντίνας & Ομάδας Ζαχαροπλαστικής του ΚΑΠΗ¨  για τα έτη 2020-21, 

β) την ενίσχυση σε βασικά είδη διατροφής των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα - ¨Έξοδα Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου & Κοινωνικού Μαγειρείου¨ τα έτη 2020-21, 

γ) την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου, στο 
οποίο συμπεριλαμβάνεται το σύνολο του αντίστοιχου προσωπικού (μόνιμοι & αορίστου χρόνου 
υπάλληλοι, καθώς επίσης και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) τα έτη 2020-21,  
σύμφωνα με τις καταστάσεις δικαιούχων του Δήμου, όπως αυτές κοινοποιήθηκαν με το υπ’ αρ. πρωτ. Δ/Υ 
13-02-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Αγίας Παρασκευής, 

δ) την προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του ΝΠΔΔ «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» για 
τα έτη 2020-21 και  

ε) την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος στο προσωπικό ¨Λοιπές παροχές σε είδος¨, του 
ΝΠΔΔ «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 530/18.02.2020 έγγραφο 
(ορισμός δικαιούχων). Η παροχή χορηγείται ανάλογα με τη θέση εργασίας και σύμφωνα με τη σχετική 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1503/11-10-2006 ΤΒ΄), την τροποποίησή της (ΦΕΚ 1323/Β/30-07-2007) και το 
ΦΕΚ-2208 Β/8-6-19. 

 

στ) την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος ¨Λοιπές παροχές σε είδος¨, στο προσωπικό του 
ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 
21314/24.07.2019 έγγραφο (ορισμός δικαιούχων). Η παροχή χορηγείται ανάλογα με τη θέση εργασίας και 
σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1503/11-10-2006 ΤΒ΄), την τροποποίησή της (ΦΕΚ 
1323/Β/30-07-2007) και το ΦΕΚ-2208 Β/8-6-19.  

  

ζ) την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος ¨Λοιπές παροχές σε είδος¨, στο προσωπικό του 
ΝΠΔΔ «Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθμια Δήμου Αγίας Παρασκευής». Η παροχή 
χορηγείται ανάλογα με τη θέση εργασίας και σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1503/11-
10-2006 ΤΒ΄), την τροποποίησή της (ΦΕΚ 1323/Β/30-07-2007) και το ΦΕΚ-2208 Β/8-6-19. Τα Ν.Π.Δ.Δ. έχουν 
υποχρέωση απολογισμού κι όχι προϋπολογισμού, γι’ αυτό και δεν υποχρεούται σε κωδικούς, όμως η 
δαπάνη του γάλακτος βαρύνει τον προϋπολογισμό των Ν.Π.Δ.Δ. 

  

Ανάδοχος/οι στα παρακάτω θα ονομάζεται ο μειοδότης/ες που θα αναδειχθεί/ούν ύστερα από τον 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.4412/2016 – Α΄ 147), για την 
εκτέλεση της προμήθειας. Η παράδοση των υλικών θα είναι συνολική ή τμηματική στους χώρους που έχει 
υποδείξει ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα, χωρίς ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα να υποχρεούνται να 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLjrDGlYLlAhVPZlAKHfVmBUsQFjACegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nomotelia.gr%2Fphotos%2FFile%2F2208B-19.pdf&usg=AOvVaw2Wmp6JGw2WkY0eK1dEnwYO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLjrDGlYLlAhVPZlAKHfVmBUsQFjACegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nomotelia.gr%2Fphotos%2FFile%2F2208B-19.pdf&usg=AOvVaw2Wmp6JGw2WkY0eK1dEnwYO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLjrDGlYLlAhVPZlAKHfVmBUsQFjACegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nomotelia.gr%2Fphotos%2FFile%2F2208B-19.pdf&usg=AOvVaw2Wmp6JGw2WkY0eK1dEnwYO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLjrDGlYLlAhVPZlAKHfVmBUsQFjACegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nomotelia.gr%2Fphotos%2FFile%2F2208B-19.pdf&usg=AOvVaw2Wmp6JGw2WkY0eK1dEnwYO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLjrDGlYLlAhVPZlAKHfVmBUsQFjACegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nomotelia.gr%2Fphotos%2FFile%2F2208B-19.pdf&usg=AOvVaw2Wmp6JGw2WkY0eK1dEnwYO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLjrDGlYLlAhVPZlAKHfVmBUsQFjACegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nomotelia.gr%2Fphotos%2FFile%2F2208B-19.pdf&usg=AOvVaw2Wmp6JGw2WkY0eK1dEnwYO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLjrDGlYLlAhVPZlAKHfVmBUsQFjACegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nomotelia.gr%2Fphotos%2FFile%2F2208B-19.pdf&usg=AOvVaw2Wmp6JGw2WkY0eK1dEnwYO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLjrDGlYLlAhVPZlAKHfVmBUsQFjACegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nomotelia.gr%2Fphotos%2FFile%2F2208B-19.pdf&usg=AOvVaw2Wmp6JGw2WkY0eK1dEnwYO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLjrDGlYLlAhVPZlAKHfVmBUsQFjACegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nomotelia.gr%2Fphotos%2FFile%2F2208B-19.pdf&usg=AOvVaw2Wmp6JGw2WkY0eK1dEnwYO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLjrDGlYLlAhVPZlAKHfVmBUsQFjACegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nomotelia.gr%2Fphotos%2FFile%2F2208B-19.pdf&usg=AOvVaw2Wmp6JGw2WkY0eK1dEnwYO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLjrDGlYLlAhVPZlAKHfVmBUsQFjACegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nomotelia.gr%2Fphotos%2FFile%2F2208B-19.pdf&usg=AOvVaw2Wmp6JGw2WkY0eK1dEnwYO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLjrDGlYLlAhVPZlAKHfVmBUsQFjACegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nomotelia.gr%2Fphotos%2FFile%2F2208B-19.pdf&usg=AOvVaw2Wmp6JGw2WkY0eK1dEnwYO
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προμηθευτεί όλα τα είδη ή όλες τις ποσότητες των ειδών που περιγράφονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό. 

 

Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομοειδών τμημάτων ή και για το 
σύνολο όλων των τμημάτων. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε τμήματος ή 
υποτμήματος ή/και για μέρος των ομοειδών τμημάτων, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την ποσότητα των ειδών κατά ποσοστό 20% (Είκοσι τοις εκατό) 
σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος κάνοντας χρήση του δικαιώματος προαίρεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 6, παρ. 1 ,το άρθρο 53 παρ.2, «Περιεχόμενα συμβάσεων» και το άρθρο 132 παρ. 2  περίπ. β) 
«Τροποποίηση συμβάσεων κατά την διάρκειά τους» του Ν. 4412/2016 χωρίς καμία αντίρρηση και 
απαίτηση του αναδόχου. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα χρήσης του άρθρου 132 της παρ.1 περιπτ. ββ) για τα συμπληρωματικά 
έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν 
περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση. Οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις 
εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία 
των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής 
σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.  

ΑΡΘΡΟ 2ον 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Η Προμήθεια υλοποιείται ως «δημόσια σύμβαση προμηθειών» μέσω ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.4412/2016 – Α΄ 147), λαμβανομένων υπόψη των 
προβλεπόμενων καταργούμενων και μεταβατικών διατάξεων  του Νόμου 4412/2016 και σύμφωνα με τις 
αλλαγές του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019). 

 

Για τις διαδικασίες σύναψης της παρούσας δημόσιας σύμβασης προμηθειών κατά την έννοια του 
ανωτέρω Νόμου, εφαρμόζονται επιπρόσθετα οι ακόλουθες διατάξεις, όπου αυτές συμπληρώνουν το 
Νόμο 4412/2016 και εξειδικεύουν τις πράξεις των Υπηρεσιών του Δήμου και όπου αυτές δεν αντιβαίνουν 
στις διατάξεις του παραπάνω Νόμου. 

 

Οι διατάξεις αυτές καθώς και οι διατάξεις που αφορούν στους κανόνες υγιεινής των τροφίμων, έχουν ως 
εξής: 

 

Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019) “Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της 
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) 
από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) Μέτρα για την 
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις”. 

Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και όπου δεν αντιβαίνει με το Ν. 4412/2016. 

Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις». 

Ν.4155/2012 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) περί “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις” . 

https://upgradesa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_anavathmisi_gr/EQy4iYjg01pMgOoAZdX9VAABqql2TN_fy4O5_Ez6N9GXNA?e=sR20Kf
https://upgradesa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_anavathmisi_gr/EQy4iYjg01pMgOoAZdX9VAABqql2TN_fy4O5_Ez6N9GXNA?e=sR20Kf
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Ν.4152/2013 και τα επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, Ν.4093/2012 και Ν.4127/2013 (ΦΕΚ 
107/9-5-2013), περί «Ενσωμάτωσης της  2011/7/ΕΕ Οδηγίας για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
των πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως εφαρμόζονται και όπου δεν αντιβαίνουν με το Ν. 
4412/2016. 

Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 12.12.2012 ΦΕΚ 240 (τεύχος Α΄), η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 
4111/2013 ΦΕΚ 18 (τεύχος Α), άρθρο 4 παρ. 1 και με την οποία ανατίθεται στους δήμους η ανάδειξη 
χορηγητών, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών καθαριότητας για όλα τα ιδρύματα και τους 
οργανισμούς αυτών.  

Ν.4071/2012, ΦΕΚ 85/11-4-2012, τεύχος Α’, «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει και όπου δεν αντιβαίνει 
με το Ν. 4412/2016.  

Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 
(ΦΕΚ86Α) », όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και όπου δεν αντιβαίνουν με το Ν. 4412/2016.  

