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ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

O Διμαρχοσ Φιλιατϊν   

Ζχοντασ υπόψθ :  

1. Του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων». 

2. Τισ διατάξεισ του ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι Του Ν. 3852/ΨΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νζα 

αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα 

Καλλικράτθσ». 

3. Του Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». 

4. Του  N.  3861/2010  «Ενίςχυςθ  τθσ  διαφάνειασ  με  τθν  υποχρεωτικι  ανάρτθςθ  νόμων  και 

πράξεων   των   κυβερνθτικϊν,   διοικθτικϊν   και   αυτοδιοικθτικϊν   οργάνων   ςτο  διαδίκτυο 

«Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». 

5. ΤουΝ.3548/2007«Καταχϊρθςθδθμοςιεφςεωντων φορζων του Δθμοςίου ςτο 

νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ». 

6.  Του  Ν.   4270/2014   «Αρχζσ   δθμοςιονομικισ   διαχείριςθσ   και   εποπτεία   (ενςωμάτωςθ   τθσ 

         Οδθγί ασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 

7. ΤουΝ.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

8. Τθν αρικ. 31/2017 εγκεκριμζνθ μελζτθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ Διμου Ψιλιατϊν . 

9. Το αρικ. πρωτ. 10718/09-11-2017 πρωτογενζσ αίτθμα  (17REQ002238035) 

10. Τθν αρικ.236/2017 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί ζγκριςθσ του πρωτογενοφσ 

αιτιματοσ και διάκεςθσ τθσ απαιτοφμενθσ πίςτωςθσ (17REQ002512690) και με τθν οποία 

αποφαςίςτθκε θ διενζργεια του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, 

εγκρίκθκαν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και κακορίςτθκαν οι όροι του διαγωνιςμοφ.  

 

 

 

 

ΡΟΚΗΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Ρρομικεια τροφίμων και είδθ ατομικισ 
προςταςίασ για το εργατοτεχνικό προςωπικό 
για το Διμο Ψιλιατϊν & τα ΝΡΔΔ ζτουσ 2018 

Ρροχπολογιςμόσ: 68.952,96 € με ΨΡΑ 

Αρικ. Μελζτθσ : 31/2017 
Αρικ. Ρρωτ: 12814./29-12-2017 

 

17PROC002512871 2017-12-29



 

Σελίδα 2 

 Συνοπτικό διαγωνιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ Ρρομικεια τροφίμων και είδθ ατομικισ προςταςίασ για το 

εργατοτεχνικό προςωπικό για το Διμο Ψιλιατϊν & τα ΝΡΔΔ ζτουσ 2018 με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και 

με κριτιριο κατακφρωςθσ για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 86 του Ν.4412/2016 ι θ 

μεγαλφτερθ ποςοςτιαία ζκπτωςθ επί τοισ εκατό (%) ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ 

θμεριςια τιμι πϊλθςθσ του είδουσ παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ υπθρεςίασ εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 

του Ν.3438/2006, για τα είδθ οπωροπωλείου και κρεοπωλείου, ςυνολικοφ ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 

68.952,96 €, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ 13% και ΨΡΑ 24%) και 

 

Καλεί 

τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ αναδόχου 

εκτζλεςθσ τθσ ανωτζρω προμικειασ. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17PROC002512871 2017-12-29



 

Σελίδα 3 

Περιεχόμενα 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................... 4 

1.1 ΣΤΟΛΩΕΛΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ ΑΩΘΣ – ΣΤΟΛΩΕΛΑ ΕΡΛΚΟΛΝΫΝΛΑΣ ............................................................................................. 4 
1.2 ΣΤΟΛΩΕΛΑ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ-ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ................................................................................................................... 4 
1.3 ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΨΘ ΨΥΣΛΚΟΥ ΚΑΛ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ............................................................ 4 
1.4 ΚΕΣΜΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ .................................................................................................................................................. 5 
1.5 ΡΟΚΕΣΜΛΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΡΟΣΨΟΫΝ ΚΑΛ ΔΛΕΝΕΓΕΛΑ ΔΛΑΓΫΝΛΣΜΟΥ ............................................................................... 6 
1.6 ΔΘΜΟΣΛΟΤΘΤΑ ...................................................................................................................................................... 6 
1.7 ΑΩΕΣ ΕΨΑΜΟΗΟΜΕΝΕΣ ΣΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΣΥΝΑΪΘΣ ...................................................................................................... 6 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ........................................................................................................... 7 

2.1 ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΛΘΟΨΟΛΕΣ ........................................................................................................................................... 7 
2.1.1 Ζγγραφα τησ ςφμβαςησ ................................................................................................................................ 7 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα τησ Σφμβαςησ ................................................................................. 7 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίςεων ................................................................................................................................. 7 
2.1.4 Γλϊςςα.......................................................................................................................................................... 8 

2.2 ΔΛΚΑΛΫΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ ......................................................................................................................................... 8 
2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχήσ .................................................................................................................................. 8 
2.2.2 Εγγφηςη ςυμμετοχήσ .................................................................................................................................... 9 
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ ....................................................................................................................................... 9 
2.2.4 Καταλληλόλητα άςκηςησ επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ ...................................................................... 10 

2.3 ΚΛΤΘΛΑ ΑΝΑΚΕΣΘΣ ............................................................................................................................................. 10 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεςησ ..................................................................................................................................... 10 

2.4 ΚΑΤΑΤΛΣΘ - ΡΕΛΕΩΟΜΕΝΟ ΡΟΣΨΟΫΝ ................................................................................................................ 11 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολήσ προςφορϊν ........................................................................................................... 11 
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολήσ προςφορϊν ................................................................................................ 12 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχήσ-Τεχνική Προςφορά» .............................................. 12 
2.4.5 Περιεχόμενα Φακζλου «Οικονομική Προςφορά» ...................................................................................... 13 
2.4.6 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν .................................................................................................................. 13 
2.4.7 Λόγοι απόρριψησ προςφορϊν .................................................................................................................... 13 

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ .....................................................................................15 

3.1 ΑΡΟΣΨΑΓΛΣΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΨΟΫΝ ............................................................................................................ 15 
3.1.1 Παραλαβή και εξζταςη των φακζλων προςφοράσ ......................................................................................... 15 
3.1.2 Στάδια αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ προςφορϊν ..................................................................................... 15 

3.2 ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΚΑΤΑΚΥΫΣΘΣ- ΚΑΤΑΚΥΫΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ....................................................................................... 16 
3.3 ΣΥΝΑΪΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ .............................................................................................................................................. 18 
3.4 ΕΝΣΤΑΣΕΛΣ .......................................................................................................................................................... 19 
3.5 ΜΑΤΑΛΫΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ........................................................................................................................................ 19 

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ......................................................................................................................20 

4.1 ΕΓΓΥΘΣΕΛΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ .................................................................................................................................. 20 
4.2  ΣΥΜΒΑΤΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ - ΕΨΑΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ ..................................................................................................... 21 
4.3 ΠΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ.............................................................................................................................. 21 
4.4 ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΚΕΛΑ ΤΘΣ ....................................................................................................... 21 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .........................................................................................................22 

5.1 ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΫΜΘΣ ............................................................................................................................................. 22 
5.2 ΚΘΥΞΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΨΟΕΑ ΕΚΡΤΫΤΟΥ - ΚΥΫΣΕΛΣ ................................................................................................. 22 
5.3  ΡΑΑΛΑΒΘ ΥΛΛΚΫΝ - ΩΟΝΟΣ ΚΑΛ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΥΛΛΚΫΝ ..................................................................................... 22 
5.4  ΑΡΟΛΪΘ ΣΥΜΒΑΤΛΚΫΝ ΥΛΛΚΫΝ – ΑΝΤΛΚΑΤΑΣΤΑΣΘ .................................................................................................... 23 

ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ .........................................................................................................................................................24 

ΡΑΑΤΘΜΑ Λ – ΑΝΑΛΥΤΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ ΕΛΔΫΝ – ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ...................................................................... 24 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ – ΜΕΛΕΤΘ ΤΕΩΝΛΚΘΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ – ΤΕΩΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΨΕΣ ............................................................................ 50 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛ – ΤΕΥΔ ................................................................................................................................................. 59 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΛV – ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ................................................................................................... 63 

 

17PROC002512871 2017-12-29



 

Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο – ηνηρεία επηθνηλσλίαο  

 

Επωνυμία Διμοσ Ψιλιατϊν 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Ελ. Βενιηζλου 8 

Ρόλθ Ψιλιάτεσ 

Ταχυδρομικόσ Κϊδικασ 46300 

Τθλζφωνο 2664360166 

Ψαξ 2664022989 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@filiates.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Σωτιριο Ωριςτου, τθλ:2664360181, 
fax:2664022989, e-mail: info@filiates.gr  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) www.filiates.gr 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν, να λάβουν γνϊςθ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτο γραφείο τθσ Τεχνικισ 
Υπθρεςίασ του Διμου Ψιλιατϊν (Ελ. Βενιηζλου 8, Ψιλιάτεσ, 1οσ όροφοσ) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 
ϊρεσ.  

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν επίςθσ να ζχουν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ και ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ του διαγωνιςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνων του εντφπου τθσ οικονομικισ προςφοράσ, των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ) μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου Ψιλιατϊν 
www.filiates.gr, από όπου μποροφν να τα προμθκευτοφν δωρεάν.  

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με διαδικαςία του άρκρου 117 του ν. 4412/16 (ςυνοπτικόσ διαγωνιςμόσ), 
φςτερα από κανονικι προκεςμία των προβλεπόμενων θμερϊν δθμοςίευςθσ (ελάχιςτθ προκεςμία 12 
θμερϊν από τθν θμζρα δθμοςίευςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ ( άρκρο 121 παε.1γ του ν. 4412/2016).  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ δαπάνθ τθσ εν λόγω προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 68.952,96 €, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ 13% και ΨΡΑ 24% και κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ των ΚΑ: 70-6699.003, 20-
6063.005, 20-6063.006, 25-6063.004, 30-6063.005, 30-6063.006, 35-6063.001, 70-6063.006, 15-669.002, 
20-6063.003, 25-6063.003, 30-6063.004, 70-6063.005 προχπολογιςμοφ 2018 του Διμου Ψιλιατϊν και τισ 
αντίςτοιχεσ των Ν.Ρ. Δ.Δ.  
 
 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Ρρομικεια τροφίμων και είδθ ατομικισ προςταςίασ για το 
εργατοτεχνικό προςωπικό για το Διμο Ψιλιατϊν & τα ΝΡΔΔ ζτουσ 2018 με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και 
με κριτιριο κατακφρωςθσ για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 86 του Ν.4412/2016 ι θ 
μεγαλφτερθ ποςοςτιαία ζκπτωςθ επί τοισ εκατό (%) ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ 
θμεριςια τιμι πϊλθςθσ του είδουσ παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο 
πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ υπθρεςίασ εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 
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του Ν.3438/2006, για τα είδθ οπωροπωλείου και κρεοπωλείου, ςυνολικοφ ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 
68.952,96 €, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ 13% και ΨΡΑ 24%) και 
 
Αναλυτικά, ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ζχει ωσ εξισ:  *ΡΑΑΤΗΜΑ Ι+ 
 

Κωδικόσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 15800000-6, 15500000-3, 18400000-3 

Οι Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των ειδϊν. 

Θ ςφμβαςθ ιςχφει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ μζχρι 31-12-2018, με δικαίωμα παράταςθσ δφο 
μθνϊν με τθν προχπόκεςθ να προβλζπεται ςτθν ςφμβαςθ ι όταν ςθμφωνιςουν γιαυτό και τα δυο 
ςυμβαλλόμενα μζρθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ, χωρίσ να ςθμειωκεί υπζρβαςθ 
του ςυμβατικοφ ποςοφ .(ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονμται ςτα άρκρα 132 και 201 του Ν.4412/2016) 

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

1. του ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι Του Ν. 3852/ΨΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ 
αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

2. του ν. 3861/2010 (ΨΕΚ 112 Α’/13-7-2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ».  

3. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του 
Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο».  

4. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

5. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

6. του ν.4250/2014(ΨΕΚ 74 Aϋ/26-03-2014) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ 
Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ. 
318/1992 (Α’ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ». 

7. του ν. 4270/2014 (ΨΕΚ 143 Α), «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011 /85/ΕΕ) δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε με τον 
Ν.4412/2016, άρκρο 377. 

8. του ν. 4412/2016 (ΨΕΚ 147 Α) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχυεί.» 

9. του «π.δ.». 80/2016 (ΨΕΚ 194 Α) «Ρερί αναλιψεων υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ». 

10. Τθσ αρικ. Ρ1/2380/18-12-2012 (ΨΕΚ 3400 Β) ΚΥΑ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Εκνικισ Άμυνασ, 
Εςωτερικϊν, Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν Μεταφορϊν και Δικτφων, Υγείασ, Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ 
του Ρολίτθ, Ναυτιλίασ και Αιγαίου «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων». 

11. Τθσ αρικ. 5143/05-12-2014 (ΨΕΚ 3335 Β) ΥΑ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν 
«Κακοριςμόσ του τρόπου υπολογιςμοφ, τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ 
κράτθςθσ υπζρ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ., κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ 
παραγράφου 3, του άρκρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΨΕΚ 204 Α) όπωσ ιςχφει»,  
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 12/01/2018 ϊρα 11:00 π.μ. 

Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτο χϊρο του Δθμαρχιακοφ Μεγάρου ( Ελ. Βενιηζλου 
8, Ψιλιάτεσ, Γραφείο Τεχνικισ Υπθρεςίασ). 

Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, θ 
αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με 
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. Θ απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, τρεισ (3) τουλάχιςτον 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν τα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, και αναρτάται ςτο ΚΘΜΔΘΣ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία 
δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, 
εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ) κακϊσ και δθμοςιεφτθκε ςε μία θμεριςια ι 
εβδομαδιαία εφθμερίδα του Νομοφ.  

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL): www.filiates.gr ςτθν διαδρομι: ► Διαφάνεια/Διαγωνιςμοί & Ρρομικειεσ ςτισ 29-12-2017  

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

- τθν  Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτο πρόγραμμα ΔΛΑΥΓΕΛΑ και ςτο ΚΘΜΔΘΣ  

- θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ και είναι: 

ΡΑΑΤΘΜΑ Λ – Αναλυτικόσ Ρίνακασ ειδϊν & Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ  

ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ – Μελζτθ 9/2017 Τεχνικισ Υπθρεςίασ – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛ – ΤΕΥΔ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΛV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν, να λάβουν γνϊςθ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν 
Υπθρεςίασ  του Διμου Ψιλιατϊν (Ελ. Βενιηζλου 8, Ψιλιάτεσ, 1οσ όροφοσ) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 
ϊρεσ.  

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν επίςθσ να ζχουν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ και ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ του διαγωνιςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εντφπων τθσ οικονομικισ προςφοράσ, των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ) μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του 
Διμου Ψιλιατϊν www.filiates.gr, από όπου μποροφν να τα προμθκευτοφν δωρεάν.  

 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

2.1.3.1 Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ, το αργότερο πζντε (5) 
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο 
δικτυακό τόπο του Διμου Ψιλιατϊν  www.filiates.gr.  

Μετά τθν κατάκεςθ προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, οι διαγωνιηόμενοι 

παρζχουν διευκρινιςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο είτε κατόπιν εγγράφου 

τθσ Υπθρεςίασ.  

2.1.3.2 Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν. 4412/2016 
(Συμπλιρωςθ - αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν), θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ ι τουσ υποψθφίουσ να διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία. Οποιαδιποτε 
διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ ι υποψθφίουσ, χωρίσ να 
ζχει ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι 
πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ 
μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και 
των υποφακζλων των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των 
εγγράφων τθσ προςφοράσ από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν 
ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενο τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, 
πλθμμελισ ςιμανςθ αντιγράφων που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 
4250/2014 (A' 74), μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ 
δομισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με 
νόμο, κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ, κατά το πρϊτο εδάφιο, δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια 
μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ 
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διακιρυξθσ, αλλά μόνο τθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι 
δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί .Θ διευκρίνιςθ αυτι δεν πρζπει να ζχει ωσ 
αποτζλεςμα τθν ουςιϊδθ αλλοίωςθ τθσ προςφοράσ και δεν πρζπει να προςδίδει ακζμιτο 
ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθ ςυγκεκριμζνθ προςφορά ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ. 