Ν.3979/2011, ΦΕΚ138 τ.Α΄/16-06-2011, Για την «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», όπως 
εφαρμόζεται και όπου δεν αντιβαίνει με το Ν. 4412/2016. 

Ν.3886/2010 (Α' 173) (Ισχύει μέχρι τις 31/12/2016) περί «Δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 
76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)». 

Ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 

Ν.3861/2010 (Αρ. Φ. 112/13-7-2010), τεύχος Α’ «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

Το Ν. 4555/2018 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Κλεισθένης Ι). 

Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις¨. 

N.3548/2007 “Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 
και άλλες διατάξεις” (Α’ 68).  

Ν.3526/2007 για την «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». 

Τον Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

Ν.3316/2005, άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων 
εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42). 

Ν.3310/05 (ΦΕΚ/30/Α/05) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/05) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 ¨Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων¨(ΦΕΚ 
30/Α’/14.2.2005)».  

Ν.2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 

Ν.2741/99, άρθρο 8, παρ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις").  

Ν.2690/1999 περί «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (Φ.Ε.Κ. 45/Α’/9-3-1999).  
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Π.Δ. 28/2015(Α' 34),“Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”. 

Π.Δ.79/2007 (ΦΕΚ 95/Α’) και Π.Δ. 8/2012 (ΦΕΚ 11/Α’). 

Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), περί «Ανάληψης υποχρέωσης από τους Διατάκτες».  

Π.Δ. 118/07 (Α΄150), άρθρ. 4. 

Π.Δ. 203/1998 (ΦΕΚ 162/Β΄) περί «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος, 
σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 23/1995/ΕΚ. 

Π.Δ. 394/96 περί «Κανονισμού προμηθειών του Δημοσίου (ΦΕΚ 266/96)».  

Π.Δ. 56/1995 (ΦΕΚ 45/Α΄/17-2-95) «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 
46/1992/ΕΟΚ και 47/1992/ΕΟΚ περί των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και εμπορία γάλακτος 
και προϊόντων με βάση το γάλα». 

Π.Δ. 410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος», όπως 
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 (ΦΕΚ 162/Β΄) περί «Υγειονομικοί όροι παραγωγής 
και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 23/1995/ΕΚ.  

Π.Δ. 306/1980 και L 87/51 οδηγία της Ε.Ε. (αλλαντικά), την 3/17-06-2011 Αγορανομική διάταξη για νωπά 
Οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Β΄/08-10-2012 «Υγειονομική διάταξη – Υγειονομικοί 
όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών»).  

Την υπ’ αρ. 8/31-01-2011 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α., ιδίως δε το 14ο άρθρο. 

Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

ΥΑ Α2-861/ ΦΕΚ 2044/Β΄/22-8-2013 σχετικά με τους «Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και 
παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)». 

Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/ΦΕΚ 1317/Β΄/23-4-2012 «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο 
Έγγραφο». 

Υ.Α. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, 
παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων», με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (Β’ 2540), που 
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), όπως ισχύει σήμερα σύμφωνα με 
τα άρθ. 206, 208,216,219 και 221 του Ν.4412/08-08-2016 (τεύχος Α΄147). 

Υ. Α. υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β΄). 

Υ.Α. υπ’ αριθ. 41087/5-12-2017 (ΦΕΚ 4249, τεύχ. Β΄). 

ΚΥΑ Π1/2380 (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-2012) “Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων”. 

ΚΥΑ 43726 (ΦΕΚ-2208/Β΄/8-6-19) ¨Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA Α΄ και Β΄ 
βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής¨. 

Κ.Υ.Α. ΤΤ36586/10-07-2007 (ΦΕΚ 1323/Β΄/30-7-07) και Κ.Υ.Α. 31119/19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β΄/28-5-08) 
«Τροποποίηση της υπ’ αρ.53361/2-10-06 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1503/Β΄/11-10-06) σχετικά με την παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής».  

Κ.Υ.Α. 15523/2006 Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/41/ΕΚ. 

Κοινοτική Οδηγία 2004/18/ΕΚ περί “Συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 51/2005. 

Κοινοτική Οδηγία 2074/2005/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα, την Οδηγία 
1441/2007/ΕΚ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί 
μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα και την Οδηγία 1580/2007/ΕΚ και 1182/2007/ΕΚ στον τομέα 
των οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 350 της 31.12.2007), 
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Εναρμονισμός με τον Κανονισμό 882/2004/ΕΚ για την «Διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης 
προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή 
διαβίωση των ζώων» και τον 1935/2004/ΕΚ σχετικά με τα «Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να 
έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 

Εναρμονισμός με τον Κανονισμό 852/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
«Υγιεινή των τροφίμων» (για όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας), τον 853/2004/ΕΚ για τον «Καθορισμό 
ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης», τον 854/2004/ΕΚ για τον «Καθορισμό 
ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο». 

Εναρμονισμός με τον Κανονισμό 178/2002/ΕΚ για τον «Καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων και τον 
καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων», όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον 
1642/2003/ΕΚ και τον 575/2006/ΕΚ.  

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη 
προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
έγγραφα της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη νόμου, Π.Δ., υπουργικής απόφασης, κλπ. 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

ΑΡΘΡΟ 3ον 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Τα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά είναι: 

 

Τεχνική Έκθεση 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  –  Ανάλυση κόστους προμηθειών  ανά Κοινωνική Δομή και ανά Τμήμα 
Τροφίμων – Τιμολόγιο Μελέτης 

Σκοπός της Μελέτης και Τεχνικές Προδιαγραφές των Προϊόντων 

Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

Διακήρυξη                      

 

ΑΡΘΡΟ 4ον 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

          Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό αντιστοιχεί στο 2% (δύο τοις εκατό) επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσας αξίας για το σύνολο των τμημάτων της μελέτης ή των τμημάτων ομοειδών προϊόντων 
που υποβάλλει προσφορά προ Φ.Π.Α, όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 72 και 302 του Ν.4412/2016. Ο 
αποδέκτης αυτής της εγγυητικής επιστολής είναι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής. 

 Σύμφωνα με την παρ. 1η του άρθρου 72 και κατόπιν της ανάλογης στρογγυλοποίησης, οι εγγυήσεις 
συμμετοχής διαμορφώνονται ανά τμήματα και υποτμήματα ως εξής: 

EΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
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ΚΑΠΗ 
ΠΟΣΑ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  Φ.Π.Α. 
13% 7.079,16 € 141,58 € 141,60 € 

ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1Β:ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΥΓΑ  Φ.Π.Α. 13% 64,00 € 1,28 € 1,30 € 

ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1Β:ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Φ.Π.Α. 
13% 168,00 € 3,36 € 3,40 € 

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  Φ.Π.Α. 24% 3.474,80 € 69,50 € 69,50 € 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ       

ΤΜΗΜΑ 3: ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΦΠΑ 13% 85.800,00 € 1.716,00 € 1.716,00 € 

ΤΜΗΜΑ 3: ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3Β:  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΦΠΑ 13% 37.800,00 € 756,00 € 756,00 € 

ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 13% 11.853,00 € 237,06 € 237,10 € 

ΤΜΗΜΑ 5: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 13% 9.680,00 € 193,60 € 193,60 € 

ΤΜΗΜΑ 6: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 13% 9.900,00 € 198,00 € 198,00 € 

        

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ       

ΤΜΗΜΑ 7: ΥΠΟΤΜΗΜΑ 7Α:ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 13% 16.176,00 € 323,52 € 323,50 € 

ΤΜΗΜΑ 7: ΥΠΟΤΜΗΜΑ 7Β:ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΦΠΑ 13% 1.147,20 € 22,94 € 22,90 € 

ΤΜΗΜΑ 8: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 13% 6.074,00 € 121,48 € 121,50 € 

ΤΜΗΜΑ 9: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 13% 6.585,00 € 131,70 € 131,70 € 

ΤΜΗΜΑ 10: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 13% 6.600,00 € 132,00 € 132,00 € 

        

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ       

ΤΜΗΜΑ 11: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ 13% 163.640,40 € 3.272,81 € 3.272,80 € 

 

      

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ       

ΤΜΗΜΑ 12: ΥΠΟΤΜΗΜΑ 12Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 
13% 86.164,40 € 1.723,29 € 1.723,30 € 

ΤΜΗΜΑ 12: ΥΠΟΤΜΗΜΑ 12Β: ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΥΓΑ ΦΠΑ 13% 2.240,00 € 44,80 € 44,80 € 

ΤΜΗΜΑ 12: ΥΠΟΤΜΗΜΑ 12Β: ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΦΠΑ 
13% 12.300,00 € 246,00 € 246,00 € 

ΤΜΗΜΑ 13: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 24% 110,00 € 2,20 € 2,20 € 

ΤΜΗΜΑ 14: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 13% 76.028,00 € 1.520,56 € 1.520,60 € 

ΤΜΗΜΑ 15: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 13% 52.140,00 € 1.042,80 € 1.042,80 € 

ΤΜΗΜΑ 16: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 13% 25.440,00 € 508,80 € 508,80 € 

ΤΜΗΜΑ 17: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧ. ΦΠΑ 13% 45.050,00 € 901,00 € 901,00 € 
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Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα ομοειδών προϊόντων  της σύμβασης, 
το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των 
προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. 