2.1.3.3 Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του 
διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ 
προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

 Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα [πχ αγγλική], χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο  

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

2.2.1.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που θ 
δραςτθριότθτά τουσ είναι ςυναφισ με το αντικείμενο τθσ παροφςασ και είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2.2.1.2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  
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2.2.1.3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

Σφμφωνα με το άρκρο 72 του ν. 4412/2016 παρ. 1α, δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ για τθ ςυμμετοχι 
ςε διαδικαςίεσ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ.  

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ1 :  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 
οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ 
(ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ 
ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ 
νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με 
το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
τθσ 13θσ Λουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι 
θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 
αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και 
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, 
για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 
τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

                                                           
1
 Ρρβλ παρ. 1 άρκρου 73 ν. 4412/2016.  
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Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά 

κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 

εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων και 
αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, 
ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και όταν θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων .  

2.2.3.3. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι 
τθν εκνικι νομοκεςία ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα 
ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ. 

2.2.3.4. Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του 
είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ2.  

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο3  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

  

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο  

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδειερείται ςε ομάδεσ και οι προςφορζσ υποβάλλονται για μία ι περιςςότερεσ 
ομάδεσ και για ζναν ι περιςςότερουσ φορείσ.Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι)όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 86 
του Ν. 4412/2016 ι θ μεγαλφτερθ ποςοςτιαία ζκπτωςθ επί τοισ εκατό (%) ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ 
κάκε φορά μζςθ θμεριςια τιμι πϊλθςθσ του είδουσ παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε 
εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ Υπθρεςίασ Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 13 του Ν. 3438/2006 για τα είδθ οπωροπωλείου και κρεοπωλείου. CPV 15800000-6, 
15500000-3, 18400000-3   

 

                                                           
2
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 

περιλαμβάνεται ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.).  
3
 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και ςτθ 
ςχετικι μελζτθ. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Διευκρινιςεισ:  

α) Σε ότι αφορά το ςφνολο των απαιτοφμενων για προςκόμιςθ εγγράφων και αναφορικά με τθν 
επικφρωςθ των αντιγράφων αυτϊν, ιςχφουν τα διαλαμβανόμενα ςτο Ν. 4250/14. Ιτοι: 

 
- Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν 
αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ 
περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω 
ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ 
βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κυρωμζνων 
αντιγράφων. 

 
- Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 

Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί 
από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν 
αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και 
εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ 
επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ 
Ωάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ .  

 
- Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα 
οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του 
Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων 
ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 
του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 
- Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των 
δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.  

 

β) Σε ότι αφορά το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) ιςχφουν τα εξισ: 

το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), εγκρίκθκε με τθν αρικ. 158/2016 
απόφαςθ τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (ΨΕΚ Β 3698/2016) βάςει τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 4 του άρκρου 79. 
(Β/3698/16-11-2016) και  υποβάλλεται από τουσ υποψιφιουσ  ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ πλθροφν  τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τουσ. 
Το Τ.Ε.Υ.Δ. πρζπει να φζρει θμερομθνία υπογραφισ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 
διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ ζωσ και τθν προκεςμία υποβολισ  των προςφορϊν.  Δεν απαιτείται 
βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα Κ.Ε.Ρ. 
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Πταν ο υποψιφιοσ  είναι εταιρεία και ο υπογράφων το Τ.Ε.Υ.Δ. ενεργεί ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ 
εταιρείασ, κα υπογράφει οπωςδιποτε κάτω από τθν εταιρικι επωνυμία (ςφραγίδα εταιρείασ & 
μονογραφι). 
Το Τ.Ε.Υ.Δ. αποτελεί  ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986 και 
διατίκεται ςτο Ραράρτθμα ΛΛΛ – ΤΕΥΔ,  τθσ παροφςασ.   Σε επεξεργάςιμθ μορφι .doc  διατίκεται 
ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου  www.filiates.gr  

 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται:  

(α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ  

(β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα αρχι  

(γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται 
δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον 
διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτθν παροφςα. 
Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που 
αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι 
άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί 
εγκαίρωσ.  

Οι προςφορζσ είναι ζγγραφεσ και υποβάλλονται μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει 
να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:  

 

Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

Ρροςφορά του …………..4  

για τθν προμικεια : «Ρρομικεια τροφίμων και είδθ ατομικισ προςταςίασ για το εργατοτεχνικό 
προςωπικό για το Διμο Ψιλιατϊν & τα ΝΡΔΔ ζτουσ 2018 » 

με ανακζτουςα αρχι το Διμο Ψιλιατϊν  

και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν 12/01/2018 και ϊρα 11.00 π.μ. 

 

Μζςα ςτον ενιαίο φάκελο υποβάλλονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
και  

β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά». 

Οι δφο ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» 

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν5: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του 
άρκρου 79 του ν. 4412/20166. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο 

                                                           
4
  Στοιχεία προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα (ιδίωσ επωνυμία, οδόσ, αρικμόσ, Τ.Κ., πόλθ, τθλζφωνο, fax και e-mail) και ςε 

περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων τα ςτοιχεία όλων των μελϊν αυτισ. 
5
 Βλ. άρκρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 

6
 Δθμοςιεφκθκε ςτο ΨΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τα 

αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΫΩ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) www.eaadhsy.gr  
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ζχει αναρτθκεί, ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.filiates.gr και 
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2.Υπεφκυνθ Διλωςθ ν. 1599/1986 ότι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα τριϊν μθνϊν (3) από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. 

2.4.3.3.Υπεφκυνθ Διλωςθ ν. 1599/1986 του διαγωνιηόμενου ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ 
αντικατάςταςθ των τεχνικϊν φυλλαδίων και των πιςτοποιθτικϊν, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι:  

α) ζχει λάβει γνϊςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και των 
ςχετικϊν με αυτιν διατάξεων και κείμενων νόμων και τουσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. 

β) τα προςφερόμενα υλικά πλθροφν όλεσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που περιγράφονται ςτθν 
αρικ. 9/2017 εγκεκριμζνθ μελζτθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ και  

γ) εφόςον αναδειχκεί προςωρινόσ ανάδοχοσ, δεςμεφεται για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα 
προςκόμιςθ όλων των δικαιολογθτικϊν και πιςτοποιθτικϊν που ηθτθκοφν από τθν υπθρεςία για 
τθν τεκμθρίωςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.  

 

2.4.5 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»  

2.4.5.1 Σε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΨΟΑ», τοποκετείται θ 
οικονομικι προςφορά, θ οποία ςυντάςςεται, επί ποινι αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα 
ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΛV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 

Επί ποινι αποκλειςμοφ κα πρζπει ο ςυμμετζχων να κατακζςει προςφορά για όλα τα είδθ τθσ 
προμικειασ. 

Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ανά μονάδα ςφμφωνα με το υπόδειγμα. Στθν τιμι 
περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ προςφερόμενθ τιμι δίνεται ςε ευρϊ. 

Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι 
αντιπροςφορϊν. 

 

2.4.6 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ7  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα τριϊν 
μθνϊν (3) από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ 
μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016. 

 

2.4.7 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ8 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα 
διακιρυξθ. 

                                                           
7
 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 

8
 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 

17PROC002512871 2017-12-29



 

Σελίδα 14 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ  

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 
4412/2016.  

δ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ραραλαβι και εξζταςθ των φακζλων προςφοράσ  

α) Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από 
τθν ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ που ορίηεται ςτθν παροφςα. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά 
τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του 
πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται 
επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και 
μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ (ςθμειϊνεται ότι τόςο ςτο 
πρωτόκολλο όςο και ςτον φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα υποβολισ και θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο 
φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ, 
κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία 
του διαγωνιςμοφ. Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ 
διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

β) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν παροφςα. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των 
προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των 
λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υπoβλικθκαν από αυτοφσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 21 του Ν.4412/2016. 

 

3.1.2 ηάδηα απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ  

α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ-τεχνικισ 
προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ όλα τα δικαιολογθτικά 
που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα 
αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. Οι 
φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από 
το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και 
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί ςε μεταγενζςτερθ 
θμερομθνία και ϊρα. 

β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν και τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τουσ.  

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και κα ανακοινωκεί ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν, θ οποία καταχωρείται ςε ςχετικό πρακτικό, μαηί 
με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων προςφορϊν κρίνονται απορριπτζεσ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν 
αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 
αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 

Θ κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν 
προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μπορεί να γίνει ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν 
κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  
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δ) Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του 
Διμου, θ οποία κοινoποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ 
χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 όπωσ αυτι τροποποιικθκε με 
το ν. 4497/2017, τα αποτελζςματα κάκε ςταδίου μποροφν να επικυρωκοφν με μία απόφαςθ.  

 

3.2 Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο- Καηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο 

 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον 
οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»),  για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των 
λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3, να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και είναι9: 

3.2.1 Ϋσ αποδεικτικό για τθν περίπτωςθ του άρκρου 2.2.3.1, ο υποψιφιοσ οφείλει να προςκομίςει 
απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. Θ υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ : 

α) τον ίδιο ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου,  

β) τουσ διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν 
εταιρειϊν (O.E. και Ε.Ε.),  

β) τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ςτισ 
περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), 

Εάν από το υποβλθκζν ποινικό μθτρϊο δεν προκφπτει το είδοσ του αδικιματοσ για το οποίο 
καταδικάςκθκε ο ενδιαφερόμενοσ, υποβάλλεται από αυτόν Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν 
1599/86, φζρουςα τθν ψθφιακι του υπογραφι, όπου αναφζρονται με ςαφινεια τα αδικιματα 
αυτά. Θ επιτροπι του διαγωνιςμοφ μπορεί ςε κάκε περίπτωςθ να ηθτιςει από τον ενδιαφερόμενο 
να προςκομίςει αντίγραφα των καταδικαςτικϊν αποφάςεων. Σε περίπτωςθ που το απόςπαςμα 
ποινικοφ μθτρϊου δεν είναι λευκό κα υποβάλλεται ζνορκθ βεβαίωςθ ενϊπιον δικαςτικισ αρχισ ι 
Συμβολαιογράφου, περί των αδικθμάτων που αφοροφν οι καταδίκεσ που είναι γραμμζνεσ ςτο 
μθτρϊο. Αν από τθν ζνορκθ βεβαίωςθ προκφπτει ότι κάποια από τισ καταδίκεσ αφορά αδίκθμα 
που κα μποροφςε να προκαλζςει αποκλειςμό του διαγωνιηομζνου, προςκομίηεται θ καταδικαςτικι 
απόφαςθ προκειμζνου να διαπιςτωκεί αν το αδίκθμα αφορά τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του 
διαγωνιηόμενου. Θ ζνορκθ βεβαίωςθ διατθρεί τθν ιςχφ τθσ για όςο χρόνο αντιςτοιχεί ςτο 
περιεχόμενο του ποινικοφ μθτρϊου. 

3.2.2 Ϋσ αποδεικτικό για τθν περίπτωςθ του άρκρου 2.2.3.2., ο υποψιφιοσ υποβάλλει Φορολογικι 
Ενθμερότθτα από τθν οποία να προκφπτει ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ 
υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία υποβολισ  τθσ προςφοράσ ι ότι ζχει υπαχκεί ςε 
δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

3.2.3 Ϋσ αποδεικτικό για τθν περίπτωςθ του άρκρου 2.2.3.3., ο υποψιφιοσ υποβάλλει Βεβαίωςθ 
Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του κατά 
τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ ι ότι ζχει υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ.  

Σημειϊνεται ότι ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 258/05 και τισ τροποποιιςεισ αυτοφ, οι Α.Ε. εταιρείεσ, είναι 
υποχρεωμζνεσ να αςφαλίςουν ςτον Ο.Α.Ε.Ε. τα μζλθ του Δ.Σ., εφόςον αυτά είναι μζτοχοι κατά 
ποςοςτό 3% τουλάχιςτον. 

Οι ομόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ο.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ τόςο για όλα τα μζλθ τουσ, όςο και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ 
προςωπικό. Οι ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ε.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των 

                                                           
9
 Άρκρο 80 του ν. 4412/2016 
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οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ μόνο για τα ομόρρυκμα μζλθ τουσ και για όλο το 
απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό. 

Οι εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των 
οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ των διαχειριςτϊν τουσ και για όλο το απαςχολοφμενο ςε 
αυτζσ προςωπικό.  

Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό.  

3.2.4 Για τον ζλεγχο των ανωτζρω ςτοιχείων, οι υποψιφιοι οφείλουν να προςκομίςουν επί ποινι 
αποκλειςμοφ, μαηί με το πιςτοποιθτικό ι τα πιςτοποιθτικά αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, 
Υπεφκυνθ Διλωςθ για τουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ όπου υπάγεται ο κάκε απαςχολοφμενοσ και 
οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ θ εταιρεία. 

3.2.5 Ϋσ αποδεικτικό για τθν περίπτωςθ του άρκρου 2.2.4., ο υποψιφιοσ υποβάλλει Ριςτοποιθτικό 
αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςε ζνα από τα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα (που τθροφνται ςτο κράτοσ μζλοσ). Το δικαιολογθτικό 
επαγγελματικισ εγγραφισ προκειμζνου να γίνει αποδεκτό, κα πρζπει να ιςχφει κατά τθν 
θμερομθνία λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν.  

3.2.6 Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα 
ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα 
ΨΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του 
διαγωνιηομζνου).  

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ 
τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), 
τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των 
ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/νόμιμου εκπροςϊπου. 

Ειδικότερα πρζπει να προςκομιςτοφν τα κάτωκι: 

Οι Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε εκπροςωποφνται από μζλοσ του Διοικθτικοφ τουσ Συμβουλίου ι άλλο νόμιμα 
εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο το οποίο οφείλει να υποβάλλει : 

Αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ, όπωσ ζχει κατατεκεί ςτθν αρμόδια Διοικθτικι Αρχι, 
μαηί με τα αντίςτοιχα Ψ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.) ι τισ αντίςτοιχεσ δθμοςιεφςεισ ςτο διαδικτυακό 
τόπο του Γ.Ε.Μ.Θ (άρκρο 2 του Ν. 4250/2014) ςτα οποία ζχουν δθμοςιευτεί θ ςφςταςθ τθσ 
Εταιρείασ και οι τροποποιιςεισ του καταςτατικοφ, κακϊσ και το Ψ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.) ι τισ 
αντίςτοιχεσ δθμοςιεφςεισ ςτο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Θ (άρκρο 2 του Ν. 4250/2014) ςτο 
οποίο ζχει δθμοςιευτεί θ ςυγκρότθςθ του Διοικθτικοφ τουσ Συμβουλίου. Σε όςεσ περιπτϊςεισ, δεν 
ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία δθμοςιότθτασ, αρκεί θ προςκόμιςθ ανακοίνωςθσ τθσ αρμόδιασ 
Διοικθτικισ Αρχισ για τθν καταχϊριςθ των ςχετικϊν ςτοιχείων ςτον οικείο Μ.Α.Ε. 

Ρρακτικό του Δ.Σ. τθσ εταιρίασ με το οποίο εγκρίνεται θ ςυμμετοχι τθσ ςτο διαγωνιςμό για τθν 
ανάλθψθ τθσ δθμοπρατοφμενθσ προμικειασ και ορίηεται ςυγκεκριμζνο άτομο ςτο οποίο 
παρζχεται θ εξουςιοδότθςθ (ςτθν περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ 
εταιρίασ τα ςχετικά με το διαγωνιςμό ζγγραφα και μόνο εφόςον αυτό προβλζπεται από το 
καταςτατικό του υποψιφιου αναδόχου) να υπογράψει όλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ προςφοράσ. 

Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Λ.Κ.Ε. εκπροςωποφνται από το διαχειριςτι τουσ ι άλλο νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο 
πρόςωπο το οποίο οφείλει να υποβάλλει: 

α) Επικυρωμζνο αντίγραφο του ςυμφωνθτικοφ ςφςταςθσ και του τελευταίου ιςχφοντοσ 
καταςτατικοφ και β) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί τροποποιιςεων 
του καταςτατικοφ. 

Εάν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα, ι δεν καλφπτουν 
όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, μποροφν να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ διλωςθ του 
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προμθκευτι που γίνεται ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου. Για τουσ 
προμθκευτζσ που ςτθ χϊρα τουσ δεν προβλζπεται από τον νόμο ζνορκθ διλωςθ, αυτι μπορεί να 
αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ υπογεγραμμζνθ ψθφιακά. 

3.2.7 Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τον προςωρινό ανάδοχο να υποβάλλει μαηί με τα 
υπόλοιπα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ του παρόντοσ άρκρου και όςα ι όποια πιςτοποιθτικά 
αναφζρονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τα υλικά που κα χρθςιμοποιεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ και ηθτοφνται ςτθν αρικ. 31/2017 Μελζτθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ.  

3.2.8 Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι: 

α) τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) είναι 
ψευδι ι ανακριβι, ι 

β) αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι  
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι 

γ) αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται 
οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ 
κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ. 

3.2.9 Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ από τουσ 
προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ι αν 
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια επιλογισ, θ διαδικαςία 
ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

3.2.10 Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 
από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για τθ 
λιψθ απόφαςθσ, είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ. 

3.2.11 Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν δφναται να ειςθγθκεί, εντόσ τθσ προχπολογιςκείςθσ 
δαπάνθσ, τθν κατακφρωςθ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ κατά ποςοςτό 30%, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτθν παρ. 1 του άρκρου 104 του Ν.4412/2016. 

3.2.12  Θ Οικονομικι Επιτροπι είτε κατακυρϊνει, είτε ματαιϊνει τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
των άρκρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ 
κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ 
των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο 
τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Πςοι υπζβαλαν 
παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου. 

 

3.3 ύλαςε ζύκβαζεο  

3.3.1 Μετά τθν άπρακτθ πάροδο των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων από τισ κείμενεσ  
διατάξεισ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ πρoςταςίασ και 
από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα 
δικαιολογθτικά που δεν είναι πλζον ςε ιςχφ, μετά από ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. Τα ςτοιχεία ελζγχονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και, εφόςον διαπιςτωκεί ότι δεν 
ζχουν εκλείψει οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, κοινοποιείται θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον 
προςωρινό ανάδοχο και καλείται να προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ, και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. 

3.3.2 Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να 
υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ 
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προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ 
ματαιϊνεται. 

 

3.4 Δλζηάζεηο 

 

3.4.1 Ενςτάςεισ κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθσ ςυμμετοχισ άλλου προςφζροντοσ και κατά 
τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ αςκοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016 ωσ εξισ: 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι 
πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα. 

3.4.2 Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι 
πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν. 

3.4.3 Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ 
τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΨΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα 
ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ 
ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ 
χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ 
διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

α) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου 

εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 

ζνωςθσ),  

β) τον τίτλο του ζργου για το οποίο δίδεται θ εγγφθςθ και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 

δ) ςαφι παραίτθςθ του εγγυθτι από τθν ζνςταςθ τθσ διηιςεωσ μζχρι το παραπάνω ποςό  

ε) ανεπιφφλακτθ υπόςχεςθ περί καταβολισ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, χωρίσ καμία ζνςταςθ ι 

αντίρρθςθ, μζςα ςε πζντε (5) το πολφ εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ. 
 

Τα ςτοιχεία (δ) και (ε)  δεν απαιτοφνται να αναγράφονται ςτισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ που ζχουν εκδοκεί 
από το Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων10.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ.  

 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΨΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

                                                           
10 Σύκθωλα κε ηο αρηζ. πρωη. 13072/19-03-2014 έγγραθο ηοσ Τακείοσ Παραθαηαζεθώλ θαη Δαλείωλ, οη εγγσοδοηηθές παραθαηαζήθες κε ηης 
οποίες παρέτοληαη εγγσήζεης ζσκκεηοτής ζε δηαγωληζκούς θαη εγγσήζεης θαιής εθηέιεζες όρωλ ηωλ ζσκβάζεωλ διαφέρουν από ηης εγγσεηηθές 
επηζηοιές ηωλ ηραπεδώλ. Σσλεπώς οη όροη σπό ηοσς οποίοσς παρέτεηαη ε εγγύεζε ηωλ Τραπεδώλ, ως κε ζσλάδοληες κε ηε θύζε θαη ηο 
ταραθηήρα ηες εγγσοδοζίας, δελ πρέπεη λα αλαγράθοληαη ζηα ζτεηηθά γρακκάηηα εγγσοδοηηθώλ παραθαηαζεθώλ. 
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4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.  
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5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1 Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιείται μετά τθν παράδοςθ των ειδϊν και τθν ζκδοςθ 
των νόμιμων παραςτατικϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 200 του ν. 4412/2016 

Τον  Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ11 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν 
επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του 
δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ 
ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ 
του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ 
του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.3  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ  

5.3.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β 
του άρκρου 221 του Ν.4412/16. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται 
ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Το 
κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ  επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα 
(μακροςκοπικό – οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) 
ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

5.3.2. Θ προμικεια κα γίνει ΣΥΝΟΛΛΚΑ εντόσ διαςτιματοσ ενόσ (1) μινα από τθν θμερομθνία υπογραφισ 
τθσ ςφµβαςθσ.  

5.3.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να 
παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

5.3.4 Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

 

                                                           
11

 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016 
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5.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

5.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί 
να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, 
μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

5.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

5.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

Ο Διμαρχοσ Φιλιατϊν 

 

Σπυρίδων Ραππάσ 

17PROC002512871 2017-12-29



 

Σελίδα 24 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – Αλαιπηηθόο Πίλαθαο εηδώλ & Δλδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΦΟΕΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
 
 

ΔΗΓΖ ΦΡΔΚΟ ΓΑΛΑ: ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΓΖΜΟΤ- ΦΡΔΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ 

1 Γάλα Ελλθνικό φρζςκο πλιρεσ 
3,5% λιπαρά (1 lit.) 

ΛΗΣΡΟ 7.317,00 1,05 € 7.682,85 € 

    ΤΝΟΛΟ 
 

7.682,85 € 

    ΦΠΑ 13% 
 

998,77 € 

    ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

8.681,62 € 

 
ΔΗΓΖ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 

     

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 
Ενδ/κι 

τιμι 
μονάδοσ 

Δαπάνθ 
ΨΡΑ  
24% 

Σφνολο 

1 
Αρβφλεσ  

αςφάλειασ 
τεμ. 25 22,00 € 550,00 € 132,00 € 682,00 € 

2 Ψόρμεσ εργαςίασ τεμ. 22 16,00 € 352,00 € 84,48 € 436,48 € 

3 
ανακλαςτικά 

γιλζκα υψθλισ 
διακριτικότθτασ 

τεμ. 14 2,80 € 39,20 € 9,41 € 48,61 € 

4 

Γάντια μιασ 
χριςθσ λάτεξ 

(ςυςκ. Των 100 
τμχ) 

τεμ. 14 3,50 € 49,00 € 11,76 € 60,76 € 

5 
Γάντια 

δερματοπάνινα 
τεμ. 50 2,44 € 122,00 € 29,28 € 151,28 € 

6 Γαλότςεσ τεμ. 14 6,50 € 91,00 € 21,84 € 112,84 € 

7 

Μάςκεσ θμίςεωσ 
προςϊπου 

προςταςίασ από 
αζρια και ςκόνθ 

μιασ χριςθσ 
(ςυςκ. 50 τμχ.) 

τεμ. 50 4,79 € 239,50 € 57,48 € 296,98 € 

8 
Μπουφάν πάρκα 

φωςφοριηζ 
τεμ. 10 20,00 € 200,00 € 48,00 € 248,00 € 

9 νιτςεράδεσ τεμ. 10 20,00 € 200,00 € 48,00 € 248,00 € 

10 
Γάντια από 
φφαςμα και 

νιτρίλιο 
τεμ. 50 2,03 € 101,50 € 24,36 € 125,86 € 

        Σφνολο 1.944,20 € 466,61 € 2.410,81 € 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
 

ΕΙΔΗ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΨΡΑ % 
13  

ΨΡΑ % 
24 ΣΦΝΟΛΟ 

1 Αλεφρι κιλά 600 0,95 € 570,00 € 74,10 €   644,10 € 

2 Ηάχαρθ κιλά 600 0,87 € 522,00 €   125,28 € 647,28 € 

3 
μακαρόνια Ν. 
10 (500 γρ.) τεμ. 900 0,84 € 756,00 € 98,28 €   854,28 € 

4 ρφηι Βοννζτ κιλά 200 1,55 € 310,00 € 40,30 €   350,30 € 

5 
φακζσ χφμα 

κιλοφ κιλά 385 1,40 € 539,00 €   129,36 € 668,36 € 

6 
φαςόλια χφμα 

κιλοφ κιλά 384 1,95 € 748,80 €   179,71 € 928,51 € 

7 

ελαιόλαδο 
εξαιρετικά 
παρκζνο 5 

λιτρα τεμ. 96 25,22 € 
2.421,12 

€ 

314,75 
€   2.735,87 € 

8 
τομαλτοπολτόσ 

500 γρ. τεμ. 600 1,55 € 930,00 €   223,20 € 1.153,20 € 

    
ΣΥΝΟΛΟ 6.796,92 € 527,43 € 657,55 € 7.981,90 € 
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 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

 

1. Γηα ηνλ Γήκν Φηιηαηώλ. Σα είδε ηξνθίκσλ πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο 

ηεο Μαζεηηθήο Δζηίαο είλαη ηα θάησζη: 

ΔΝΓEIΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 

 

ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΦΡΑ % 
13  

ΦΡΑ % 
24 

ΣΦΝΟΛΟ 

Αλάτι 1 κιλοφ κιλά 40 1,00 € 40,00 €   9,60 € 49,60 € 

Αλεφρι που 
φουςκϊνει 

τεμ. 20 0,55 € 11,00 € 1,43 €   12,43 € 

Αλεφρι κιλά 50 0,95 € 47,50 € 6,18 €   53,68 € 

καρφδια ψφχα κιλά 4 9,60 € 38,40 € 4,99 €   43,39 € 

Βανίλιεσ τεμ. 30 0,29 € 8,70 €   2,09 € 10,79 € 

Βιτάμ 250 γρ. τεμ. 90 1,00 € 90,00 €   21,60 € 111,60 € 

Γαρφφαλλο 100 
γρ. 

τεμ. 9 0,68 € 6,12 €   1,47 € 7,59 € 

Ελιζσ  κιλά 25 4,50 € 112,50 €   27,00 € 139,50 € 

Ηάχαρθ κιλά 50 0,87 € 43,50 €   10,44 € 53,94 € 

Κακάο 1 κιλοφ τεμ. 4 5,30 € 21,20 €   5,09 € 26,29 € 

κανζλα 
τριμμζνθ 100 

γρ. 
τεμ. 8 1,20 € 9,60 €   2,30 € 11,90 € 

κζτςαπ 500 γρ. τεμ. 50 2,21 € 110,50 €   26,52 € 137,02 € 

κρουαςάν τεμ. 400 0,41 € 164,00 €   39,36 € 203,36 € 

κομπόςτα 840 
γρ. 

τεμ. 180 1,06 € 190,80 €   45,79 € 236,59 € 

κορν φλάουερ τεμ. 18 0,70 € 12,60 €   3,02 € 15,62 € 

κρικαράκι 500 
γρ. 

τεμ. 80 0,55 € 44,00 € 5,72 €   49,72 € 

κφμινο 20 γρ. τεμ. 10 0,89 € 8,90 €   2,14 € 11,04 € 

λεμόνι χυμόσ τεμ. 100 0,35 € 35,00 €   8,40 € 43,40 € 

μαγιά μπφρασ 
(ςυς. 3 φακ.) 

τεμ. 50 0,60 € 30,00 €   7,20 € 37,20 € 

μακαρόνι 
κοφτό 500 γρ. 

τεμ. 50 0,85 € 42,50 € 5,53 €   48,03 € 

μακαρόνια Ν. 
10 (500 γρ.) 

τεμ. 100 0,84 € 84,00 € 10,92 €   94,92 € 

17PROC002512871 2017-12-29



 

Σελίδα 27 

Μακαρόνια Ν. 
2 (500 γρ.) 

τεμ. 50 0,85 € 42,50 € 5,53 €   48,03 € 

μαρμελάδα 400 
γρ. 

τεμ. 35 2,47 € 86,45 €   20,75 € 107,20 € 

μζλι 1 κιλοφ κιλα 15 6,30 € 94,50 €   22,68 € 117,18 € 

Μουςτάρδα 
500 γρ. 

τεμ. 30 1,99 € 59,70 €   14,33 € 74,03 € 

Μοςχοκάρυδο 
20 γρ. 

τεμ. 10 1,33 € 13,30 €   3,19 € 16,49 € 

Μπαχάρι τεμ. 10 0,35 € 3,50 €   0,84 € 4,34 € 

Μπζικιν 
μπάουντερ 

3x20γρ 
τεμ. 15 0,30 € 4,50 €   1,08 € 5,58 € 

μπζικον ςε 
φζτεσ ςυςκ. 1 

κιλ. 
τεμ. 25 7,50 € 187,50 €   45,00 € 232,50 € 

ξφδι τεμ. 100 0,28 € 28,00 €   6,72 € 34,72 € 

Ράριηα κιλά 50 6,50 € 325,00 €   78,00 € 403,00 € 

πιπζρι κόκκινο 
1 κιλοφ 

κιλά 5 8,00 € 40,00 €   9,60 € 49,60 € 

πιπζρι μαφρο 
250 γρ. 

τεμ. 5 1,41 € 7,05 €   1,69 € 8,74 € 

ρίγανθ 
τριμμζνθ 1 

κιλοφ 
τεμ. 3 8,00 € 24,00 €   5,76 € 29,76 € 

ρφηι Βοννζτ κιλά 55 1,55 € 85,25 € 11,08 €   96,33 € 

ρφηι νυχάκι Α' κιλά 55 1,56 € 85,80 € 11,15 €   96,95 € 

ςιμιγδάλι 500 
γρ. 

τεμ. 20 0,79 € 15,80 €   3,79 € 19,59 € 

ςόδα μαγ. 
Συςκ. 350 γρ. 

τεμ. 10 1,00 € 10,00 €   2,40 € 12,40 € 

τοματοπολτόσ 
500 γρ. 

τεμ. 150 1,55 € 232,50 €   55,80 € 288,30 € 

τοματοχυμόσ 
500 γρ. 

τεμ. 150 0,62 € 93,00 €   22,32 € 115,32 € 

φακζσ χφμα 
κιλοφ 

κιλά 35 1,40 € 49,00 €   11,76 € 60,76 € 

φαςόλια χφμα 
κιλοφ 

κιλά 35 1,95 € 68,25 €   16,38 € 84,63 € 

φαςόλια 
γίγαντεσ 

τεμ. 35 2,29 € 80,15 €   19,24 € 99,39 € 

φρυγανιζσ 
τριμμζνθ 200 

γρ. 
τεμ. 80 0,95 € 76,00 €   18,24 € 94,24 € 

φφλλο για πίτα τεμ. 120 2,29 € 274,80 €   65,95 € 340,75 € 

χαλβάσ βανίλια 
- κακάο 2,5 κιλ. 

τεμ. 10 7,00 € 70,00 €   16,80 € 86,80 € 
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χυμόσ 250 γρ. τεμ. 500 0,50 € 250,00 €   60,00 € 310,00 € 

χυλοπίτεσ 600 
γρ. 

τεμ. 30 1,76 € 52,80 € 6,86 €   59,66 € 

χυμόσ 1 λίτρου τεμ. 500 0,99 € 495,00 €   118,80 € 613,80 € 

αυγά Ελλθνικά 
53-63 γρ. 