ΑΡΘΡΟ 5ον 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Η εταιρεία στην οποία θα γίνει ή κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 
προϋπολογισθείσας αξίας για το σύνολο των τμημάτων ή του τμήματος ή του υποτμήματος που 
υποβάλλει προσφορά, προ Φ.Π.Α, σύμφωνα με τα ίδια άρθρα του Ν.4412/2016. Οι αποδέκτες των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης είναι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής για τα είδη 
τροφίμων του ΚΑΠΗ, Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Μαγειρείου και τις Υπηρεσίες Δήμου, ενώ 
για τα είδη των Παιδικών Σταθμών είναι το Ν.Π.Δ.Δ. “ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ”, για 
τα είδη του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού είναι το Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ¨ και για τα είδη του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ¨ είναι ο 
Δήμος Αγίας Παρασκευής.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ον 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 
με κριτήριο κατακύρωσης:      

        

1. Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε ισχύουσας μέσης τιμής λιανικής πώλησης του 
δελτίου τιμών της Περιφέρειας Αττικής, Γεν Δ/νση Ανάπτυξης, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, Τμήμα Εμπορίου & 
Τουρισμού, για τα είδη τροφίμων των οποίων οι τιμές τελούν σε καθεστώς διατίμησης, ήτοι: 

Κρέατα – Πουλερικά – Είδη Ιχθυοπωλείου – Οπωρολαχανικά – Ελαιόλαδο- Αυγά  

 

2. Τη χαμηλότερη τιμή, για τα είδη τροφίμων που είναι εκτός διατίμησης, ήτοι: 

Είδη Παντοπωλείου - Γαλακτοκομικά είδη - Είδη Αρτοποιείου-Ζαχαροπλαστείου 

 

ΤΜΗΜΑ 18: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΦΠΑ 13% 16.317,00 € 326,34 € 326,30 € 

ΤΜΗΜΑ 19: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΠΑ 13% 69.300,00 € 1.386,00 € 1.386,00 € 

 

      

ΠΑΟΔΑΠ       

ΤΜΗΜΑ 20: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΦΠΑ 13% 5.313,00 € 106,26 € 106,30 € 

    ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ       

ΤΜΗΜΑ 21: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΦΠΑ 13% 19.126,80 € 382,54 € 382,50 € 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες (εκτός από τα είδη τροφίμων για τα 
οποία ισχύει η εκάστοτε μέση ημερήσια τιμή του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών) σε όλη την διάρκεια της 
προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. 

Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η προσκόμιση στους χώρους που έχουν αναφερθεί παραπάνω, 
ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε κάθε είδος, οι νόμιμες κρατήσεις και η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί μετά την παραλαβή των ειδών κι 
εφόσον η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δεν διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα ως προς την 
ποιότητα και τις ημερομηνίες λήξης των προϊόντων. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ον 

 

Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών από την Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής, ορίζεται από τον προμηθευτή στην προσφορά του ο οποίος δεν μπορεί να είναι λιγότερος 
από 3 μήνες. Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, οφειλόμενη σε κακή 
ποιότητα και αλλοίωση, πρέπει να επανορθώνεται το συντομότερο από την ειδοποίηση της υπηρεσίας. Σε 
περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλεται στον προμηθευτή ποινική ρήτρα, προς την αξία του 
είδους που εκπίπτει από το παρακρατούμενο ποσοστό 5% επί του συμβατικού ποσού. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ον 

 

Ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα ενδιαφέρονται για υλικά αρίστης ποιότητας και μπορεί για να ελέγξουν 
τα δείγματα των προσφερομένων ειδών, να στείλουν αυτά σε οποιοδήποτε κατά την κρίση του 
εργαστήριο, για εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, με δαπάνη των προμηθευτών. Επιπλέον, οι 
υποψήφιοι προμηθευτές φρέσκου γάλακτος, την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς τους θα καταθέσουν 
υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος τους, το οποίο θα 
συνοδεύεται από ανάλυση από διαπιστευμένο εργαστήριο. Ο ανάδοχος της προμήθειας φρέσκου 
γάλακτος έχει την υποχρέωση να διαθέσει τρεις (3) ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης των φιαλών 
γάλακτος, που θα εγκατασταθούν σε τρία σημεία αντίστοιχα των χώρων παράδοσης των φιαλών και που 
θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. Την ευθύνη μεταφοράς, εγκατάστασης και συντήρησης των ανωτέρω 
ψυκτικών θαλάμων έχει ο ανάδοχος. Επίσης, έχει την υποχρέωση άμεσης αντικατάστασης των ψυκτικών 
θαλάμων, σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ον 

 

Τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τα έξοδα του διαγωνισμού καθώς και 
κάθε νέα κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα, που θα εμφανιστεί κατά το διάστημα από την σύνταξη της 
παρούσας μελέτης μέχρι την ημερομηνία που θα γίνει ο διαγωνισμός, οπότε πρέπει να προσκομισθούν οι 
αποδείξεις τούτων ως εκάστοτε νομίμων κρατήσεων. Ο προμηθευτής θα επιβαρύνεται το κόστος των 
μεταφορικών για την παράδοση όλων των ειδών, καθώς επίσης και το κόστος για την αντικατάσταση των 
ειδών που παρουσιάζουν ανωμαλία. Ο προσφέρων για το φρέσκο γάλα των υπηρεσιών του Δήμου και θα 
πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση επί ποινή αποκλεισμού στην οποία θα δηλώνει ότι: 

Θα εγκαταστήσει και θα συντηρεί τρεις (3) ψυκτικούς θαλάμους. 

Οι ψυκτικοί θάλαμοι θα είναι κατάλληλοι για τη συντήρηση του γάλατος και θα διαθέτουν ασφαλές 
κλείδωμα.  

Θα παραδώσει στην Υπηρεσία τουλάχιστον ένα (1) κλειδί ανά ψυκτικό θάλαμο. 

Τα σημεία και ο τρόπος παράδοσης του γάλακτος θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης. 
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Θα εξασφαλίζει με δικά του μέσα και έξοδα τη μεταφορά των προϊόντων μέχρι τα σημεία παράδοσης. 

Θα αντικαθιστά φιάλες γάλακτος οι οποίες κατά την παραλαβή φέρουν αλλοιώσεις, φθορές, εξογκώματα, 
σχισίματα στην συσκευασία κλπ. 

Το εργοστάσιο παρασκευής του προσφερόμενου προϊόντος θα πρέπει να εφαρμόζει τα διεθνή πρότυπα 
διαχείρισης της ποιότητας (ISO 9001), εθνικά και διεθνή πρότυπα διαχείρισης της ασφάλειας των 
τροφίμων (ΕΛΟΤ 1416, ISO 22000 ή άλλα ισοδύναμα).  

Ότι το προσφερόμενο γάλα καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης θα είναι ακριβώς το ίδιο με το 
προσφερόμενο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δείγμα (μάρκα, συσκευασία κλπ.). 

 

ΑΡΘΡΟ 10ον 

 

Ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τμηματικές παραδόσεις των υλικών, αφού 
προηγηθεί ειδοποίηση προς τον ανάδοχο. Η παραγγελία πρέπει να παραδίδεται σε συμφωνημένο χρόνο 
στο Δήμο (Α΄ & Β΄ ΚΑΠΗ, στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, στο ΓΚΑΡΑΖ, στην 
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ και στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ), στα Νομικά Πρόσωπα (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) και (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ) από την ειδοποίηση του αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ον 

 

Αν ο ανάδοχος παραβιάζει με υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύμβασης, επιβάλλονται εις βάρος του 
και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον εργοδότη το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο 
(άρθρο 185 παρ. 1, Ν. 4412/2016).  

Για κάθε μέρα υπέρβασης της τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας παράδοσης, θα ορισθεί ποινική ρήτρα, 
η οποία επιβάλλεται στον προμηθευτή με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμος και το ΝΠΔΔ 
διατηρούν το δικαίωμα να κηρύξουν τον προμηθευτή έκπτωτο, με όλες τις σχετικές συνέπειες με το άρθρο 
191 του ίδιου νόμου. 

Εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές 
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, κηρύσσεται 
έκπτωτος. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά εφόσον ο ανάδοχος: 

α) Υπερβεί υπαίτια για χρόνο πέραν του 1/3 τη σχετική συνολική προθεσμία  της  παραγράφου 2 του 
άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
β) Καθυστερεί  υπαίτια  την  υποβολή  σταδίου  μελέτης, για χρόνο περισσότερο από το μισό της 
αντίστοιχης τμηματικής προθεσμίας. 

γ) Οι προμήθειές του παρουσιάζουν κατ' επανάληψη ελαττώματα ή ελλείψεις. Για να κηρυχθεί ο 
ανάδοχος έκπτωτος για  το  λόγο  αυτόν  πρέπει  να  έχει  προηγηθεί, τουλάχιστον  μια  φορά  η εφαρμογή  
των  διατάξεων  της  παραγράφου  5  του  άρθρου  188,  για  την  αποκατάσταση των ελαττωμάτων ή 
ελλείψεων της μελέτης και να μην έχει ασκηθεί ένσταση ή η ασκηθείσα  να  έχει απορριφθεί, άρθρο 191 
παρ. 1 & 2, Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ον 

 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση 
των υλικών σε χώρο του Δήμου και του Νομικού Προσώπου  ή όπου θα υποδείξει η υπηρεσία. Επίσης 
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είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού ή αλλού, μέχρι 
της παράδοσης αυτών.  

 

ΑΡΘΡΟ 13ον 

 

Καθένας από τους μειοδότες οφείλει να προμηθεύει το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα, μέσα σε ορισμένη 
προθεσμία, τα τρόφιμα που θα παραγγέλνονται από το Κ.Α.Π.Η., το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, το 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, το ΔΗΜΟ, τους ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ τον ΠΑΟΔΑΠ και τις ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ. 
Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών μέχρι τους χώρους παράδοσης Κ.Α.Π.Η. (Γούναρη 30 και Μπουμπουλίνας 
15), ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ (έναντι Δημαρχείου), ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ (Ρόδων 13), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΗΜΟΥ (Λ. Μεσογείων 415-417, Επαμεινώνδα & Παναγούλη, Αγίου Ιωάννου 11), ΠΑΙΣΔΑΠ, ΠΑΟΔΑΠ 
(Τέρμα Νότου) και ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  (Λ. Μεσογείων 415-417) θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή, θα 
καταμετρούνται και θα παραλαμβάνονται ενώπιον του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν 
προσώπου. 