τεμ. 1200 0,20 € 240,00 € 31,20 €   271,20 € 

τςαι φακελάκια 
ςυκ. 10 τμχ. 

τεμ. 10 0,80 € 8,00 €   1,92 € 9,92 € 

ςοκολατόκρεμα 
400 γρ. 

τεμ. 100 1,85 € 185,00 €   44,40 € 229,40 € 

τουρςι- πίκλεσ 
5 κιλ. 

κιλά 30 7,80 € 234,00 €   56,16 € 290,16 € 

φυλλο 
κρουςτασ για 

γλυκά 1 κιλοφ. 
τεμ. 50 2,00 € 100,00 €   24,00 € 124,00 € 

δυοςμο τεμ. 5 0,60 € 3,00 €   0,72 € 3,72 € 

καρυ 100 γρ.  τεμ. 10 0,90 € 9,00 €   2,16 € 11,16 € 

κραςί λευκό τεμ. 15 4,00 € 60,00 €   14,40 € 74,40 € 

κραςί κόκκινο τεμ. 15 4,00 € 60,00 €   14,40 € 74,40 € 

ελαιόλαδο 
εξαιρετικά 
παρκζνο 5 

λιτρα 

τεμ. 45 25,22 € 1.134,90 € 147,54 €   1.282,44 € 

αραβοςιτελαιο 
5 λίτρα 

τεμ. 30 8,26 € 247,80 €   59,47 € 307,27 € 

φζτα βακαλάοσ 
κατεψθγμζνο 

κιλό 79 5,27 € 416,33 € 54,12 €   470,45 € 

ΚΑΛΑΜΑΛΑ 
ΚΑΚΑ 

κατεψθγμζνο 
κιλό 79 5,57 € 440,03 € 57,20 €   497,23 € 

ΑΝΑΜΛΚΤΑ 
κατεψθγμζνο 

κιλό 45 2,52 € 113,40 € 14,74 €   128,14 € 

ΑΑΚΑΣ 
κατεψθγμζνο 

κιλό 45 4,23 € 190,35 € 24,75 €   215,10 € 

ΨΑΣΟΛΑΚΛ 
ΡΛΑΤΥ 

κατεψθγμζνο 
κιλό 45 3,42 € 153,90 € 20,01 €   173,91 € 

    

7.600,88 
€ 

418,95 € 
1.050,77 

€ 
9.070,60 

€ 

17PROC002512871 2017-12-29



 

Σελίδα 29 

 
 

ΔΝΓEIΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΗΓΖ ΟΠΩΡΟΠΩΛΔΗΟΤ ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΔΣΗΑ  

ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΜΔΖ ΣΗΜΖ 
ΥΧΡΗ ΦΠΑ 13% 

ΤΝΟΛΟ 
ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

13% 

ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ  ΜΔΡΛΗΝ Α 
ΠΟΗΟΣ. 

ΚΗΛΟ 150 
1,33 € 

199,50 € 

ΜΑΝΣΑΡΗΝΗΑ ΚΗΛΟ 80 0,75 € 60,00 € 

ΛΔΜΟΝΗΑ ΚΗΛΟ 40 1,81 € 72,40 € 

ΜΖΛΑ  ΣΑΡΚΗΝ ΚΗΛΟ 250 1,42 € 355,00 € 

ΜΠΑΝΑΝΔ  ΚΗΛΟ 200 1,62 € 324,00 € 

ΑΥΛΑΓΗΑ ΚΗΛΟ 140 2,17 € 303,80 € 

ΒΔΡΗΚΟΚΑ ΚΗΛΟ 30 1,79 € 53,70 € 

ΝΔΚΣΑΡΗΝΗΑ ΚΗΛΟ 50 1,59 € 79,50 € 

ΡΟΓΑΚΗΝΑ ΚΗΛΟ 60 1,59 € 95,40 € 

ΣΑΦΤΛΗ ΚΗΛΟ 60 2,08 € 124,80 € 

ΑΓΓΟΤΡΗΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 250 0,49 € 122,50 € 

ΑΝΗΘΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 50 0,44 € 22,00 € 

ΒΛΖΣΑ ΚΗΛΟ 30 0,88 € 26,40 € 

ΚΑΡΟΣΑ ΚΗΛΟ 60 1,28 € 76,80 € 

ΚΟΛΟΚΤΘΗΑ ΚΗΛΟ 40 1,19 € 47,60 € 

ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗ ΚΗΛΟ 50 1,50 € 75,00 € 

ΚΡΔΜΜΤΓΑΚΗΑ ΦΡΔΚΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 100 0,80 € 80,00 € 

ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ ΞΖΡΑ ΚΗΛΟ 200 0,77 € 154,00 € 

ΛΑΥΑΝΟ ΚΗΛΟ 150 0,62 € 93,00 € 

ΜΑΗΝΣΑΝΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 100 0,44 € 44,00 € 

ΜΑΡΟΤΛΗ ΚΗΛΟ 40 1,86 € 74,40 € 

ΜΑΡΟΤΛΗ ΣΔΜΑΥΗΟ-  150 0,58 € 87,00 € 

ΠΑΣΑΣΔ ΚΗΛΟ 1100 0,75 € 825,00 € 

ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ ΚΗΛΟ 40 1,57 € 62,80 € 

ΠΑΝΑΚΗ ΚΗΛΟ 40 1,95 € 78,00 € 

ΣΟΜΑΣΔ ΚΗΛΟ 250 1,59 € 397,50 € 

   
ΤΝΟΛΟ 3.934,10 € 

   
ΦΠΑ 13 % 511,43 € 

   
ΤΝΟΛΟ ΜΔ 

ΦΠΑ 13% 
4.445,53 € 
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Σελίδα 30 

 
ΔΝΓEIΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΩΛΔΗΟΤ ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΔΣΗΑ  

 

ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΜΔΖ 
ΛΗΑΝΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΥΧΡΗ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 13 % 

ΚΗΜΑ ΜΟΥΟΤ 
ΛΑΠΠΑ 

ΚΗΛΟ 120 7,61 € 913,20 € 

ΜΠΟΤΣΗ ΒΟΔΗΟ Α/Ο ΚΗΛΟ 80 8,72 € 697,60 € 

ΜΠΟΤΣΗ ΥΟΗΡΗΝΟ Α/Ο ΚΗΛΟ 100 5,62 € 562,00 € 

ΜΠΡΗΕΟΛΑ ΥΟΗΡΗΝΖ ΚΗΛΟ 100 5,44 € 544,00 € 

ΟΤΒΛΑΚΗ ΥΟΗΡΗΝΟ 
80ΓΡ ΣΟ ΚΗΛΟ 

ΚΗΛΟ 80 5,58 € 446,40 € 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΚΗΛΟ 400 2,88 € 
1.152,00 

€ 

ΥΟΗΡΗΝΟ ΝΗΣΔΛ ΚΗΛΟ 70 6,06 € 424,20 € 

      ΤΝΟΛΟ 
4.739,40 

€ 

   
ΦΠΑ 13 % 616,12 € 

   

ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 

13% 

5.355,52 
€ 

 
 

 
ΔΝΓEIΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΗΓΖ ΓΑΛΑΚΣΟΠΩΛΔΗΟΤ ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 

 

ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 
Ενδ/κι 

τιμι 
μονάδοσ 

Δαπάνθ 

Γάλα εβαπορζ 
410 γρ. 

τεμ. 300 0,81 € 243,00 € 

Κεφαλογραβιζρα κιλά 70 7,07 € 494,90 € 

Τυρί φζτα ΡΟΡ  κιλά 120 6,91 € 829,20 € 

Γιαουρτάκια 200 
γρ. αγελάδοσ 

τεμ. 400 0,59 € 236,00 € 

τυρί ζνταμ  κιλά 80 5,00 € 400,00 € 

Κρζμα γάλακτοσ 
μικρζσ 
ςυςκευαςίεσ  

τεμ. 50 1,70 € 85,00 € 

   
ΣΥΝΟΛΟ 

2.288,10 
€ 

   
ΨΡΑ 
13% 

297,45 € 

   

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΨΡΑ 
13% 

2.585,55 
€ 
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Σελίδα 31 

 
ΔΝΓEIΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 

 

ΕΛΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) Δαπάνθ (€) 

Άρτοσ 
χωριάτικο 

1 κιλοφ  κιλά 700 1,65 € 1.155,00 € 

Φυμάκια 
για 
ζάνηοςιηρ 
80 γπ τεμ. 900 0,35 € 315,00 € 

      ΣΥΝΟΛΟ 1.470,00 € 

   

ΨΡΑ 
13% 191,10 € 

   

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΨΡΑ 
13% 1.661,10 € 
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Σελίδα 32 

ΦΟΕΑΣ 2. ΝΡΔΔ ΟΚΡΡΡΑΔΗΦ 

Γηα ην Ν.Π.Γ.Γ. «ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ». ηα είδε ηξνθίκσλ πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο 

αλάγθεο ησλ Παηδηθώλ ηαζκώλ ηνπ ΚΑΠΖ θαη ΚΖΦΖ είλαη ηα θάησζη: 

Γ.Δ. ΦΗΛΗΑΣΩΝ 

ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ Γ.Δ. ΦΗΛΗΑΣΩΝ «ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ» ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ: 

 

ΕΛΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΨΡΑ % 
13  

ΨΡΑ % 
24 

ΣΦΝΟΛΟ 

Αλάτι 1 κιλοφ κιλά 10 1,00 € 10,00 €   2,40 € 12,40 € 

Αλεφρι που 
φουςκϊνει 500 

γρ  
τεμάχια 100 0,55 € 55,00 € 7,15 €   62,15 € 

Αλεφρι  κιλά 10 0,95 € 9,50 € 1,24 €   10,74 € 

Βανίλιεσ τεμ. 10 0,29 € 2,90 €   0,70 € 3,60 € 

Βιτάμ 250 γρ. τεμ. 90 1,00 € 90,00 €   21,60 € 111,60 € 

Ελιζσ  κιλά 20 4,50 € 90,00 €   21,60 € 111,60 € 

γαρφφαλλο τεμ. 2 0,68 € 1,36 €   0,33 € 1,69 € 

Ηάχαρθ κιλά 20 0,87 € 17,40 €   4,18 € 21,58 € 

Κακάο 1 κιλοφ τεμ. 5 5,30 € 26,50 €   6,36 € 32,86 € 

κανζλα 
τριμμζνθ 100 

γρ. 
τεμ. 2 1,20 € 2,40 €   0,58 € 2,98 € 

κζτςαπ 500 γρ τεμ. 1 2,21 € 2,21 €   0,53 € 2,74 € 

κομπόςτα 840 
γρ. 

τεμ. 65 1,06 € 68,90 €   16,54 € 85,44 € 

κορν φλάουερ τεμ. 5 0,70 € 3,50 €   0,84 € 4,34 € 

κρικαράκι 500 
γρ. 

τεμ. 100 0,55 € 55,00 € 7,15 €   62,15 € 

κφμινο 20 γρ. τεμ. 2 0,89 € 1,78 €   0,43 € 2,21 € 

λεμόνι χυμόσ τεμ. 10 0,35 € 3,50 €   0,84 € 4,34 € 

μαγιά μπφρασ 
(ςυςκ. 3 φακ.) 

τεμ. 3 0,60 € 1,80 €   0,43 € 2,23 € 

μακαρόνι 
κοφτό 500 γρ. 

τεμ. 90 0,85 € 76,50 € 9,95 €   86,45 € 

μακαρόνια Ν. 
10 (500 γρ.) 

τεμ. 60 0,84 € 50,40 € 6,55 €   56,95 € 

Μακαρόνια Ν. 
2 (500 γρ.) 

τεμ. 20 0,85 € 17,00 € 2,21 €   19,21 € 

χυλοπίτεσ 600 
γρ. 

τεμ. 60 1,76 € 105,60 € 13,73 €   119,33 € 
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μαρμελάδα 400 
γρ. 

τεμ. 40 2,47 € 98,80 €   23,71 € 122,51 € 

μζλι 1 κιλοφ κιλα 15 6,30 € 94,50 €   22,68 € 117,18 € 

μουςτάρδα 500 
γρ 

τεμ. 1 1,99 € 1,99 €   0,48 € 2,47 € 

μοςχοκάρυδο 
20 γρ. 

τεμ. 2 1,33 € 2,66 €   0,64 € 3,30 € 

Μπζικιν 
μπάουντερ 

3x20γρ 
τεμ. 5 0,30 € 1,50 €   0,36 € 1,86 € 

ξφδι τεμ. 35 0,28 € 9,80 €   2,35 € 12,15 € 

πιπζρι κόκκινο 
1 κιλοφ 

κιλά 5 8,00 € 40,00 €   9,60 € 49,60 € 

πιπζρι μαφρο 
250 γρ. 

τεμ. 10 1,41 € 14,10 €   3,38 € 17,48 € 

ρίγανθ 
τριμμζνθ 1 

κιλοφ 
τεμ. 4 8,00 € 32,00 €   7,68 € 39,68 € 

ρφηι κίτρινο κιλά 40 1,55 € 62,00 € 8,06 €   70,06 € 

ρφηι καρολινα κιλά 50 1,56 € 78,00 € 10,14 €   88,14 € 

ςιμιγδάλι 500 
γρ. 

τεμ. 2 0,79 € 1,58 € 0,21 €   1,79 € 

ςόδα μαγ. 
Συςκ. 350 γρ. 

τεμ. 4 1,00 € 4,00 €   0,96 € 4,96 € 

τοματοπολτόσ 
500 γρ. 

τεμ. 56 1,55 € 86,80 €   20,83 € 107,63 € 

τοματοχυμόσ 
500 γρ. 

τεμ. 50 0,62 € 31,00 €   7,44 € 38,44 € 

φακζσ χφμα 
κιλοφ 

κιλά 30 1,40 € 42,00 €   10,08 € 52,08 € 

φαςόλια χφμα 
κιλοφ 

κιλά 30 1,95 € 58,50 €   14,04 € 72,54 € 

φαςόλια 
γίγαντεσ κιλοφ 

κιλά 23 2,29 € 52,67 € 6,85 €   59,52 € 

Ψρυγανιζσ 
τριμμζνθ 200 

γρ. 
τεμ. 7 0,95 € 6,65 €   1,60 € 8,25 € 

χυμόσ 1 λίτρου τεμ. 120 0,99 € 118,80 €   28,51 € 147,31 € 

αυγά Ελλθνικά 
53-63 γρ. 

τεμ. 2000 0,20 € 400,00 € 52,00 €   452,00 € 

τςάι φακελάκια 
ςυςκ. 10 τμχ 

τεμ. 6 0,80 € 4,80 €   1,15 € 5,95 € 

ςοκολατόκρεμα 
400 γρ. 

τεμ. 60 1,85 € 111,00 €   26,64 € 137,64 € 
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κάρυ 100 γρ. τεμ. 5 0,90 € 4,50 €   1,08 € 5,58 € 

καραμζλεσ 
μαλακζσ 1 

κιλοφ 
κιλά 15 5,70 € 85,50 €   20,52 € 106,02 € 

ντοματάκια 400 
γρ 

τεμ. 100 0,80 € 80,00 €   19,20 € 99,20 € 

κυβοι ςυμπ. 
(ηωμόσ) 12 τεμ 

τεμ. 20 6,20 € 124,00 €   29,76 € 153,76 € 

ταλιατζλεσ 599 
γρ. 

τεμ. 40 0,90 € 36,00 €   8,64 € 44,64 € 

μπιςκότα 
τφπου πτι μπερ 

225 γρ. 
τεμ. 80 1,10 € 88,00 €   21,12 € 109,12 € 

ταχινι τεμ 40 2,80 € 112,00 €   26,88 € 138,88 € 

δθμθτριακά 
375 γρ. 

τεμ. 70 2,20 € 154,00 €   36,96 € 190,96 € 

ποπ κορν χφμα 
κιλοφ 

κιλά 4 0,85 € 3,40 € 0,44 €   3,84 € 

νερό εμφ. 1,5 
λιτ. (6άδεσ) 

τεμ. 100 1,20 € 120,00 €   28,80 € 148,80 € 

ελαιόλαδο 
εξαιρετικά 
παρκζνο 5 

λιτρα 

τεμ. 15 25,22 € 378,30 € 49,18 €   427,48 € 

αραβοςιτελαιο 
5 λίτρα 

τεμ. 4 8,26 € 33,04 €   7,93 € 40,97 € 

αρακάσ 
κατεψυγμζνο 

κιλό 15 4,23 € 63,45 € 8,25 €   71,70 € 

φαςολάκι 
πλατφ 

κατεψυγμζνο 
κιλό 12 3,42 € 41,04 € 5,34 €   46,38 € 

   
ΣΥΝΟΛΟ 

3.367,63 
€ 

188,43 
€ 

460,37 
€ 

4.016,42 
€ 
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Σελίδα 35 

ΔΗΓΖ ΟΠΩΡΟΠΩΛΔΗΟΤ Γ.Δ. ΦΗΛΗΑΣΩΝ «ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ» ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ: 

 

ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΜΔΖ ΣΗΜΖ 
ΥΧΡΗ ΦΠΑ 13% 

ΤΝΟΛΟ 
ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

13% 

ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ  ΜΔΡΛΗΝ Α 
ΠΟΗΟΣ. 

ΚΗΛΟ 20 
1,33 € 

26,60 € 

ΜΑΝΣΑΡΗΝΗΑ ΚΗΛΟ 50 0,75 € 37,50 € 

ΛΔΜΟΝΗΑ ΚΗΛΟ 20 1,81 € 36,20 € 

ΜΖΛΑ  ΣΑΡΚΗΝ ΚΗΛΟ 350 1,42 € 497,00 € 

ΜΠΑΝΑΝΔ  ΚΗΛΟ 250 1,62 € 405,00 € 

ΑΥΛΑΓΗΑ ΚΗΛΟ 180 2,17 € 390,60 € 

ΒΔΡΗΚΟΚΑ ΚΗΛΟ 15 1,79 € 26,85 € 

ΝΔΚΣΑΡΗΝΗΑ ΚΗΛΟ 25 1,59 € 39,75 € 

ΚΑΡΠΟΤΕΗΑ ΚΗΛΟ 40 0,27 € 10,80 € 

ΚΔΡΑΗΑ ΚΗΛΟ 35 2,74 € 95,90 € 

ΠΔΠΟΝΗ ΚΗΛΟ 35 0,97 € 33,95 € 

ΦΡΑΟΤΛΔ ΚΗΛΟ 35 2,12 € 74,20 € 

ΡΟΓΑΚΗΝΑ ΚΗΛΟ 25 1,59 € 39,75 € 

ΣΑΦΤΛΗ ΚΗΛΟ 30 2,08 € 62,40 € 

ΑΓΓΟΤΡΗΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 200 0,49 € 98,00 € 

ΑΝΗΘΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 20 0,44 € 8,80 € 

ΠΑΝΑΚΗ ΚΗΛΟ 20 1,95 € 39,00 € 

ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΗΛΟ 40 1,90 € 76,00 € 

ΠΗΠΔΡΗΔ ΚΔΡΑΣΑ ΚΗΛΟ 15 1,73 € 25,95 € 

ΠΑΝΣΕΑΡΗΑ ΚΗΛΟ 20 1,64 € 32,80 € 

ΠΗΠΔΡΗΔ ΓΗΑ ΓΔΜΗΜΑ ΚΗΛΟ 20 1,46 € 29,20 € 

ΠΡΑΑ ΚΗΛΟ 10 1,68 € 16,80 € 

ΔΛΗΝΟ ΚΗΛΟ 5 2,17 € 10,85 € 

ΣΟΜΑΣΔ ΚΗΛΟ 35 1,59 € 55,65 € 

ΚΑΡΟΣΑ ΚΗΛΟ 65 1,28 € 83,20 € 

ΚΟΛΟΚΤΘΗΑ ΚΗΛΟ 25 1,19 € 29,75 € 

ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗ ΚΗΛΟ 40 1,50 € 60,00 € 

ΚΡΔΜΜΤΓΑΚΗΑ ΦΡΔΚΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 25 0,80 € 20,00 € 

ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ ΞΖΡΑ ΚΗΛΟ 80 0,77 € 61,60 € 

ΛΑΥΑΝΟ ΚΗΛΟ 65 0,62 € 40,30 € 

ΜΑΗΝΣΑΝΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 20 0,44 € 8,80 € 

ΜΑΡΟΤΛΗ ΚΗΛΟ 80 1,86 € 148,80 € 

ΜΑΡΟΤΛΗ ΣΔΜΑΥΗΟ-  40 0,58 € 23,20 € 
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ΠΑΣΑΣΔ ΚΗΛΟ 400 0,75 € 300,00 € 

ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ ΚΗΛΟ 15 1,57 € 23,55 € 

ΠΑΝΑΚΗ ΚΗΛΟ 40 1,95 € 78,00 € 

ΚΟΡΓΑ ΚΖΡΑ ΚΗΛΟ 50 0,44 € 22,00 € 

   
ΤΝΟΛΟ 3.068,75 € 

   
ΦΠΑ 13 % 398,94 € 

   
ΤΝΟΛΟ ΜΔ 

ΦΠΑ 13% 
3.467,69 € 

 

ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΩΛΔΗΟΤ Γ.Δ.  ΦΗΛΗΑΣΩΝ «ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ» ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ: 

 

ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΜΔΖ ΛΗΑΝΗΚΖ 
ΣΗΜΖ ΥΩΡΗ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΥΩΡΗ ΦΠΑ 

13 % 

ΚΗΜΑ ΜΟΥΟΤ ΛΑΠΠΑ ΚΗΛΟ 120 7,61 € 913,20 € 

ΜΠΟΤΣΗ ΒΟΔΗΟ Α/Ο ΚΗΛΟ 50 8,72 € 436,00 € 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ Α/Ο ΚΗΛΟ 210 2,88 € 604,80 € 

ΜΠΡΗΕΟΛΑ ΥΟΗΡΗΝΖ ΚΗΛΟ 60 5,44 € 326,40 € 

ΑΡΝΗ ΝΧΠΟ ΚΗΛΟ 30 8,32 € 249,60 € 

   ΤΝΟΛΟ 2.530,00 € 

   ΦΠΑ 13 % 328,90 € 

   ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 
13% 

2.858,90 € 

 

ΔΗΓΖ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΔΗΟΤ Γ.Δ.  ΦΗΛΗΑΣΩΝ «ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ» ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ: 

 

ΕΛΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ Δαπάνθ 
ΨΡΑ 13 

% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΨΡΑ 

Γάλα Ελλθνικό 
φρζςκο πλιρεσ 
3,5% λιπαρά (1 
lit.) τεμ. 270 1,05 € 283,50 € 36,86 € 320,36 € 

Κεφαλογραβιζρα κιλά 40 7,07 € 282,80 € 36,76 € 319,56 € 

Τυρί φζτα ΡΟΡ  κιλά 200 6,91 € 
1.382,00 

€ 179,66 € 
1.561,66 

€ 

Γιαουρτάκια 200 
γρ. αγελάδοσ τεμ. 50 0,59 € 29,50 € 3,84 € 33,34 € 

τυρί ζνταμ  κιλά 45 5,00 € 225,00 € 29,25 € 254,25 € 

Κρζμα γάλακτοσ 
μικρζσ 
ςυςκευαςίεσ  τεμ. 10 1,70 € 17,00 € 2,21 € 19,21 € 

      ΣΥΝΟΛΟ 
2.219,80 

€ 288,57 € 
2.508,37 

€ 
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 ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ Γ.Δ.  ΦΗΛΗΑΣΩΝ «ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ» ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ: 

 

 
ΕΙΔΟΣ 

Μον. 
Μζτρ. Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

 

Άρτοσ 
χωριάτικο 

1 κιλοφ  κιλά 850 1,65 € 
1.402,50 

€ 

 

Ϊωμι του 
τοςτ κιλά 20 1,76 € 35,20 € 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

1.437,70 
€ 

    

ΨΡΑ 13 
% 186,90 € 

    

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ 
ΨΡΑ 
13% 

1.624,60 
€ 
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Σελίδα 38 

Δ.Ε. ΣΑΓΙΑΔΑΣ 

 

ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ Γ.Δ. ΑΓΗΑΓΑ «ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ» ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ: 

 

ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΦΡΑ % 
13  

ΦΡΑ % 
24 ΣΦΝΟΛΟ 

Αλάτι 1 κιλοφ κιλά 10 1,00 € 10,00 €   2,40 € 12,40 € 

Αλεφρι που 
φουςκϊνει 500 

γρ  τεμάχια 20 0,55 € 11,00 € 1,43 €   12,43 € 

Αλεφρι  κιλά 7 0,95 € 6,65 € 0,86 €   7,51 € 

καρφδια ψφχα  κιλά 2 9,60 € 19,20 € 2,50 €   21,70 € 

Βανίλιεσ τεμ. 10 0,29 € 2,90 €   0,70 € 3,60 € 

Βιτάμ 250 γρ. τεμ. 70 1,00 € 70,00 €   16,80 € 86,80 € 

Ελιζσ  κιλά 5 4,50 € 22,50 €   5,40 € 27,90 € 

γαρφφαλλο τεμ. 2 0,68 € 1,36 €   0,33 € 1,69 € 

Ηάχαρθ κιλά 10 0,87 € 8,70 €   2,09 € 10,79 € 

κανζλα 
ολόκλθρθ τεμ. 2 1,00 € 2,00 €   0,48 € 2,48 € 

κζτςαπ 500 γρ τεμ. 6 2,21 € 13,26 €   3,18 € 16,44 € 

κρουαςάν  τεμ.  60 0,41 € 24,60 €   5,90 € 30,50 € 

κομπόςτα 840 
γρ. τεμ. 20 1,06 € 21,20 €   5,09 € 26,29 € 

κορν φλάουερ τεμ. 6 0,70 € 4,20 €   1,01 € 5,21 € 

κρικαράκι 500 
γρ. τεμ. 25 0,55 € 13,75 € 1,79 €   15,54 € 

μακαρόνι 
κοφτό 500 γρ. τεμ. 25 0,85 € 21,25 € 2,76 €   24,01 € 

μακαρόνια Ν. 
10 (500 γρ.) τεμ. 85 0,84 € 71,40 € 9,28 €   80,68 € 

Μακαρόνια Ν. 
2 (500 γρ.) τεμ. 8 0,85 € 6,80 € 0,88 €   7,68 € 

μαρμελάδα 400 
γρ. τεμ. 20 2,47 € 49,40 €   11,86 € 61,26 € 

μζλι 1 κιλοφ κιλα 9 6,30 € 56,70 €   13,61 € 70,31 € 

μουςτάρδα 500 
γρ τεμ. 6 1,99 € 11,94 €   2,87 € 14,81 € 

μοςχοκάρυδο 
20 γρ. τεμ. 2 1,33 € 2,66 €   0,64 € 3,30 € 

μπαχάρι τεμ. 3 0,35 € 1,05 €   0,25 € 1,30 € 

Μπζικιν 
μπάουντερ 

3x20γρ τεμ. 5 0,30 € 1,50 €   0,36 € 1,86 € 
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Σελίδα 39 

ξφδι τεμ. 5 0,28 € 1,40 €   0,34 € 1,74 € 

πάριηα κιλά 5 6,50 € 32,50 €   7,80 € 40,30 € 

πιπζρι κόκκινο 
1 κιλοφ κιλά 2 8,00 € 16,00 €   3,84 € 19,84 € 

πιπζρι μαφρο 
250 γρ. τεμ. 7 1,41 € 9,87 €   2,37 € 12,24 € 

ρίγανθ 
τριμμζνθ 1 

κιλοφ τεμ. 1 8,00 € 8,00 €   1,92 € 9,92 € 

ρφηι κίτρινο κιλά 7 1,55 € 10,85 € 1,41 €   12,26 € 

ρφηι νυχάκι Αϋ κιλά 25 1,56 € 39,00 € 5,07 €   44,07 € 

ςόδα μαγ. 
Συςκ. 350 γρ. τεμ. 3 1,00 € 3,00 €   0,72 € 3,72 € 

τοματοπολτόσ 
500 γρ. τεμ. 10 1,55 € 15,50 €   3,72 € 19,22 € 

τοματοχυμόσ 
500 γρ. τεμ. 60 0,62 € 37,20 €   8,93 € 46,13 € 

φακζσ χφμα 
κιλοφ κιλά 7 1,40 € 9,80 €   2,35 € 12,15 € 

φαςόλια χφμα 
κιλοφ κιλά 7 1,95 € 13,65 €   3,28 € 16,93 € 

Ψρυγανιζσ 
τριμμζνθ 200 

γρ. τεμ. 4 0,95 € 3,80 €   0,91 € 4,71 € 

χυμόσ 1 λίτρου τεμ. 20 0,99 € 19,80 €   4,75 € 24,55 € 

αυγά Ελλθνικά 
53-63 γρ. τεμ. 100 0,20 € 20,00 € 2,60 €   22,60 € 

ςοκολατόκρεμα 
400 γρ. τεμ. 43 1,85 € 79,55 €   19,09 € 98,64 € 

ντοματάκια 400 
γρ τεμ. 80 0,80 € 64,00 €   15,36 € 79,36 € 

κυβοι ςυμπ. 
(ηωμόσ) 12 τεμ τεμ. 2 6,20 € 12,40 €   2,98 € 15,38 € 

ταλιατζλεσ 599 
γρ. τεμ. 10 0,90 € 9,00 €   2,16 € 11,16 € 

μπιςκότα 
τφπου πτι μπερ 

225 γρ. τεμ. 50 1,10 € 55,00 €   13,20 € 68,20 € 

δθμθτριακά 
375 γρ. τεμ. 20 2,20 € 44,00 €   10,56 € 54,56 € 

ποπ κορν χφμα 
κιλοφ κιλά 3 0,85 € 2,55 € 0,33 €   2,88 € 
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ελαιόλαδο 
εξαιρετικά 
παρκζνο 5 

λίτρα τεμ. 12 25,22 € 302,64 € 39,34 €   341,98 € 

αραβοςιτζλαιο 
5 λίτρα τεμ. 3 8,26 € 24,78 €   5,95 € 30,73 € 

αρακάσ 
κατεψυγμζνο κιλό 11 4,23 € 46,53 € 6,05 €   52,58 € 

φαςολάκι 
πλατφ 

κατεψυγμζνο κιλό 6 3,42 € 20,52 € 2,67 €   23,19 € 

   
ΣΥΝΟΛΟ 

1.355,36 
€ 76,98 € 

183,17 
€ 

1.615,51 
€ 

 
 
 

ΔΗΓΖ ΟΠΩΡΟΠΩΛΔΗΟΤ Γ.Δ. ΑΓΗΑΓΑ «ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ» ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ: 

 

ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΜΔΖ ΣΗΜΖ 
ΥΩΡΗ ΦΠΑ 13% 

ΤΝΟΛΟ 
ΥΩΡΗ ΦΠΑ 

13% 

ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ  ΜΔΡΛΗΝ Α 
ΠΟΗΟΣ. 