Οι παραγγελίες για το Κ.Α.Π.Η. θα δίνονται κατ’ ελάχιστον κάθε τρίμηνο κατόπιν συνεννοήσεως με το 
αρμόδιο τμήμα και οι προμήθειες θα παραδίδονται στο Α΄ Τμήμα, επί της οδού Γούναρη 30 και στο Β΄ 
Τμήμα, επί της οδού Μπουμπουλίνας 15. 

Οι παραγγελίες για το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ θα δίνονται κατ’ ελάχιστον δύο (2) φορές το μήνα, 
κατόπιν συνεννοήσεως με το αρμόδιο τμήμα και οι προμήθειες θα παραδίδονται στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ (έναντι Δημαρχείου). 

Οι παραγγελίες για το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ θα δίνονται κατ’ ελάχιστον τρεις (3) φορές την εβδομάδα, 
κατόπιν συνεννοήσεως με το αρμόδιο τμήμα και οι προμήθειες θα παραδίδονται στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ (Ρόδων 13). 

Οι παραγγελίες για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ θα δίνονται καθημερινά και σύμφωνα με την απαιτούμενη 
ποσότητα στα εξής τρία σημεία: Δημαρχείο - Λ. Μεσογείων 415-417, Δημοτικό Γκαράζ - Επαμεινώνδα & 
Παναγούλη, Δημοτικό Πάρκινγκ - Αγίου Ιωάννου 11).   

Οι παραγγελίες για τον ΠΑΟΔΑΠ θα δίνονται καθημερινά και σύμφωνα με την απαιτούμενη ποσότητα 
στην οδό Τέρμα Νότου. 

Οι παραγγελίες για τους ΠΑΙΣΔΑΠ θα δίνονται κάθε εβδομάδα από την Διοικητική Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. 
και οι προμήθειες θα παραδίδονται, ξεχωριστά, σε κάθε έναν παιδικό σταθμό. 

Οι παραγγελίες για τις ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ θα δίνονται καθημερινά από την Διοικητική Υπηρεσία του 
Ν.Π.Δ.Δ. και οι προμήθειες θα παραδίδονται στο Δημαρχείο. 

Ο χρόνος παράδοσης των προμηθειών στους παιδικούς σταθμούς, στον ΠΑΟΔΑΠ και στις ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, καθώς και στις ανωτέρω υπηρεσίες του Δήμου (Κ.Α.Π.Η., Κοινωνικό Παντοπωλείο και 
Κοινωνικό Μαγειρείο))πρέπει να είναι ο αυστηρά συμφωνημένος και σε περίπτωση καθυστέρησης θα 
ακολουθήσουν οι νόμιμες κυρώσεις. 

Τα παραγγελθέντα είδη θα παραδίδονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του κάθε 
παραρτήματος, η οποία θα τα παραλαμβάνει μετά από ζύγισμα παρουσία του προμηθευτή ή του 
εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου και έλεγχο της ποιότητας. Σε περίπτωση απορρίψεως ενός 
είδους από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, ο προμηθευτής υποχρεούται σε 
αντικατάσταση αυτού. 

Είδη που θα απορριφθούν, ο προμηθευτής υποχρεούται να τα αντικαταστήσει σε προθεσμία που ορίζεται 
από την Επιτροπή. Ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί την προμήθεια κάποιου είδους, εκτός αν 
προσκομίσει στο Δήμο Αγίας Παρασκευής και τα Νομικά Πρόσωπα βεβαίωση της οικείας Αγορανομικής 
Αρχής, περί ανυπαρξίας του είδους στην αγορά. 

Αναλυτικά, η παράδοση των ειδών για το Δήμο, θα γίνεται στο χώρο των:  
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Α΄ & Β΄ ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η. (Γούναρη 30, Μπουμπουλίνας 15),  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ (έναντι Δημαρχείου) , 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ (Ρόδων 13), 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ (Δημαρχείο - Λ. Μεσογείων 415-417, Δημοτικό Γκαράζ - Επαμεινώνδα & Παναγούλη, 
Δημοτικό Πάρκινγκ - Αγίου Ιωάννου 11), 

για τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό (Τέρμα Νότου), 

για τους Παιδικούς Σταθμούς, θα γίνεται στις εξής διευθύνσεις: 

Α΄ ΝΗΠΙΑΚΟΣ, Βορρά 7 

Β΄ ΝΗΠΙΑΚΟΣ, Λάδωνος 5 

Γ΄ ΝΗΠΙΑΚΟΣ, Πάρου 16 και Δωδεκανήσου 

Δ΄ ΝΗΠΙΑΚΟΣ, Αισώπου 6 

Ε΄ ΝΗΠΙΑΚΟΣ, Αφροδίτης 12 

Ζ΄ ΝΗΠΙΑΚΟΣ, Τρωάδος 3 

Α΄ ΒΡΕΦΙΚΟΣ, Βορρά 7 

Β΄ ΒΡΕΦΙΚΟΣ, Λάδωνος 5 

Γ΄ ΒΡΕΦΙΚΟΣ, Πάρου 16 και Δωδεκανήσου 

Δ΄ ΒΡΕΦΙΚΟΣ, Αισώπου 6, 

ενώ για τις Σχολικές Επιτροπές θα γίνεται στο Δημαρχείο (Μεσογείων 415-417). 

Σε περίπτωση μετεγκατάστασης κάποιου από τους παραπάνω χώρους εντός των ορίων του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής, ο ανάδοχος θα ενημερωθεί εγγράφως προκειμένου να αλλάξει το σημείο παράδοσης. 

Σύμφωνα με την ΥΑ Α2-861/ΦΕΚ 2044/Β’/22-8-2013, περί «Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων 
και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», και κάθε απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας για 
την αλυσίδα εφοδιασμού, η συντήρηση και η διακίνησή του θα τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 203/1998 και 
τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων, θα μεταφέρεται και θα παραδίδεται υποχρεωτικά με 
καθαρά και απολυμασμένα μέσα του προμηθευτή και ειδικό όχημα- κατάψυξη. Ειδικά για τα προϊόντα 
που χρειάζονται ψύξη αυτά πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένα ψυγεία. Όλα τα τρόφιμα θα 
πρέπει να είναι συσκευασμένα ή να παραδίδονται σε υλικό συσκευασίας κατάλληλο για τρόφιμα. 

  

Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν τις Εκθέσεις των επιθεωρητών των Αρχών Ελέγχου αν τους 
ζητηθεί. Η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής παρακολουθεί και ελέγχει την 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Η Επιτροπή 
επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόμενα στο Δελτίο Αποστολής και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των 
συσκευασιών των προϊόντων και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής έχει ως αντικείμενο τον:  

Έλεγχο της καθαριότητας και γενικώς της καταλληλότητας των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί ο 
προμηθευτής.  

Έλεγχο για τα τρόφιμα που χρειάζονται ψυγείο εάν μεταφέρονται στη σωστή θερμοκρασία. 

Έλεγχο των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών (οσμή, γεύση, όψη κλπ.) κάθε παραγγελθέντος είδους 
τροφίμων.  

Έλεγχο ποιότητας για τον εάν τηρούνται οι προδιαγραφές που έχουν ορισθεί για το κάθε είδος χωριστά. 
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Αν διαπιστώσει οποιαδήποτε παράβαση σε σχέση με τα παραπάνω η Επιτροπή έχει το δικαίωμα 
απόρριψης των ειδών, οπότε ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως. Οι προμηθευτές 
θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα ελέγχονται τακτικά από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για 
το αν τηρούνται τα όσα αναφέρονται στις προδιαγραφές, καθώς επίσης θα επιθεωρούνται τακτικά και τα 
φορτηγά μεταφοράς των τροφίμων (έλεγχος καθαριότητας, θερμοκρασίας και εξοπλισμού). Ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δίνει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής οποιαδήποτε 
πληροφορία σχετικά με κάθε χορηγούμενο είδος. 

Σε καμία περίπτωση ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί εκτέλεση της παραγγελίας. Εφόσον 
συγκεκριμένο είδος δεν υπάρχει στην αγορά, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως τη 
Διεύθυνση (τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την προγραμματισμένη εκτέλεση της παραγγελίας), 
προκειμένου να μη φέρει ευθύνη. Ο προμηθευτής οφείλει να εκτελέσει την παραγγελία το αργότερο μέσα 
σε πέντε εργάσιμες ημέρες για τα είδη του ΚΑΠΗ, του Κοινωνικού Μαγειρείου και του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου, αφότου έλαβε έγγραφη σχετικά ειδοποίηση. Ο προμηθευτής οφείλει να εκτελέσει την 
παραγγελία το αργότερο μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες για τα είδη των Παιδικών Σταθμών, αφότου 
έλαβε έγγραφη σχετικά ειδοποίηση. Επίσης ο προμηθευτής οφείλει να προμηθεύει τον Αθλητικό 
Οργανισμό, τους Παιδικούς Σταθμούς και τις Υπηρεσίες του Δήμου σε εβδομαδιαία ή καθημερινή βάση, 
σύμφωνα με τα είδη και τις ποσότητες που του έχουν κοινοποιηθεί. 

 

Η καθημερινή αναγκαία ποσότητα φρέσκου γάλακτος και άρτου για το Ν.Π.Δ.Δ. των ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. θα 
παραδίδεται στον εκάστοτε Παιδικό Σταθμό σε καθημερινή βάση από τον προμηθευτή στις πρώτες 
εργάσιμες ώρες κάθε ημέρας (το αργότερο έως τις 8:00 πμ.). Η καθημερινή ποσότητα φρέσκου γάλακτος 
για το ΝΠΔΔ του ΠΑΟΔΑΠ θα παραδίδεται στον Αθλητικό Οργανισμό επί της οδού Τέρμα Νότου από τον 
προμηθευτή στις πρώτες εργάσιμες ώρες κάθε ημέρας (το αργότερο έως τις 9:00 πμ.), ώστε να 
παραδίδεται έγκαιρα στους δικαιούχους. 

 

Όσον αφορά στην προμήθεια φρέσκου γάλακτος στις Υπηρεσίες του Δήμου, οι ποσότητες τόσο συνολικά, 
όπως αυτές θα αναφέρονται στη σχετική σύμβαση, όσο και αναλυτικά για κάθε ένα σημείο διανομής του 
προς προμήθεια προϊόντος, θα καθοριστούν με βάση τις αντίστοιχες καταστάσεις δικαιούχων του Δήμου, 
όπως αυτές θα έχουν προκύψει ως την ημέρα αποστολής της πρόσκλησης για την υπογραφή της 
σύμβασης από τον προμηθευτή. 

 

Οι ποσότητες αυτές θα μπορούν να μεταβάλλονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου και σε 
χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση του υπεύθυνου ανά υπηρεσία 
προς τον προμηθευτή όσον αφορά στην κατανομή της αλλά και όσον αφορά γενικότερα στις ημερήσιες 
ανάγκες του Δήμου. Επίσης με την υπογραφή της σύμβασης θα παραδοθούν στον ανάδοχο της 
προμήθειας αναλυτικές καταστάσεις δικαιούχων παροχής γάλακτος, ανά υπηρεσία και ανά σημείο 
διανομής, στις οποίες θα φαίνεται ποιοι δικαιούχοι χρειάζονται γάλα πλήρες σε λιπαρά (περιεκτικότητας 
έως 4%) και ποιοι δικαιούχοι χρειάζονται, για λόγους υγείας, γάλα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά 
(περιεκτικότητας έως 2%). 

 

Με βάση αυτές τις καταστάσεις θα μπορεί ο προμηθευτής να παραδίδει την ακριβή ποσότητα γάλακτος 
πλήρους σε λιπαρά ή χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά σε καθένα από τα τρία (3) παραπάνω σημεία 
παράδοσης. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να επαυξάνει ή να μειώνει, όταν και εφόσον κρίνει τούτο ως 
αναγκαίο, την ποσότητα του προς προμήθεια είδους, του αναδόχου, εφόσον οι τροποποιήσεις στο σύνολό 
τους δεν θα υπερβαίνουν τη συνολική συμβατική δαπάνη. 

Το γάλα, το οποίο θα παραδίδεται στα προαναφερόμενα τρία σημεία, θα διατηρείται μέχρι να παραδοθεί 
στους δικαιούχους σε κατάλληλους ψυκτικούς θαλάμους, που θα εγκαταστήσει και θα συντηρεί ο 
προμηθευτής, οι οποίοι θα πρέπει οπωσδήποτε να κλειδώνουν (ο ανάδοχος θα διαθέσει και τουλάχιστον 
ένα (1) κλειδί ανά ψυκτικό θάλαμο στην Υπηρεσία). 
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Η καθημερινή αναγκαία ποσότητα γάλακτος θα παραδίδεται στο Δήμο από τον προμηθευτή στις πρώτες 
εργάσιμες ώρες κάθε ημέρας (το αργότερο έως τις 9:00 πμ.), ώστε να παραδίδεται έγκαιρα στους 
δικαιούχους. Στην παράδοση του γάλακτος θα περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση του των φιαλών 
αντίστοιχα στους προαναφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους από τους εργαζόμενους του προμηθευτή που 
το παραδίδουν. Ειδική ρύθμιση θα γίνει για τους εργαζόμενους των συνεργείων ώστε όσοι εργάζονται την 
Κυριακή, να παραλαμβάνουν το γάλα το πρωί της επόμενης Δευτέρας, ενώ όσοι εργάζονται Σάββατο, να 
παραλαμβάνουν το γάλα το πρωί της προηγούμενης Παρασκευής. 

 

Υποχρεωτικά, η ημερομηνία λήξης του γάλακτος που θα παραδίδεται από τον προμηθευτή δεν θα 
αντιστοιχεί σε χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε (5) ημερών από την ημέρα παραλαβής του από το 
Δήμο και το Ν.Π.Δ.Δ.. Για παράδειγμα, αν το γάλα παραδοθεί την 01/01/2020, η ημερομηνία λήξης δεν 
πρέπει να είναι προγενέστερη της 05/01/2020. 

 

   Αγία Παρασκευή,                                                                  Εθεωρήθη   20/02/2020                  

 

Η Συντάξασα   Η Προϊσταμένη Τμήματος          Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης                 
   

Δημητρακοπούλου Ιωάννα             Ξενούλη Γεωργία           Γκίνη Αντωνία       

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                                 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                  

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                  

 

                                                         

 

              ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:            6 /2020 

 

 

Τίτλος Διαγωνισμού: “Προμήθεια τροφίμων για το Κ.Α.Π.Η., Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό 
Μαγειρείο & τις Υπηρεσίες του Δήμου, το Ν.Π.Δ.Δ. ¨Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής¨ , το 
Ν.Π.Δ.Δ. ¨Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής¨ και τα Ν.Π.Δ.Δ. ¨Σχολικές 
Επιτροπές¨ για τα έτη 2020-21”.  

 

Αρ. Διακήρυξης  ................../.....-......-2020 
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 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

της Επιχείρησης ....................................................................................., με ΑΦΜ.........................................,   
ΔΟΥ...................................................................., που εδρεύει στ....................................................................,  
οδός................................................, αριθμός.................., τηλέφωνο................................................................, 
fax………………………………..  

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΠΗ-Κ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-Κ. ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ-ΝΠΔΔ ¨ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ¨-  

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2020-2021 

        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ      CPV  15000000-8        ΦΠΑ 13% 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ 
Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  
συσκ. 1 κιλού 200 ΤΕΜΑΧΙΑ         

2 ΑΛΕΥΡΙ  (ΦΑΡΙΝΑ) συσκ. 500γρ. 60 ΤΕΜΑΧΙΑ         

3 
ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΥΧΑ ΩΜΗ συσκ. 200 
γρ. 80 ΤΕΜΑΧΙΑ         

4 ΑΝΘΟΝΕΡΟ 200γρ. 2 ΤΕΜΑΧΙΑ         

5 
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΚΟΥΤΙ  
συσκ.160γρ. 20 ΤΕΜΑΧΙΑ         

6 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ συσκ.1lit. 36 TEMAXIA         

7 
ΒΟΥΤΥΡΟ  ΦΡΕΣΚΟ  τύπου 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ συσκ. 500γρ. 60 ΤΕΜΑΧΙΑ         

8 
ΒΟΥΤΥΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ συσκ. 500 
γρ. 64 ΤΕΜΑΧΙΑ         

9 
ΒΟΥΤΥΡΟ SOFT μαργαρίνη (500 
γρ) 36 ΤΕΜΑΧΙΑ         

10 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ  7,5% λιπ. 388γρ 288 ΤΕΜΑΧΙΑ         

11 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 4% λιπ. 
393γρ(ΕΛΑΦΡΥ) 288 ΤΕΜΑΧΙΑ         

12 
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ (ξυλάκι) 
φακ.0,15γρ. 60 ΤΕΜΑΧΙΑ         

13 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ τριμ.συσκ.0.15γρ. 40 ΤΕΜΑΧΙΑ         
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14 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ  συσκ.400γρ. 120 ΤΕΜΑΧΙΑ         

15 ΖΑΧΑΡΗ συσκ. 1κ. 320 ΤΕΜΑΧΙΑ         

16 ΚΑΚΑΟ συσκ. 125 γρ. 20 ΤΕΜΑΧΙΑ         

17 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ συσκ.50γρ. 40 ΤΕΜΑΧΙΑ         

18 ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜ. Συσκ.50γρ. 30 ΤΕΜΑΧΙΑ         

19 ΚΑΡΥΔΟΨΥΧΑ συσκ.200γρ. 80 ΤΕΜΑΧΙΑ         

20 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 500γρ. 80 ΤΕΜΑΧΙΑ         

21 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 200γρ. 20 ΤΕΜΑΧΙΑ         

22 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 500γρ. 400 ΤΕΜΑΧΙΑ         

23 ΜΑΓΙΑ ΞΗΡΗ συσκ. 3x8γρ. 60 ΤΕΜΑΧΙΑ         

24 ΜΕΛΙ   συσκευασία 1 κιλού 48 ΤΕΜΑΧΙΑ         

25 
ΜΠΑΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ συσκ.κουτί 
200γρ. 20 ΤΕΜΑΧΙΑ         

26 ΞΥΔΙ 400ml 16 ΤΕΜΑΧΙΑ         

27 
ΡΥΖΙ  ΓΙΑ ΣΟΥΠΑ γλασέ ή 
καρολίνα συσκ. 500γρ. 20 ΤΕΜΑΧΙΑ         

28 
ΣΠΑΣΤΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 100τεμ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ         

29 ΣΤΑΦΙΔΕΣ (μαύρη) συσκ. 200 γρ. 16 ΤΕΜΑΧΙΑ         

30 ΤΣΑΪ ΒΟΥΝΟΥ συσκ.20γρ. 160 ΤΕΜΑΧΙΑ         

31 ΤΣΑΪ συσκ.κουτί των 20φακ. 120 ΤΕΜΑΧΙΑ         

32 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ 500γρ. 500 ΤΕΜΑΧΙΑ         

33 ΦΥΤΙΝΗ συσκ. 400 γρ. 48 ΤΕΜΑΧΙΑ         

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 
1Α 3.372           

        