ΚΗΛΟ 10 
1,33 € 

13,30 € 

ΜΑΝΣΑΡΗΝΗΑ ΚΗΛΟ 15 0,75 € 11,25 € 

ΛΔΜΟΝΗΑ ΚΗΛΟ 10 1,81 € 18,10 € 

ΜΖΛΑ  ΚΗΛΟ 80 1,68 € 134,40 € 

ΜΠΑΝΑΝΔ  ΚΗΛΟ 70 1,62 € 113,40 € 

ΑΥΛΑΓΗΑ ΚΗΛΟ 80 2,17 € 173,60 € 

ΒΔΡΗΚΟΚΑ ΚΗΛΟ 7 1,79 € 12,53 € 

ΝΔΚΣΑΡΗΝΗΑ ΚΗΛΟ 7 1,59 € 11,13 € 

ΚΑΡΠΟΤΕΗΑ ΚΗΛΟ 10 0,27 € 2,70 € 

ΚΔΡΑΗΑ ΚΗΛΟ 4 2,74 € 10,96 € 

ΠΔΠΟΝΗ ΚΗΛΟ 10 0,97 € 9,70 € 

ΦΡΑΟΤΛΔ ΚΗΛΟ 5 2,12 € 10,60 € 

ΡΟΓΑΚΗΝΑ ΚΗΛΟ 7 1,59 € 11,13 € 

ΣΑΦΤΛΗ ΚΗΛΟ 8 2,08 € 16,64 € 

ΑΓΓΟΤΡΗΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 70 0,49 € 34,30 € 

ΑΝΗΘΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 8 0,44 € 3,52 € 

ΠΗΠΔΡΗΔ ΚΔΡΑΣΑ ΚΗΛΟ 4 1,73 € 6,92 € 

ΠΗΠΔΡΗΔ ΓΗΑ ΓΔΜΗΜΑ ΚΗΛΟ 7 1,46 € 10,22 € 

ΠΡΑΑ ΚΗΛΟ 5 1,68 € 8,40 € 

ΔΛΗΝΟ ΚΗΛΟ 10 2,17 € 21,70 € 

ΠΑΝΑΚΗ ΚΗΛΟ 15 1,95 € 29,25 € 
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ΣΟΜΑΣΔ ΚΗΛΟ 40 1,59 € 63,60 € 

ΚΑΡΟΣΑ ΚΗΛΟ 12 1,28 € 15,36 € 

ΚΟΛΟΚΤΘΗΑ ΚΗΛΟ 5 1,19 € 5,95 € 

ΚΡΔΜΜΤΓΑΚΗΑ ΦΡΔΚΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 12 0,80 € 9,60 € 

ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ ΞΖΡΑ ΚΗΛΟ 65 0,77 € 50,05 € 

ΛΑΥΑΝΟ ΚΗΛΟ 36 0,62 € 22,32 € 

ΜΑΗΝΣΑΝΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 25 0,44 € 11,00 € 

ΜΑΡΟΤΛΗ ΣΔΜΑΥΗΟ-  22 0,58 € 12,76 € 

ΠΑΣΑΣΔ ΚΗΛΟ 150 0,75 € 112,50 € 

ΦΑΟΛΑΚΗΑ ΚΗΛΟ 5 3,27 € 16,35 € 

ΚΟΡΓΑ ΚΖΡΑ ΚΗΛΟ 10 0,44 € 4,40 € 

   
ΤΝΟΛΟ 987,64 € 

   
ΦΠΑ 13 % 128,39 € 

   
ΤΝΟΛΟ ΜΔ 

ΦΠΑ 13% 
1.116,03 € 

 
 
 

ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΩΛΔΗΟΤ Γ.Δ. Γ.Δ. ΑΓΗΑΓΑ «ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ» ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ: 

 

ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΜΔΖ ΛΗΑΝΗΚΖ 
ΣΗΜΖ ΥΩΡΗ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΥΩΡΗ 

ΦΠΑ 13 % 

ΚΗΜΑ ΜΟΥΟΤ ΛΑΠΠΑ ΚΗΛΟ 45 7,61 € 342,45 € 

ΜΠΟΤΣΗ ΒΟΔΗΟ Α/Ο ΚΗΛΟ 45 8,72 € 392,40 € 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ Α/Ο ΚΗΛΟ 85 2,88 € 244,80 € 

ΜΠΡΗΕΟΛΑ ΥΟΗΡΗΝΖ ΚΗΛΟ 15 5,44 € 81,60 € 

ΑΡΝΗ ΝΧΠΟ ΚΗΛΟ 12 8,32 € 99,84 € 

      ΤΝΟΛΟ 1.161,09 € 

   
ΦΠΑ 13 % 150,94 € 

   
ΤΝΟΛΟ ΜΔ 

ΦΠΑ 13% 
1.312,03 € 
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Σελίδα 42 

 

ΔΗΓΖ ΓΑΛΑΚΣΟΠΩΛΔΗΟΤ Γ.Δ. ΑΓΗΑΓΑ «ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ» ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ: 

 

ΕΛΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 
Ενδ/κι 

τιμι 
μονάδοσ 

Δαπάνθ 
ΨΡΑ 13 

% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΨΡΑ 

Γάλα εβαπορζ 
410 γρ. 

τεμ. 20 0,81 16,20 € 2,11 € 18,31 € 

Γάλα Ελλθνικό 
φρζςκο πλιρεσ 
3,5% λιπαρά (1 

lit.) 

τεμ. 160 1,05 € 168,00 € 21,84 € 189,84 € 

Κεφαλογραβιζρα κιλά 15 7,07 € 106,05 € 13,79 € 119,84 € 

Τυρί φζτα ΡΟΡ  κιλά 80 6,91 € 552,80 € 71,86 € 624,66 € 

Γιαουρτάκια 200 
γρ. αγελάδοσ 

τεμ. 50 0,59 € 29,50 € 3,84 € 33,34 € 

τυρί ζνταμ  κιλά 14 5,00 € 70,00 € 9,10 € 79,10 € 

Κρζμα γάλακτοσ 
μικρζσ 

ςυςκευαςίεσ  
τεμ. 30 1,70 € 51,00 € 6,63 € 57,63 € 

   
ΣΥΝΟΛΟ 993,55 € 129,16 € 

1.122,71 
€ 

 

 

 

 

ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ Γ.Δ. ΑΓΗΑΓΑ «ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ» ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ: 

 

ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

Άρτοσ 
χωριάτικο 1 

κιλοφ  κιλά 180 1,65 € 297,00 € 

Ϊωμι του 
τοςτ κιλά 10 1,76 € 17,60 € 

ψωμάκια για 
ςάντουιτς 80 

γρ 
τεμ 90 0,35 € 31,50 € 

   
ΣΥΝΟΛΟ 346,10 € 

   

ΨΡΑ 13 
% 

44,99 € 

   

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ 
ΨΡΑ 
13% 

391,09 
€ 
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Σελίδα 43 

 
 
 
 
 

ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ «ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ» ΚΑΠΖ 
 

ΕΛΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΨΡΑ % 
13  

ΨΡΑ % 
24 

ΣΦΝΟΛΟ 

ελαιόλαδο 
εξαιρετικά 
παρκζνο 5 

λιτρα 

τεμ. 1 25,22 € 25,22 € 3,28 €   28,50 € 

αλάτι 1 κιλοφ κιλά 1 1,00 € 1,00 €   0,24 € 1,24 € 

Αλεφρι που 
φουςκϊνει 

τεμ. 10 0,55 € 5,50 € 0,72 €   6,22 € 

Ηάχαρθ κιλά 15 0,87 € 13,05 €   3,13 € 16,18 € 

ξφδι τεμ. 20 0,35 € 7,00 €   1,68 € 8,68 € 

νερό εμφ. 1,5 
λιτ. (6άδεσ) 

τεμ. 8 1,32 € 10,56 €   2,53 € 13,09 € 

τςάι 
φακελάκια 

ςυςκ. 10 τμχ 
τεμ. 5 0,80 € 4,00 €   0,96 € 4,96 € 

αναψυκτικό  
κόλεσ ςυςκ 24 

τεμ. 5 10,78 € 53,90 €   12,94 € 66,84 € 

αναψυκτικό  
λεμονάδεσ 

ςυςκ 24 
τεμ. 5 10,78 € 53,90 €   12,94 € 66,84 € 

αναψυκτικό  
ςπράιτ ςυςκ 

24 
τεμ. 5 10,78 € 53,90 €   12,94 € 66,84 € 

αναψυκτικό  
πορτοκαλάδεσ 

ςυςκ 24 
τεμ. 5 10,78 € 53,90 €   12,94 € 66,84 € 

καφζς 
ελλθνικό 1 

κιλοφ 
κιλά 50 8,00 € 400,00 €   96,00 € 496,00 € 

τςαι φακ. 10 
τεμ 

τεμ. 15 0,80 € 12,00 €   2,88 € 14,88 € 

χυμόσ 1 
λίτρου 

τεμ. 15 0,99 € 14,85 €   3,56 € 18,41 € 

      ΣΥΝΟΛΟ 708,78 € 3,99 € 162,73 € 875,51 € 
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Σελίδα 44 

 

ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ Γ.Δ.  ΑΓΗΑΓΑ «ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ» ΚΑΠΖ: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ (€) 
ΦΡΑ % 

24 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Απηοπαπαζκεςάζμαηα 
(βοςηήμαηα) 

κιλά 50 6,78 € 339,00 81,36 420,36 

    
ΣΥΝΟΛΟ 339,00€ 81,36€ 420,36€ 

 
 

ΚΗΦΗ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ  ΚΗΦΗ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

 

ΕΛΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΨΡΑ % 
13  

ΨΡΑ % 
24 

ΣΦΝΟΛΟ 

Αλάτι 1 κιλοφ κιλά 1 1,00 € 1,00 €   0,24 € 1,24 € 

Αλεφρι  κιλά 2 0,95 € 1,90 € 0,25 €   2,15 € 

Βανίλιεσ τεμ. 1 0,29 € 0,29 €   0,07 € 0,36 € 

Βιτάμ 250 γρ. τεμ. 5 1,00 € 5,00 €   1,20 € 6,20 € 

Ελιζσ  κιλά 1 4,50 € 4,50 €   1,08 € 5,58 € 

γαρφφαλλο τεμ. 1 0,68 € 0,68 €   0,16 € 0,84 € 

Ηάχαρθ κιλά 5 0,87 € 4,35 €   1,04 € 5,39 € 

κομπόςτα 840 
γρ. 

τεμ. 4 1,06 € 4,24 €   1,02 € 5,26 € 

λεμόνι χυμόσ τεμ. 3 0,35 € 1,05 €   0,25 € 1,30 € 

μαρμελάδα 
400 γρ. 

τεμ. 3 2,47 € 7,41 €   1,78 € 9,19 € 

μζλι 1 κιλοφ κιλα 1 6,30 € 6,30 €   1,51 € 7,81 € 

ξφδι τεμ. 5 0,28 € 1,40 €   0,34 € 1,74 € 

ρφηι κίτρινο κιλά 2 1,55 € 3,10 € 0,40 €   3,50 € 

ρφηι καρολινα κιλά 2 1,56 € 3,12 € 0,41 €   3,53 € 

Ψρυγανιζσ 
τριμμζνθ 200 

γρ. 
τεμ. 2 0,95 € 1,90 €   0,46 € 2,36 € 

χυμόσ 1 λίτρου τεμ. 40 0,99 € 39,60 €   9,50 € 49,10 € 

αυγά Ελλθνικά 
53-63 γρ. 

τεμ. 50 0,20 € 10,00 € 1,30 €   11,30 € 

τςάι 
φακελάκια 

ςυςκ. 10 τμχ 
τεμ. 15 0,80 € 12,00 €   2,88 € 14,88 € 
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αραβοςιτελαιο 
5 λίτρα 

τεμ. 1 8,26 € 8,26 €   1,98 € 10,24 € 

καφζσ 
Ελλθνικόσ 

κιλό 5 8,00 € 40,00 €   9,60 € 49,60 € 

   
ΣΥΝΟΛΟ 156,10 € 2,36 € 33,12 € 191,57 € 

 
 

ΕΛΔΘ  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΛΟ ΚΘΨΘ ΨΛΛΛΑΤΫΝ 

ΕΛΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ Δαπάνθ ΨΡΑ % 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΨΡΑ 

Γάλα Ελλθνικό 
φρζςκο πλιρεσ 
3,5% λιπαρά (1 
lit.) τεμ. 25 1,05 € 26,25 € 6,83 € 33,08 € 

Τυρί φζτα ΡΟΡ  κιλά 2 6,91 € 13,82 € 10,78 € 24,60 € 

      ΣΥΝΟΛΟ 40,07 € 17,61 € 57,68 € 

 
 

 
ΕΛΔΘ   ΑΤΟΡΟΛΕΛΟΥ ΚΘΨΘ ΨΛΛΛΑΤΫΝ 

 

ΕΛΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΨΡΑ 
% 13 

ΨΡΑ % 
24 ΣΥΝΟΛΟ 

Άρτοσ χωριάτικο 1 κιλοφ  κιλά 30 1,65 € 49,50 € 6,44 €   55,94 € 

Απηοπαπαζκεςάζμαηα 
(βοςηήμαηα) τεμ. 10 6,78 € 67,80 €   16,27 € 84,07 € 

      ΣΥΝΟΛΟ 117,30 € 6,44 € 16,27 € 140,01 € 

 
 
 
 

ΚΗΦΗ ΣΑΓΙΑΔΑΣ 
ΕΛΔΘ  ΡΑΝΤΟΡΫΛΕΛΟ ΚΘΨΘ ΣΑΓΛΑΔΑΣ 

 

ΕΛΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΨΡΑ % 
13  

ΨΡΑ % 
24 

ΣΦΝΟΛΟ 

Αλάτι 1 κιλοφ κιλά 1 1,00 € 1,00 €   0,24 € 1,24 € 

Αλεφρι  κιλά 6 0,95 € 5,70 € 0,74 €   6,44 € 

Ελιζσ  κιλά 3 4,50 € 13,50 €   3,24 € 16,74 € 

Ηάχαρθ κιλά 10 0,87 € 8,70 €   2,09 € 10,79 € 

μαρμελάδα 
400 γρ. 

τεμ. 3 2,47 € 7,41 €   1,78 € 9,19 € 

μζλι 1 κιλοφ κιλα 2 6,30 € 12,60 €   3,02 € 15,62 € 

ξφδι τεμ. 5 0,28 € 1,40 €   0,34 € 1,74 € 
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ρφηι καρολινα κιλά 4 1,56 € 6,24 € 0,81 €   7,05 € 

ςόδα μαγ. 
Συςκ. 350 γρ. 

τεμ. 1 1,00 € 1,00 €   0,24 € 1,24 € 

τοματοχυμόσ 
500 γρ. 

τεμ. 5 0,62 € 3,10 €   0,74 € 3,84 € 

Ψρυγανιζσ 
τριμμζνθ 200 

γρ. 
τεμ. 2 0,95 € 1,90 €   0,46 € 2,36 € 

χυμόσ 1 λίτρου τεμ. 20 0,99 € 19,80 €   4,75 € 24,55 € 

αυγά Ελλθνικά 
53-63 γρ. 

τεμ. 85 0,20 € 17,00 € 2,21 €   19,21 € 

τςάι 
φακελάκια 

ςυςκ. 10 τμχ 
τεμ. 10 0,80 € 8,00 €   1,92 € 9,92 € 

ελαιόλαδο 
εξαιρετικά 
παρκζνο 5 

λιτρα 

τεμ. 1 25,22 € 25,22 € 3,28 €   28,50 € 

αραβοςιτελαιο 
5 λίτρα 

τεμ. 1 8,26 € 8,26 €   1,98 € 10,24 € 

καφζσ 
Ελλθνικόσ 

κιλό 10 8,00 € 80,00 €   19,20 € 99,20 € 

καραμζλεσ 
μαλακζσ 1 

κιλοφ 
κιλό 3 5,70 € 17,10 €   4,10 € 21,20 € 

μπιςκότα 
(ςυςκ 225 γρ) 

τεμ. 20 0,95 € 19,00 €   4,56 € 23,56 € 

Ψρυγανιζσ 
τριμμζνθ 200 

γρ. 
τεμ. 10 0,95 € 9,50 €   2,28 € 11,78 € 

τςάι 
φακελάκια 

ςυςκ. 10 τμχ 
τεμ. 10 0,80 € 8,00 €   1,92 € 9,92 € 

κομπόςτα 840 
γρ 

τεμ. 10 1,06 € 10,60 €   2,54 € 13,14 € 

αναψυκτικό 
λεμονάδεσ 
ςυςκ. 24 

τεμ. 1 10,78 € 10,78 €   2,59 € 13,37 € 

αναψυκτικό 
πορτοκαλάδεσ 

ςυςκ. 24 
τεμ. 1 10,78 € 10,78 €   2,59 € 13,37 € 

αναψυκτικό 
κόλα ςυςκ. 24 

τεμ. 1 10,78 € 10,78 €   2,59 € 13,37 € 

αναψυκτικό 
γκαηόηα ςυςκ 

6 
τεμ. 1 1,20 € 1,20 €   0,29 € 1,49 € 
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ρόφθμα καφζ 
τφπου νεσ 

τεμ. 2 4,50 € 9,00 €   2,16 € 11,16 € 

ηελζ 200γρ τεμ. 10 1,00 € 10,00 €   2,40 € 12,40 € 

ςυςκευαςία 
τοςτ 700 γρ 

τεμ. 10 1,39 € 13,90 €   3,34 € 17,24 € 

γαλοποφλα ςε 
φζτεσ ςυς. 1 

κιλοφ 
τεμ. 3 6,00 € 18,00 €   4,32 € 22,32 € 

τυρί κίτρινο  
ςε φζτεσ ςυκ. 