        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ        CPV  15000000-8       ΦΠΑ 13% 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1Β: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 
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ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΥΓΑ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ 
Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 ΑΥΓΑ ωοσκοπημένα 53-63γρ. 400 ΤΕΜΑΧΙΑ         

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι 400           

        

        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ        CPV  15000000-8      ΦΠΑ 13% 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1Β: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ 
Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ γνήσιο συσκ.1 lit 40 ΤΕΜΑΧΙΑ         

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 40           

                

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 
1Β 440           

        

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 
1Α 3372           

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 
1Β 440           

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 3.812           

        

        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ        CPV  15000000-8        ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ 
Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 
ΑΕΡΙΟΥΧΟ ΠΟΤΟ ΤΥΠΟΥ COLA 
(330ml) 1440 ΤΕΜΑΧΙΑ         

2 ΑΕΡΙΟΥΧΟΣ ΓΚΑΖΟΖΑ (330ml) 384 ΤΕΜΑΧΙΑ         
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3 
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 150 
ΜΕΤΡΩΝ 8 ΤΕΜΑΧΙΑ         

4 ΑΜΜΩΝΙΑ συσκ. 28 γρ 80 ΤΕΜΑΧΙΑ         

5 
ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 
ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ 10 ΜΕΤΡ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ         

6 ΒΑΝΙΛΙΕΣ  Άρωμα συσκ.0,15γρ. 100 ΤΕΜΑΧΙΑ         

7 
ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΥΣΚ. 
300 ΜΕΤΡΩΝ 4 ΤΕΜΑΧΙΑ         

8 ΖΕΛΕ κουτ. 200γρ. 20 ΤΕΜΑΧΙΑ         

9 ΚΟΝΙΑΚ 700ml 3* 20 ΤΕΜΑΧΙΑ         

10 ΛΕΜΟΝΙΤΑ (330ml) 384 ΤΕΜΑΧΙΑ         

11 ΟΥΖΟ 750ML 2 TEMAXIA         

12 
ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΥΣΚ. 
50 ΤΕΜ. 4 ΤΕΜΑΧΙΑ         

13 
ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΟΥΤΟΥ ΓΛΥΚ 
ΣΥΣΚ. 50 ΤΕΜ. 80 ΤΕΜΑΧΙΑ         

14 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΜΠΛΕ (330ml) 1440 ΤΕΜΑΧΙΑ         

15 
ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚ. 50 
ΤΕΜΑΧ. 40 ΤΕΜΑΧΙΑ         

16 ΣΟΔΑ ΣΚΟΝΗ συσκ. 400γρ. 20 ΤΕΜΑΧΙΑ         

17 ΦΙΑΛΕΣ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ ΜΠΛΕ 90γρ. 100 ΤΕΜΑΧΙΑ         

18 ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 450γρ. 40 ΤΕΜΑΧΙΑ         

19 ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ 1Χ4 συσκ. 40 ΤΕΜ. 60 ΤΕΜΑΧΙΑ         

20 
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΥΣΚ. 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 750 ΤΕΜ 32 ΤΕΜΑΧΙΑ         

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 4.278           

  

  

     

  

  

       ΤΜΗΜΑ 1 3.812           

  ΤΜΗΜΑ 2 4.278           

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΠΗ 8.090           

        

        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
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ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ    CPV  15000000-8    ΦΠΑ 13% 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
συσκ. 1 kg 18.000 ΚΙΛΑ         

2 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 7,5% λιπ. 388 γρ 21.000 ΤΕΜΑΧΙΑ         

3 ΖΑΧΑΡΗ συσκ. 1 kg 9.000 ΤΕΜΑΧΙΑ         

4 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 συσκ. 500γρ. 9.000 ΤΕΜΑΧΙΑ         

5 ΠΕΝΝΕΣ συσκ. 500γρ. 9.000 ΤΕΜΑΧΙΑ         

6 
ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ  Bonnet 
συσκ.0,5κιλού 9.000 ΤΕΜΑΧΙΑ         

7 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ συσκ. 500γρ. 18.000 ΤΕΜΑΧΙΑ         

8 ΦΑΚΕΣ συσκ. 500γρ. 9.000 ΤΕΜΑΧΙΑ         

9 ΦΑΣΟΛΙΑ συσκ. 500γρ. 9.000 ΤΕΜΑΧΙΑ         

10 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ συσκ.500γρ. 9.000 ΤΕΜΑΧΙΑ         

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 3Α 120.000           

        

        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ        CPV  15000000-8        ΦΠΑ 13% 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3Β: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ γνήσιο συσκ. 1Lt 9.000 ΤΕΜΑΧΙΑ         

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 3Β 9.000           

        
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 3Α 120.000           

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 3Β 9.000           

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 129.000           
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        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ        CPV  15110000-2      ΦΠΑ 13% 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Τ. 65% Α 900 ΚΙΛΑ         

2 

ΚΙΜΑΣ ΣΠΑΛΑ - ΚΟΜΜΑΤΙΑ 
ΒΟΕΙΟΥ Χ.Ο. (Άνω των 12 -24 
μηνών) 900 ΚΙΛΑ         

3 ΧΟΙΡΙΝΟ Τ. ΚΑΡΡΕ Χ.Κ. ΜΠΟΥΤΙ 900 ΚΙΛΑ         

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 2.700           

        

        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 5: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ       CPV  15220000-6     ΦΠΑ 13% 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ 880 ΚΙΛΑ         

2 ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ 880 ΚΙΛΑ         

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 1.760           

        
        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 6:ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ   CPV  15612500-6    ΦΠΑ 13% 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Α/Α 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ -
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 ΨΩΜΙ ΣΤΑΡΕΝΙΟ / 350 γραμ. 18.000 ΤΕΜΑΧΙΑ         

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 18.000           
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  ΤΜΗΜΑ 3 129.000           

  ΤΜΗΜΑ 4 2.700           

  ΤΜΗΜΑ 5 1.760           

  ΤΜΗΜΑ 6 18.000           

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 151.460           

        

        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 7: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ        CPV  15800000-6      ΦΠΑ 13% 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 7Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 
ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ 
συσκ. 1 kg 800 ΤΕΜΑΧΙΑ         

2 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ  σακουλάκι 1 κιλού 120 ΤΕΜΑΧΙΑ         

3 
ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ συσκ. 1 
kg 800 ΤΕΜΑΧΙΑ         

4 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ  συσκ.0,5 κιλού 600 ΤΕΜΑΧΙΑ         

5 
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ συσκ. 
500γρ. 400 ΤΕΜΑΧΙΑ         

6 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ No 6 συσκ. 500γρ. 1200 ΤΕΜΑΧΙΑ         

7 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΕΝΝΕΣ 
συσκ.500γρ. 1200 ΤΕΜΑΧΙΑ         

8 
ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ συσκ. 
1 kg 800 ΤΕΜΑΧΙΑ         

9 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ συσκ.100 γρ. 100 ΤΕΜΑΧΙΑ         

10 ΡΕΒΥΘΙΑ συσκ. 500γρ. 600 ΤΕΜΑΧΙΑ         

11 
ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ  Bonnet 
συσκ.0,5κιλού 800 ΤΕΜΑΧΙΑ         

12 
ΡΥΖΙ  ΓΙΑ ΣΟΥΠΑ γλασέ συσκ. 
0,5κιλού 400 ΤΕΜΑΧΙΑ         

13 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ συσκ.1 κιλού 520 ΤΕΜΑΧΙΑ         

14 ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ συσκ.410γρ. 400 ΤΕΜΑΧΙΑ         
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15 ΦΑΚΕΣ συσκ. 500γρ. 1000 ΤΕΜΑΧΙΑ         

16 
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓ. 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ συσκ. 1 kg 800 ΤΕΜΑΧΙΑ         

17 ΦΑΣΟΛΙΑ συσκ. 500γρ. 600 ΤΕΜΑΧΙΑ         

18 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ συσκ. 500γρ. 800 ΤΕΜΑΧΙΑ         

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 7Α 11.940           

        

        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 7: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ       CPV  15800000-6       ΦΠΑ 13% 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 7Β: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ γνήσιο συσκ. 5lt 60 ΤΕΜΑΧΙΑ         

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 7Β 60           

                

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 7Α 11.940           

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 7Β 60           

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7 12.000           

        

        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 8: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ        CPV 15842400-6         ΦΠΑ 13% 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 ΚΑΡΟΤΑ 560 ΚΙΛΑ         

2 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 600 ΚΙΛΑ         

3 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 1400 ΚΙΛΑ 

 

      

4 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ 280 ΤΕΜΑΧΙΑ         

5 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΑΡΓΙΤΙΚΕΣ 600 ΚΙΛΑ 

 

      

6 ΠΑΤΑΤΕΣ 6.000 ΚΙΛΑ         
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7 ΣΕΛΙΝΟ 280 ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

      

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8 9.720           

        
        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 9: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ        CPV  15110000-2        ΦΠΑ 13% 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 ΧΟΙΡΙΝΟ Τ. ΚΑΡΡΕ Χ.Κ. ΜΠΟΥΤΙ 500 ΚΙΛΑ         

2 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Τ. 65% Α΄ 500 ΚΙΛΑ         

3 

ΚΙΜΑΣ ΣΠΑΛΑ- ΚΟΜΜΑΤΙΑ 
ΒΟΕΙΟΥ Χ.Ο. (Άνω των 12 -24 
μηνών) 500 ΚΙΛΑ         

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9 1.500           

        
        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 10: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ       CPV  15220000-6      ΦΠΑ 13% 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ 500 ΚΙΛΑ         

2 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ 500 ΚΙΛΑ         

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 10 1.000           

        

          ΤΜΗΜΑ 7 12.000           

  ΤΜΗΜΑ 8 9.720           

  ΤΜΗΜΑ 9 1.500           

  ΤΜΗΜΑ 10 1.000           

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 24.220           
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ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 11: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ         CPV 15511100-4      ΦΠΑ 13%   

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ   

Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ σε συσκ. 
1 (ενός) λίτρου 11.132 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 22 
ΔΙΚ)         

2 
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ σε συσκ. 
1 (ενός) λίτρου 27.830 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 55 
ΔΙΚ)         

3 
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ σε συσκ. 
1 (ενός) λίτρου 55.154 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 109 
ΔΙΚ)         

4 
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ σε συσκ. 
1 (ενός) λίτρου 23.782 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 47 
ΔΙΚ)         

5 
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ σε συσκ. 
1 (ενός) λίτρου 23.782 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 47 
ΔΙΚ)         

6 
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ σε συσκ. 
1 (ενός) λίτρου 9.108 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 20 
ΔΙΚ)         

7 
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ σε συσκ. 
1 (ενός) λίτρου 5.060 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 15 
ΔΙΚ)         

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11 155.848           

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ             

                

        

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΠΗ             

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ             

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ             

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ             
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ             

        

        Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" 

ΤΜΗΜΑ 12: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ        CPV 15000000-8       ΦΠΑ 13% 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 12Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ  φιάλη 750γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 600         

2 
ΑΛΕΥΡΙ  (ΦΑΡΙΝΑ) συσκ.0,5 
κιλού. ΟΛΙΚΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 2000         

3 
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  
συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΑ 650         

4 
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΚΟΥΤΙ  
συσκ.160γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 1700         

5 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨ.συσκ.1κιλ ΤΕΜΑΧΙΑ 1050         

6 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 100γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 60         

7 
ΒΟΥΤΥΡΟ  soft  μαργαρίνη 
(500γρ) ΤΕΜΑΧΙΑ 1200         

8 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ  7,5% λιπ. 388γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 5000         

9 
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ (ξυλάκι) 
φακ.0,15γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 24         

10 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ τριμ.συσκ.0,15γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 24         

11 ΓΙΑΟΥΡΤΙ στραγγιστό συσκ.1κ. ΚΙΛΑ 710         

12 ΔΑΦΝΗ 0.15γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 50         

13 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ 500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 3680         

14 ΔΥΟΣΜΟΣ ΤΡΙΜ.συσκ. 0.20γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 24         

15 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ  συσκ.400γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 12         

16 ΖΑΧΑΡΗ συσκ. 1κ. ΤΕΜΑΧΙΑ 1400         

17 
ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΑΣΤΡΑΚΙ-ΠΕΠΟΝΑΚΙ-
ΦΙΔΕΣ  500γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 220         
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18 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ συσκ.0,50γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 160         

19 ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜ. συσκ.0,50γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 80         

20 ΚΡΕΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΑΝΙΛΙΑ 300γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 12         

21 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ  συσκ.0,5 κιλού ΤΕΜΑΧΙΑ 1800         

22 ΜΑΓΙΑ 3x8γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 460         

23 
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ  ΚΟΦΤΟ 
συσκ.500γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 3300         

24 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ συσκ. 500γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 600         

25 ΜΕΛΙ   συσκευασία 1 κιλού ΤΕΜΑΧΙΑ 660         

26 
ΜΠΑΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ συσκ.κουτί 
200γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 44         

27 
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ   
συσκ.225γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 3900         

28 ΞΥΔΙ 400ml ΤΕΜΑΧΙΑ 620         

29 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ συσκ.0,50γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 200         

30 ΡΙΓΑΝΗ ΤΡΙΜ.συσκ. 0,50γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 100         

31 
ΡΥΖΙ  ΓΙΑ ΣΟΥΠΑ γλασέ συσκ. 
0,5κιλού ΤΕΜΑΧΙΑ 4000         

32 
ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ  Bonnet 
συσκ.0,5κιλού ΤΕΜΑΧΙΑ 3000         

33 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ   συσκ.500γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 520         

34 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨ.συσκ.1κ. ΤΕΜΑΧΙΑ 1000         

35 ΤΑΧΙΝΙ 900γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 300         

36 ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ  συσκ.410γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 400         

37 
ΤΟΜΑΤΑ ΠΑΣΣΑΤΑ συσκ.0,5 
κιλού ΤΕΜΑΧΙΑ 5200         

38 ΤΥΡΙ  ΚΑΣΕΡΙ ΚΙΛΑ 1300         

39 ΤΥΡΙ  ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΚΙΛΑ 80         

40 ΤΥΡΙ  ΦΕΤΑ ΚΙΛΑ 3600         
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41 ΤΥΡΙ ΤΟΣΤ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΚΙΛΑ 60         

42 ΦΑΚΕΣ συσκ.500γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 3600         

43 
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1κιλό ΤΕΜΑΧΙΑ 1000         

44 ΦΑΣΟΛΙΑ συσκ.500γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 2100         

45 ΧΥΛΟΠΙΤΑΚΙ 500γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 500         

46 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ συσκ.500γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 1360         

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 12Α   58.360         

        

        Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" 

ΤΜΗΜΑ 12: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ        CPV 15000000-8      ΦΠΑ 13% 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 12Β: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Ι: 
ΑΥΓΑ               

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 ΑΥΓΑ ωοσκοπημένα 53-63γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 14.000         

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι             

        

        Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" 

ΤΜΗΜΑ 12: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ        CPV 15000000-8      ΦΠΑ 13% 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 12Β: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ               

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ παρθένο  συσκ.5 lit ΤΕΜΑΧΙΑ 600         

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙ             

                

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 
12Β             
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  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 12Α             

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 12Β             

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 12             

        

        Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" 

ΤΜΗΜΑ 13: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ        CPV 15000000-8      ΦΠΑ 24% 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 ΒΑΝΙΛΙΕΣ  Άρωμα συσκ.0.15γρ. ΤΕΜΑΧΙΑ 440         

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13   440         

        

        Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" 

ΤΜΗΜΑ 14: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ        CPV 15842400-6      ΦΠΑ 13% 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 2.400         

2 ΑΝΙΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 370         

3 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΚΙΛΑ 18.000         

4 ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΚΙΛΑ 1000         

5 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΑ 3.400         

6 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΑ 1800         

7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΚΙΛΑ 700         

8 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΑ 2.800         

9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΑ 220         

10 ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ ΚΙΛΑ 1300         

11 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 2.400         

12 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 560         

13 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΑΡΓΙΤΙΚΕΣ ΚΙΛΑ 120         
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14 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ ΚΙΛΑ 7.600         

15 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΑ 14.000         

16 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΑ 1300         

17 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΑ 12.000         

18 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΑ 2.000         

19 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΧΟΝΔΡΕΣ ΚΙΛΑ 100         

20 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Χ. ΚΙΛΑ 400         

21 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Φ. ΚΙΛΑ 1900         

22 ΠΡΑΣΑ ΚΙΛΑ 100         

23 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΑ 1100         

24 ΣΕΛΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 800         

25 ΣΚΟΡΔΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 400         

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ 14   76.770         

        

        Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" 

ΤΜΗΜΑ 15: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ        CPV 15110000-2     ΦΠΑ 13% 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Τ. 65% Α΄ ΚΙΛΑ 6.600         

2 
ΚΙΜΑΣ  ΑΠΟ ΝΕΑΡΟ ΜΟΣΧΑΡΙ (8-
12 μηνών) ΜΠΟΥΤΙ ΚΙΛΑ 2.700         

3 
ΜΟΣΧΑΡΙ (8-12 μηνών) ΣΠΑΛΑ, 
ΠΟΝΤΙΚΙ ΚΙΛΑ 1700         

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ 15   11.000         

        

        Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" 

ΤΜΗΜΑ 16: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ        CPV 15220000-6     ΦΠΑ 13% 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΑ 4.800         
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  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 16             

        

        

        Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" 

ΤΜΗΜΑ 17: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ         CPV 15612500-6      ΦΠΑ 13% 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Α/Α 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 350 ΓΡ   53.000         

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 17   53.000         

        

        Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" 

ΤΜΗΜΑ 18: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ         CPV 15511100-4      ΦΠΑ 13% 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ σε συσκ. 
1 (ενός) λίτρου ΛΙΤΡΟ 15.540         

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 18             

        

        Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" 

ΤΜΗΜΑ 19: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ        CPV 15511100-4      ΦΠΑ 13% 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ σε συσκ. 
1 (ενός) λίτρου 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 150 
ΔΙΚ) 66.000         

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19             
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ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

   

  
ΤΜΗΜΑ 12 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ       

   

  
ΤΜΗΜΑ 13 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ       

   

  
ΤΜΗΜΑ 14 ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ        

   
  ΤΜΗΜΑ 15 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ       

   
  ΤΜΗΜΑ 16 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ       

   

  
ΤΜΗΜΑ 17 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ       

   

  
ΤΜΗΜΑ 18 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΕΙΔΗ       

   
  ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ        

   

  
ΤΜΗΜΑ 19 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ       

   
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΠΔΔ       

             

             

   Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" 

ΤΜΗΜΑ 20: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ        CPV 15511100-4      ΦΠΑ 13% 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ σε συσκ. 
1 (ενός) λίτρου 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 10 
ΔΙΚ) 

     5.060 

         

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20             

        

        ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΤΜΗΜΑ 21:  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ        CPV 15511100-4      ΦΠΑ 13% 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
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Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ σε συσκ. 
1 (ενός) λίτρου 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 18 
ΔΙΚ) 9.108         

2 
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ σε συσκ. 
1 (ενός) λίτρου 

ΛΙΤΡΟ (ΓΙΑ 
ΕΩΣ 18 
ΔΙΚ) 9.108         

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21             

                        

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ             

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΙΣΔΑΠ             

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΟΔΑΠ             

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ             

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ             

 

 

Προσφέρω τις ανωτέρω προμήθειες έναντι συνολικού ποσού: 
……………………………………............................................................................................. 