1 κιλοφ  
τεμ. 3 4,20 € 12,60 €   3,02 € 15,62 € 

                

      ΣΥΝΟΛΟ 382,07 € 7,04 € 78,70 € 
467,81 

€ 

 
 
 
 
 

ΕΛΔΘ   ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΛΟ ΚΘΨΘ ΣΑΓΛΑΔΑΣ 

ΕΛΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ Δαπάνθ ΨΡΑ % 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ 

ΨΡΑ 

Γάλα Ελλθνικό 
φρζςκο 
πλιρεσ 3,5% 
λιπαρά (1 lit.) τεμ. 15 1,05 € 15,75 € 2,05 € 17,80 € 

Τυρί φζτα 
ΡΟΡ  κιλά 4 6,91 € 27,64 € 3,60 € 31,24 € 

      ΣΥΝΟΛΟ 43,39 € 5,65 € 49,04 € 
 
 
 

ΕΛΔΘ  ΑΤΟΡΟΛΕΛΟ ΚΘΨΘ ΣΑΓΛΑΔΑΣ 
 

ΕΛΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΨΡΑ 
% 13 

ΨΡΑ % 
24 ΣΥΝΟΛΟ 

Κουραμπιζδεσ Κιλά 5 10,00 € 50,00 € 
 

12,00 € 62,00 € 

Μελομακάρονα κιλά 5 10,00 € 50,00 € 
 

12,00 € 62,00 € 

      ΣΥΝΟΛΟ 100,00 € 
 

24,00 € 124,00 € 
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ΓΑΛΑ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΝΡΔΔ ΟΚΡΡΡΑΔΗΦ 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ΝΠΓΓ πνπ δηθαηνύηαη ηα αηνκηθή είδε 
πξνζηαζίαο ηα είδε ζα ρξεηαζηνύλ ηα θάησζη: 

 
Α/Α ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΓΑΠΑΝΖ 

1 Γάλα Ελλθνικό φρζςκο 
πλιρεσ 3,5% λιπαρά (1 lit.) 

ΛΗΣΡΟ 3.146,00 1,05 € 3.303,30 € 

    ΤΝΟΛΟ 
 

3.303,30 € 

    ΦΠΑ 13% 
 

429,43 € 

    ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

3.732,73 € 

 

ΦΟΕΑΣ 3 : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ Α ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΣΥΣΗΣ  
 

ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΫΛΕΛΟΥ ΣΩΟΛΛΚΘΣ ΕΡΛΤΟΡΘΣ Α’ ΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΨΡΑ % 
24 

ΣΦΝΟΛΟ 

1 
νερό εμφ. 

1,5 λιτ. 
(6άδεσ) 

τεμ. 10 1,20 € 12,00 € 2,88 € 14,88 € 

2 χυμόσ 1 λιτ. τεμ. 35 0,99 € 34,65 € 8,32 € 42,97 € 

3 
αναψυκτικά 

1 λιτ. 
τεμ. 20 1,00 € 20,00 € 4,80 € 24,80 € 

4 
Ρατατάκια 
(ςυςκ. 100 

γρ.) 
τεμ. 30 1,10 € 33,00 € 7,92 € 40,92 € 

5 
Μπιςκότα 
(ςυςκ. 225 

γρ.) 
τεμ. 20 0,95 € 19,00 € 4,56 € 23,56 € 

6 
ςοκολατάκια 

(ςυςκ. 1 
κιλοφ) 

τεμ. 2 10,00 € 20,00 € 4,80 € 24,80 € 

7 
καραμζλες 
(φροφι ηελζ 

κιλο) 
κιλ. 15 5,70 € 85,50 € 20,52 € 106,02 € 

        ΣΥΝΟΛΟ 224,15 € 53,80 € 277,95 € 

 
 

ΕΛΔΘ ΑΤΟΡΟΛΕΛΟΥ ΣΩΟΛΛΚΘΣ ΕΡΛΤΟΡΘΣ Α’ ΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 
 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΨΡΑ % 
24 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αρτοκλαςίεσ κιλά 3 1,77 € 5,31 € 1,27 € 6,58 € 

2 κουραμπιζδεσ κιλά 2 10,00 € 20,00 € 4,80 € 24,80 € 

3 
μελομακάπονα 

κιλά 2 10,00 € 20,00 € 4,80 € 24,80 € 

    
ΣΥΝΟΛΟ 45,31 € 10,87 € 56,18 € 
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ΦΟΕΑΣ 4 : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΣΥΣΗΣ 
 

ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΫΛΕΛΟΥ ΣΩΟΛΛΚΘΣ ΕΡΛΤΟΡΘΣ Β’ ΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΨΡΑ % 
24 

ΣΦΝΟΛΟ 

1 
νερό εμφ. 

1,5 λιτ. 
(6άδεσ) 

τεμ. 10 1,20 € 12,00 € 2,88 € 14,88 € 

2 χυμόσ 1 λιτ. τεμ. 35 0,99 € 34,65 € 8,32 € 42,97 € 

3 
αναψυκτικά 

1 λιτ. 
τεμ. 20 1,00 € 20,00 € 4,80 € 24,80 € 

4 
Ρατατάκια 
(ςυςκ. 100 

γρ.) 
τεμ. 30 1,10 € 33,00 € 7,92 € 40,92 € 

5 
Μπιςκότα 
(ςυςκ. 225 

γρ.) 
τεμ. 20 0,95 € 19,00 € 4,56 € 23,56 € 

6 
ςοκολατάκια 

(ςυςκ. 1 
κιλοφ) 

τεμ. 2 10,00 € 20,00 € 4,80 € 24,80 € 

7 
καραμζλες 
(φροφι ηελζ 

κιλο) 
κιλ. 15 5,70 € 85,50 € 20,52 € 106,02 € 

        ΣΥΝΟΛΟ 224,15 € 53,80 € 277,95 € 

 
ΕΛΔΘ ΑΤΟΡΟΛΕΛΟΥ ΣΩΟΛΛΚΘΣ ΕΡΛΤΟΡΘΣ Β’ ΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 

 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΨΡΑ % 
24 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αρτοκλαςίεσ κιλά 3 1,77 € 5,31 € 1,27 € 6,58 € 

2 κουραμπιζδεσ κιλά 2 10,00 € 20,00 € 4,80 € 24,80 € 

3 
μελομακάρονα 

κιλά 2 10,00 € 20,00 € 4,80 € 24,80 € 

    
ΣΥΝΟΛΟ 45,31 € 10,87 € 56,18 € 

 

            
  ΘΕΩΗΘΗΚΕ 02-11-2017 

Η  ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
 Δ/ΝΣΗΣ  ΤΕΝΧΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ, 

 ΡΕ/ΝΤΟΣ & ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
            
                            ΔΕΜΕΤΖΗ ΟΛΓΑ 
                     ΤΕ ΡΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 

ΧΗΣΤΟΥ ΣΩΤΗΙΟΣ 
ΤΕ5 ΤΟΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ – Μειέηε 9/2017 Σερληθήο Τπεξεζίαο – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  

(Ραρατίκεται ωσ ξεχωριςτό αρχείο) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
 

Πλα τα προϊόντα κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ εγκεκριμζνων εταιριϊν ευρείασ κατανάλωςθσ με τισ 
ανάλογεσ πιςτοποιιςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και κα πλθροφν τουσ όρουσ υγιεινισ και ποιότθτασ όπωσ 
αυτοί κακορίηονται από τθν ςχετικι Ελλθνικι ιςχφουςα νομοκεςία και τθν Ε.Ε. Αποκλείονται τα προϊόντα , 
ανωμάλου χρϊματοσ – οςμισ, ςε ςυςκευαςίεσ με ρφπουσ, ςχιςμζνεσ ι φκαρμζνεσ ι παραμορφϊςεισ 
χάρτινθσ ι πλαςτικισ ςυςκευαςίασ.  

 

Α/Α ΕΙΔΗ 

1.  ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ 
Το Ψρζςκο γάλα αγελάδασ κα πρζπει να είναι πλιρεσ, παςτεριωμζνο, ομογενοποιθμζνο, 
πλοφςιο ςε διακρεπτικά ςτοιχεία όπωσ αςβζςτιο, πρωτεΐνεσ, φϊςφορο, μεταλλικά ςτοιχεία, 
βιταμίνεσ κ.λ.π. και προζλευςθσ 100% Ελλθνικό 
Το γάλα κα είναι οποιαςδιποτε αναγνωριςμζνθσ μάρκασ, που διατίκεται ςτο λιανικό εμπόριο 
και οι ςυνκικεσ και οι όροι παραγωγισ και εμπορίασ του κα είναι ςφμφωνεσ με τον κϊδικα 
τροφίμων και ποτϊν (ΨΕΚ 788/87 ΤΕΥΩΟΣ Β), όπωσ αυτόσ ιςχφει μετά τισ τροποποιιςεισ του και 
ειδικότερα ςφμφωνα με το άρκρο 80. 
Επίςθσ κα πρζπει να ζχουν γίνει όλοι οι απαραίτθτοι ζλεγχοι οι ςχετικοί με τα φυςικοχθμικά και 
μικροβιολογικά χαρακτθριςτικά ϊςτε το προϊόν να είναι αςφαλζσ και υγιεινό προσ πόςθ και 
χωρίσ κανζνα ελάττωμα. 

2.  ΝΕΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 
Νερό φυςικό επιτραπζηιο, αρίςτθσ ποιότθτοσ, εμφιαλωμζνο ςε ειδικά εγκεκριμζνα πλαςτικά 
μπουκάλια, ςφραγιςμζνα βάρουσ 0,5 λίτρου. Να αναγράφονται εξωτερικά του μπουκαλιοφ θ 
χθμικι ανάλυςθ και θ άδεια λειτουργίασ από το Υπουργείο, θ προζλευςθ και θ εγγυθμζνθ 
θμερομθνία λιξθσ, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των 6 μθνϊν εκτόσ ψυγείου. 

3.  ΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ 
 Συςκευαςία 500gr αναλλοίωτθ με αναγραφόμενεσ προδιαγραφζσ και πρόςφατθ παραγωγι. Α' 
ποιότθτασ. 

4.  ΜΑΚΑΟΝΙΑ 
 Συςκευαςία των 500gr με θμερομθνία λιξθσ χωρίσ αλλοιϊςεισ. Το περιεχόμενο να είναι φρζςκο 
και ςτθν καλφτερθ κατάςταςθ. 

5.  ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 200 γρ. 
Καφζσ ελλθνικόσ αρίςτθσ ποιότθτοσ, τυποποιθμζνοσ ςε κατάλλθλθ αεροςτεγι ςυςκευαςία, 
βάρουσ 200 γραμμαρίων. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ προζλευςθ και 
εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 1 ζτουσ εκτόσ ψυγείου 

6.  ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  1 κιλ. 
Καφζσ ελλθνικόσ αρίςτθσ ποιότθτοσ, βάρουσ 1000 γραμμαρίων. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να 
αναγράφεται θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 1 ζτουσ εκτόσ 
ψυγείου 

7.  ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 
 ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 410gr μεταλλικό κουτί με θμερομθνία λιξθσ που δεν κα ζχει χτυπθκεί. 

 

8.  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  5 λιτρ. 
Συςκευαςία 5λίτρων, δοχείο οξφτθτασ 0,1 , εγχϊριο αναγραφόμενο ςτθν ετικζτα EXTRA παρκζνο 
ελαιόλαδο Α' Ροιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ των αγορανομικϊν διατάξεων. 

9.  ΑΛΑΤΙ 500 Γ. 
Συςκευαςία 500 kgr αναλλοίωτθ χωρίσ ίχνοσ παραβίαςθσ, με αλάτι κακαρό λευκό, γυαλιςτερό 
και ςπυρωτό. 

 

10.  ΑΛΕΥΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΗΣΕΙΣ (1000Γ.)  
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 Αλεφρι από δθμθτριακά για όλεσ τισ χριςεισ, αρίςτθσ ποιότθτοσ, απαλλαγμζνο από 
μικροοργανιςμοφσ, ςυςκευαςμζνο ςε τυποποιθμζνθ κατάλλθλθ χάρτινθ ςακοφλα, βάρουσ  1 
κιλοφ. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ και 
εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 4 μθνϊν εκτόσ ψυγείου 

 

11.  ΑΛΕΥΙ ΤΥΡΟΥ ΦΑΙΝΑ (500Γ.) 
(ΨΑΛΝΑΡ) αρίςτθσ ποιότθτασ ςυςκευαςμζνθ ςε κατάλλθλθ τυποποιθμζνθ χάρτινθ ςυςκευαςία 
κακαροφ βάρουσ 500 γραμμαρίων, χωρίσ ςυντθρθτικά. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να 
αναγράφονται τα ςυςτατικά, ο αρικμόσ ζγκριςθσ Α.Ω.Σ., θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ 
θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 5 μθνϊν εκτόσ ψυγείου. 

12.  ΑΥΓΑ 
Αυγά φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτοσ. Στθ ςυςκευαςία να αναγράφεται ο αρικμόσ του ωοςκοπίου 
κζντρου, θ προζλευςθ, θ θμερομθνία παραγωγισ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ, θ οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερθ των 25 θμερϊν. 

13.  ΓΙΑΟΥΤΙ ΦΕΣΚΟ  
Γιαοφρτι φρζςκο αρίςτθσ ποιότθτοσ, ςτραγγιςτό, αποδεδειγμζνα ευρείασ κατανάλωςθσ, από 
αγελαδινό γάλα πλιρεσ ςε λιπαρά. Συςκευαςμζνο κατάλλθλα ςε ςφραγιςμζνο πλαςτικό 
κεςεδάκι, με αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ τθν προζλευςθ τθν θμερομθνία λιξθσ. 

14.  ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ  
Δαφνόφυλλα αρίςτθσ ποιότθτοσ, τυποποιθμζνθ ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία, βάρουσ 15 γραμ. 
Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ 
τουλάχιςτον 1 ζτουσ εκτόσ ψυγείου. 

15.  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤΟ)  
Συςκευαςία ενόσ λίτρου, πλαςτικό δοχείο οξφτθτασ 0,1 , εγχϊριο αναγραφόμενο ςτθν ετικζτα 
EXTRA παρκζνο ελαιόλαδο Α' Ροιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ των αγορανομικϊν 
διατάξεων. 

16.  ΖΑΜΡΟΝ (ΦΕΤΕΣ ΤΥΡ/ΝΟ) 
ΗΑΜΡΟΝ ΕΓΩΫΛΟ ΫΜΟΡΛΑΤΘ: ςφμφωνα με τισ υγειονομικζσ και κτθνιατρικζσ διατάξεισ, 
κομμζνο ςε φζτεσ. 

17.  ΖΑΧΑΗ (ΣΥΣΚ.1 ΚΙΛΟ)  
Άριςτθσ ποιότθτασ, λευκι κρυςταλλικισ μορφισ, τυποποιθμζνθ ςε χάρτινθ κατάλλθλθ 
ςυςκευαςία, κακαροφ βάρουσ 1 κιλοφ. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ κα αναγράφεται θ 
προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 6 μθνϊν εκτόσ ψυγείου. 