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

 (αναγράφεται το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ολογράφως) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…….  ……./……/2020 

Ο Προσφέρων 

 

[Σφραγίδα Επιχείρησης, Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

EΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΚΑΠΗ ΠΟΣΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  Φ.Π.Α. 13% 7.079,16 € 141,58 € 141,60 € 

ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1Β:ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΥΓΑ  Φ.Π.Α. 13% 64,00 € 1,28 € 1,30 € 

ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1Β:ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Φ.Π.Α. 13% 168,00 € 3,36 € 3,40 € 

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  Φ.Π.Α. 24% 3.474,80 € 69,50 € 69,50 € 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ       

ΤΜΗΜΑ 3: ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΦΠΑ 13% 85.800,00 € 1.716,00 € 1.716,00 € 

ΤΜΗΜΑ 3: ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3Β:  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΦΠΑ 13% 37.800,00 € 756,00 € 756,00 € 

ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 13% 11.853,00 € 237,06 € 237,10 € 

ΤΜΗΜΑ 5: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 13% 9.680,00 € 193,60 € 193,60 € 

ΤΜΗΜΑ 6: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 13% 9.900,00 € 198,00 € 198,00 € 

        

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ       

ΤΜΗΜΑ 7: ΥΠΟΤΜΗΜΑ 7Α:ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 13% 16.176,00 € 323,52 € 323,50 € 

ΤΜΗΜΑ 7: ΥΠΟΤΜΗΜΑ 7Β:ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΦΠΑ 13% 1.147,20 € 22,94 € 22,90 € 

ΤΜΗΜΑ 8: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 13% 6.074,00 € 121,48 € 121,50 € 

ΤΜΗΜΑ 9: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 13% 6.585,00 € 131,70 € 131,70 € 

ΤΜΗΜΑ 10: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 13% 6.600,00 € 132,00 € 132,00 € 

        

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ       

ΤΜΗΜΑ 11: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ 13% 163.640,40 € 3.272,81 € 3.272,80 € 

 

      

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ       

ΤΜΗΜΑ 12: ΥΠΟΤΜΗΜΑ 12Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 13% 86.164,40 € 1.723,29 € 1.723,30 € 

ΤΜΗΜΑ 12: ΥΠΟΤΜΗΜΑ 12Β: ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΥΓΑ ΦΠΑ 13% 2.240,00 € 44,80 € 44,80 € 

ΤΜΗΜΑ 12: ΥΠΟΤΜΗΜΑ 12Β: ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΦΠΑ 13% 12.300,00 € 246,00 € 246,00 € 

ΤΜΗΜΑ 13: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 24% 110,00 € 2,20 € 2,20 € 

ΤΜΗΜΑ 14: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 13% 76.028,00 € 1.520,56 € 1.520,60 € 

ΤΜΗΜΑ 15: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 13% 52.140,00 € 1.042,80 € 1.042,80 € 

ΤΜΗΜΑ 16: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 13% 25.440,00 € 508,80 € 508,80 € 

ΤΜΗΜΑ 17: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧ. ΦΠΑ 13% 45.050,00 € 901,00 € 901,00 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΠΔΔ "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ", "ΠΑΟΔΑΠ" ΚΑΙ 
"ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ" 

       ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
ANEY ΦΠΑ   155.114,15 € 

     ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΦΠΑ  
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20.167,26 € 

     ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
ME ΦΠΑ   175.281,41 € 

     

       

  
ΠΟΣΑ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΑ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 
20% 
(ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ) 

ΦΠΑ 
(ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ) 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 
(ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΚΑΠΗ             

TΜ. 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 
13% 7.311,16 € 8.261,61 € 1.462,23 € 190,09 € 1.652,32 € 9.913,93 € 

TΜ. 2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 
24% 3.474,80 € 4.308,75 € 694,96 € 90,34 € 785,30 € 5.094,05 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΠΗ 10.785,96 € 12.570,36 € 2.157,19 € 280,43 € 2.437,63 € 15.007,99 € 

 

            

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ             

TΜ. 3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 
13% 123.600,00 € 139.668,00€ 24.720,00 € 3.213,60 € 27.933,60 € 167.601,60 € 

TΜ. 4 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 
11.853,00 € 13.393,89 € 2.370,60 € 308,18 € 2.678,78 € 16.072,67 € 

ΤΜΗΜΑ 18: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΦΠΑ 13% 16.317,00 € 326,34 € 326,30 € 

ΤΜΗΜΑ 19: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΠΑ 13% 69.300,00 € 1.386,00 € 1.386,00 € 

 

      

ΠΑΟΔΑΠ       

ΤΜΗΜΑ 20: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΦΠΑ 13% 5.313,00 € 106,26 € 106,30 € 

    ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ       

ΤΜΗΜΑ 21: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΦΠΑ 13% 19.126,80 € 382,54 € 382,50 € 
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TΜ. 5 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 
13% 9.680,00 € 10.938,40 € 1.936,00 € 251,68 € 2.187,68 € 13.126,08 € 

ΤΜ.6 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ- 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 13% 9.900,00 € 11.187,00 € 1.980,00 € 257,40 € 2.237,40 € 13.424,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 155.033,00 € 175.187,29€ 31.006,60 € 4.030,86 € 35.037,46 € 210.224,75 € 

              

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ             

TΜ. 7 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 
13% 17.323,20 € 19.575,22 € 3.464,64 € 450,40 € 3.915,04 € 23.490,26 € 

ΤΜ.8 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 
13% 6.074,00 € 6.863,62 € 1.214,80 € 157,92 € 1.372,72 € 8.236,34 € 

TΜ. 9 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 
13% 6.585,00 € 7.441,05 € 1.317,00 € 171,21 € 1.488,21 € 8.929,26 € 

TΜ. 10 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 
13% 6.600,00 € 7.458,00 € 1.320,00 € 171,60 € 1.491,60 € 8.949,60 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 36.582,20 € 41.337,89 € 7.316,44 € 951,14 € 8.267,58 € 49.605,47 € 

              

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 191.615,20 € 216.525,18€  38.323,04 € 4.982,00 € 43.305,04 € 259.830,22 € 

              

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ             

ΤΜ. 11 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΦΠΑ 13% 163.640,40 € 184.913,65€  32.728,08 € 4.254,65 € 36.982,73 € 221.896,38 € 

ΣΥΝΟΛΟ 163.640,40 € 184.913,65€  32.728,08 € 4.254,65 € 36.982,73 € 221.896,38 € 

              

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ 366.041,56 € 414.009,19€  73.208,31 € 9.517,08 € 82.725,39 € 496.734,58 € 

              

              

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ             

TΜ.12  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΦΠΑ 13% 100.704,40 € 113.795,97€ 20.140,88 € 2.618,31 € 22.759,19 € 136.555,17 € 

TΜ.13 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΦΠΑ 24% 110,00 € 136,40 € 22,00 € 5,28 € 27,28 € 163,68 € 

TΜ.14 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΦΠΑ 13% 76.028,00 € 85.911,64 € 15.205,60 € 1.976,73 € 17.182,33 € 103.093,97 € 

TΜ.15 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 
13% 52.140,00 € 58.918,20 € 10.428,00 € 1.355,64 € 11.783,64 € 70.701,84 € 

TΜ.16 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 
25.440,00 € 28.747,20 € 5.088,00 € 661,44 € 5.749,44 € 34.496,64 € 
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TΜ.17 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧ. 
ΦΠΑ 13% 45.050,00 € 50.906,50 € 9.010,00 € 1.171,30 € 10.181,30 € 61.087,80 € 

TΜ.18 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΦΠΑ 13% 16.317,00 € 18.438,21 € 3.263,40 € 424,24 € 3.687,64 € 22.125,85 € 

ΣΥΝΟΛΟ  315.789,40 € 356.854,12€  63.157,88 € 8.212,94 € 71.370,82 € 428.224,95 € 

              

TΜ.19 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΠΑ 13% 69.300,00 € 78.309,00 € 13.860,00 € 1.801,80 € 15.661,80 € 93.970,80 € 

              

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 385.089,40 € 435.163,12€ 77.017,88 € 10.014,74 € 87.032,62 € 522.195,75 € 

              

              

ΠΑΟΔΑΠ             

ΤΜ.20 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΠΑ 13% 5.313,00 € 6.003,69 € 1.062,60 € 138,14 € 1.200,74 € 7.204,43 € 

              

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΟΔΑΠ 5.313,00 € 6.003,69 € 1.062,60 € 138,14 € 1.200,74 € 7.204,43 € 

              

              

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ             

ΤΜ.21 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΠΑ 13% 19.126,80 € 21.613,28 € 3.825,36 € 497,30 € 4.322,66 € 25.935,94 € 

              

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 19.126,80 € 21.613,28 € 3.825,36 € 497,30 € 4.322,66 € 25.935,94 € 

              

              

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ &ΝΠΔΔ 775.570,76 € 876.789,28€  155.114,15€  20.167,26 € 175.281,41€  1.052.070,69  

 

 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΕΕΕΣ  
 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

Παραπέμπουμε στο ψηφιακά υπογεγραμμένο από την υπηρεσία έγγραφο 1) espd-request.pdf καθώς και 
στο σχετικό 2) espd-request.xml αρχείο, που έχουμε αναρτήσει στα συνημμένα του ηλεκτρονικού 
συστηματικού Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.  
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Οι προμηθευτές καλούνται να συνδεθούν στο διαδικτυακό τόπο https: Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) προκειμένου να συμπληρώσουν το αρχείο ESPD. 

 

Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 73/2020  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  

 

                                                                                                    Αγία Παρασκευή, 07/05/2020 

 

  Ο Δήμαρχος  

 

     Βασίλειος Σ. Ζορμπάς  

 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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