 

18.  ΚΑΑΜΕΛΕΣ (ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΦΟΥΤΩΝ) Καραμζλεσ ηελεδάκια αρίςτθσ ποιότθτοσ, τυποποιθμζνεσ 
ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία, βάρουσ 1 κιλοφ και εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται τα 
ςυςτατικά, θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 1 ζτουσ εκτόσ ψυγείου 

19.  ΚΑΚΑΟ 
Κακάο ςε ςκόνθ αρίςτθσ ποιότθτοσ, τυποποιθμζνο ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία. Εξωτερικά τθσ 
ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 1 
ζτουσ εκτόσ ψυγείου. 

20.  ΚΑΝΕΛΑ ΣΚΟΝΗ  
Κανζλα ςε ςκόνθ αρίςτθσ ποιότθτοσ, τυποποιθμζνθ ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία, βάρουσ 50 
γραμμαρίου. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ 
θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 1 ζτουσ εκτόσ ψυγείου. 

21.  ΜΑΓΙΑ ΞΗΗ Θ ξθρι µαγιά να πλθρεί τουσ όρουσ του Κ.Τ.Ρ. και τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ και 
Υγειονοµικζσ διατάξεισ.  

22.  ΜΑΜΕΛΑΔΑ  
Μαρμελάδα με γεφςθ φροφτων αρίςτθσ ποιότθτασ, τυποποιθμζνθ ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία. 
Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ 
θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 1 ζτουσ εκτόσ ψυγείου, αποδεδειγμζνα ευρείασ κατανάλωςθσ. 

23.  ΜΕΛΙ  
 Θ ονομαςία πρζπει να είναι ευδιάκριτθ, ευανάγνωςτθ και ανεξίτθλθ πάνω ςτθ ςυςκευαςία. Το 
μζλι να είναι ελλθνικισ παραγωγισ. Επίςθσ πρζπει να αναγράφεται ςτθ ςυςκευαςία το κακαρό 
βάροσ ςε γραμμάρια, το όνομα ι θ εμπορικι επωνυμία και θ διεφκυνςθ ι θ ζδρα του 
παραγωγοφ ι του ςυςκευαςτι. 
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24.  ΜΕΕΝΤΑ   
Κουτί, αρίςτθσ ποιότθτασ κακαρι χωρίσ τρίμματα από άλλα υλικά, χωρίσ ςυντθρθτικά και 
χρωςτικζσ ουςίεσ με αγνά ςυςτατικά που να διατθροφν τθ κρεπτικι τουσ αξία. Εξωτερικά θ 
ςυςκευαςία να αναγράφει ςυςτατικά προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 
1 ζτουσ. 

25.  ΝΕΟ 1,5 ΛΙΤ.  
Νερό φυςικό επιτραπζηιο, αρίςτθσ ποιότθτοσ, εμφιαλωμζνο ςε ειδικά εγκεκριμζνα πλαςτικά 
μπουκάλια, ςφραγιςμζνα βάρουσ 1,5 λίτρου. Να αναγράφονται εξωτερικά του μπουκαλιοφ θ 
χθμικι ανάλυςθ και θ άδεια λειτουργίασ από το Υπουργείο, θ προζλευςθ και θ εγγυθμζνθ 
θμερομθνία λιξθσ, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των 6 μθνϊν εκτόσ ψυγείου 

26.  ΞΥΔΙ  
Σε πλαςτικι φιάλθ με φυςιολογικό χρϊμα αναλλοίωτο παραςκευαςμζνο από ςταφφλι ςε 
νόμιμεσ προδιαγραφζσ. 

27.  ΡΙΡΕΙ ΤΙΜΜΕΝΟ  
Ριπζρι ςε ςκόνθ αρίςτθσ ποιότθτοσ, τυποποιθμζνθ ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία. Εξωτερικά τθσ 
ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 1 
ζτουσ εκτόσ ψυγείου. 

28.  ΙΓΑΝΗ    
ίγανθ αρίςτθσ ποιότθτοσ, τυποποιθμζνθ ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία, βάρουσ 60 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ 
τουλάχιςτον 1 ζτουσ εκτόσ ψυγείου. 

29.  ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΑΥΓΑ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΛ ΣΥΣΚ. 300 Γ.) ςε κατάλλθλθ για τρόφιμα ςυςκευαςία όπου κα 
αναφζρεται θ θμερομθνία λιξεωσ του προϊόντοσ 

30.  ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΡΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 500 Γ  
Σε ςυςκευαςία των 500γρ. πρόςφατθσ παραγωγισ με αναγραφόμενεσ προδιαγρφζσ. 

31.  ΤΣΑΙ (ΚΟΥΤΙ ΜΕ 20 ΤΕΜ.) 
 Ελλθνικό προϊόν. Κα αναγράφεται ο τόποσ προζλευςθσ θ θμζρα 
ςυςκευαςίασ και θ θμερομθνία λιξθσ. 

32.   ΤΥΙ  ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΕ ΦΕΤΕΣ.  
Τυρί για τοςτ ςε φζτεσ βάροσ 1 κιλοφ, αρίςτθσ ποιότθτοσ, από αιγοπρόβειο γάλα, πλιρθσ ςε 
λιπαρά,ςυςκευαςμζνο κατάλλθλα, ζτςι ϊςτε να μπορεί να καταναλωκεί ςε τοςτ. 

33.  ΤΥΙ ΓΚΟΥΝΤΑ  
Τυρί γκοφντα πρϊτθσ ποιότθτοσ, από αιγοπρόβειο γάλα, κατάλλθλθσ ωρίμανςθσ ζτςι ϊςτε να 
μπορεί να καταναλωκεί ςαν επιτραπζηιο ι να τριφτεί και να χρθςιμοποιθκεί με μακαρόνια ι 
παςτίτςιο κ.λ.π. (μετρίασςκλθρότθτασ)  και μζγιςτθ περιεκτικότθτα ςε αλάτι 2%. Συςκευαςμζνο 
κατάλλθλα, με αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ τθν προζλευςθ και εγγυθμζνθ 
θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 6 μθνϊν. 

34.  ΤΥΙ ΦΕΤΑ  
Τυρί φζτα φρζςκια,ΡΟΡ+ 1 κιλοφ, αρίςτθσ ποιότθτοσ, από αιγοπρόβειο γάλα, πλιρθσ ςε λιπαρά, 
μετρίασ ςκλθρότθτασ, ςυςκευαςμζνθ κατάλλθλα, με αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ 
τθν προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 6 μθνϊν. 

35.  ΦΑΚΕΣ 500 Γ 
Συςκευαςία 500gr τυποποιθμζνα, παραγωγισ τρζχοντοσ ζτουσ, απαλλαγμζνα από ξζνα ςϊματα 
με καρποφσ υγιείσ, ξθροφσ και ομοιογενείσ. 

36.  ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΑ (ΣΥΣΚ. 500 Γ) 
Συςκευαςία 500gr τυποποιθμζνα, παραγωγισ τρζχοντοσ ζτουσ, απαλλαγμζνα από ξζνα ςϊματα 
με καρποφσ υγιείσ, ξθροφσ και ομοιογενείσ. 

37.  ΨΩΜΙ ΧΩΙΑΤΙΚΟ 
Σφμμικτο χωριάτικο, ολικισ αλζςεωσ. Ο άρτοσ που κα προςκομίηεται κα υπακοφει ςτισ διατάξεισ 
του Κϊδικα τροφίμων και ποτϊν.Ο άρτοσ πρζπει να είναι χωριάτικοσ ι παραδιδόμενοσ 3 με 4 
ϊρεσ μετά τον εκλιβανιςμό του, δικαιολογθμζνθσ τθσ νομίμου απομείωςθσ. Το νερό που κα 
χρθςιμοποιείται κα είναι πόςιμο. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ λυκίςκου. Θ ζψθςθ με επαφι 
των τεμαχίων επιτρζπεται ςε βακμό 15% . Το ψιςιμο κα πρζπει να είναι ομοιογενζσ και να 
ξεχωρίηει κόρα και ψίχα. Θ κόρα (φλόγωμα) κα πρζπει να είναι ομοιογενισ κακ ́ όλθ τθν 
επιφάνεια . Το μαγειρικό αλάτι να μθν ξεπερνά το 1,5% και να πλθροί τισ προχποκζςεισ του 

17PROC002512871 2017-12-29



 

Σελίδα 53 

μαγειρικοφ άλατοσ. Ο άρτοσ κα πρζπει να αποκτιςει τθν κερμοκραςία περιβάλλοντοσ και να 
μεταφζρεται όπωσ προβλζπουν οι ςχετικζσ διατάξεισ. Θ μεταφορά του άρτου κα γίνεται ςε 
χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ, μζςα ςε πλαςτικά κάνιςτρα ι ςε καλάκια τα οποία κα τθροφν τουσ 
κανόνεσ υγιεινισ των τροφίμων. 

38.  ΚΕΑΣ ΧΟΙΙΝΟ 
 Νωπό κρζασ χοιρινό νεαρό αρίςτθσ ποιότθτοσ άνευ οςτϊν, χωρίσ λίποσ, ςυςκευαςμζνο και 
τεμαχιςμζνο κατάλλθλα, με αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ επαρκι θμερομθνία 
λιξθσ και προζλευςθ. 

39.  ΚΕΑΣ ΜΟΣΧΑΙ 
Νωπό κρζασ μοςχαρίςιο νεαρό αρίςτθσ ποιότθτοσ άνευ οςτϊν, χωρίσ λίποσ, ςυςκευαςμζνο και 
τεμαχιςμζνο κατάλλθλα, με αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ επαρκι θμερομθνία 
λιξθσ και προζλευςθ. 

40.  ΚΕΑΣ ΑΝΙ 
Νωπό κρζασ αρνί νεαρό αρίςτθσ ποιότθτοσ άνευ οςτϊν, χωρίσ λίποσ, ςυςκευαςμζνο και 
τεμαχιςμζνο κατάλλθλα, με αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ επαρκι θμερομθνία 
λιξθσ και προζλευςθ. 

41.  ΑΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ  
Αρακάσ φρεςκοκατεψυγμζνοσ αρίςτθσ ποιότθτασ, μεςαίου μεγζκουσ, κακαριςμζνοσ και 
απαλλαγμζνοσ από ακακαρςίεσ και ξζνα ςϊματα, τυποποιθμζνοσ ςε κατάλλθλθ αεροςτεγι 
ςυςκευαςία βάρουσ 1 κιλοφ. 

42.  ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  
Ψαςολάκια φρεςκοκατεψυγμζνα αρίςτθσ ποιότθτασ, μεςαίου μεγζκουσ, κακαριςμζνα και 
απαλλαγμζνα από ακακαρςίεσ και ξζνα ςϊματα, τυποποιθμζνα ςε κατάλλθλθ αεροςτεγι 
ςυςκευαςία βάρουσ 1 κιλοφ. 

43.  ΑΓΓΟΥΑΚΙΑ  
Αγγοφρια φρζςκα 1 τεμαχίου αρίςτθσ ποιότθτοσ, πράςινα, μετρίου μεγζκουσ. 

44.  ΑΝΙΘΟΣ   
Άνικοσ φρζςκοσ, δζμα 450γρ, αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμοσ και πράςινοσ. 

45.  ΑΧΛΑΔΙΑ  
Αχλάδια φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτοσ, ηουμερά και γλυκά, μετρίου μεγζκουσ. 

46.  ΒΕΥΚΟΚΑ 
Βερφκοκα φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτοσ, ηουμερά και γλυκά, μετρίου μεγζκουσ 

47.  ΚΑΟΤΑ  
Καρότα φρζςκα,  αρίςτθσ ποιότθτασ, ϊριμα και γλυκά, μετρίου μεγζκουσ, τραγανά. 

48.  ΚΑΡΟΥΖΙ  
Καρποφηι φρζςκο αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμο, ηουμερό και γλυκό, Μετρίου μεγζκουσ. 

49.  ΚΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΕΣΚΑ  
Κρεμμυδάκια φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμα και πράςινα. 

50.  ΚΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΑ  
Κρεμμφδια ξερά 1 κιλοφ αρίςτθσ ποιότθτοσ, μετρίου μεγζκουσ. 

51.  ΛΑΧΑΝΟ 
Λάχανο φρζςκο αρίςτθσ ποιότθτοσ, λευκό, μετρίου μεγζκουσ, ςφιχτό κατάλλθλο για 
επιτραπζηια κατανάλωςθ (ςαλάτα). 

52.  ΛΕΜΟΝΙΑ  
Λεμόνια φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτασ, ϊριμα, ηουμερά, μετρίου μεγζκουσ. 

53.  ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ 
Μαϊντανόσ δζμα 350γρ φρζςκοσ αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμοσ και πράςινοσ. 

54.  ΜΑΝΤΑΙΝΙΑ  
Μανταρίνια  φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμα ηουμερά και γλυκά, χωρίσ ςπόρουσ. 

55.  ΜΗΛΑ     
Μιλα φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμα, ηουμερά και γλυκά, μετρίου μεγζκουσ. 

56.  ΜΡΑΝΑΝΕΣ 
Μπανάνεσ φρζςκιεσ αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμεσ γλυκζσ, κανονικοφ μεγζκουσ. 

57.  ΝΕΚΤΑΙΝΙΑ 
Νεκταρίνια φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμα, ηουμερά και γλυκά, μετρίου μεγζκουσ. 
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58.  ΝΤΟΜΑΤΕΣ  
Τομάτεσ φρζςκιεσ αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμεσ, ηουμερζσ και γλυκζσ, μετρίου μεγζκουσ, 
κατάλλθλεσ για επιτραπζηια κατανάλωςθ (ςαλάτα). 

59.  ΡΑΤΑΤΕΣ  
Ρατάτεσ εγχϊριεσ φρζςκιεσ αρίςτθσ ποιότθτοσ, μετρίου μεγζκουσ. 

60.  ΡΕΡΟΝΙΑ 
Ρεπόνι φρζςκο αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμο, ηουμερό και γλυκό, κανονικοφ μεγζκουσ.  

61.  ΡΙΡΕΙΕΣ   
Ριπεριζσ ςτρογγυλζσ, πράςινεσ, τραγανζσ, μετρίου μεγζκουσ, αρίςτθσ ποιότθτασ. 

62.  ΡΟΤΟΚΑΛΙΑ   
Ρορτοκάλια φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμα ηουμερά και γλυκά, χωρίσ ςπόρουσ, ψιλόφλουδα 
μετρίου μεγζκουσ, κατάλλθλα για επιτραπζηια κατανάλωςθ. 

63.  ΟΔΑΚΙΝΑ 
οδάκινα αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμα, ηουμερά και γλυκά, μετρίου μεγζκουσ 

64.  ΣΕΛΙΝΟ  
Σζλινο φρζςκο αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμο και πράςινο. 

65.  ΣΚΟΔΑ  
Σκόρδα ντόπια, μετρίου μεγζκουσ, αρίςτθσ ποιότθτασ. 

66.  ΦΑΟΥΛΕΣ 
Ψράουλεσ φρζςκιεσ αρίςτθσ ποιότθτοσ, μετρίου μεγζκουσ 

 

 

 

    ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: 

 

Τα άρβυλα αςφάλειασ: υπόδθμα τφπου θμιάρβυλο, δζρμα, 100% αδιάβροχο, με διαπνζουςα μεμβράνθ, 
από αντιςτατικό υλικό, με φψοσ που να προςτατεφει τα ςφυρά, αβλαβζσ, άνετο, ςτακερό, με 
προςτατευτικϊν δακτφλων ζναντι κροφςθσ ζωσ 200 j, με κλειςτι φτζρνα και τακοφνι απορρόφθςθσ 
μθχανικισ ενζργειασ, με προςτατευτικι ςόλα από φυςικό καουτςοφκ με αυλακϊςεισ. Σήμανςη: CE, 
καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ, μζγεκοσ, ςφμβολο S3.  

Φόρμεσ εργαςίασ: παντελόνι με λάςτιχο ςτθ μζςθ, με τουλάχιςτον δφο αντανακλαςτικζσ ταινίεσ ςτα 
μπατηάκια, υλικό καταςκευισ βαμβάκι 100%. Σήμανςη: CE, καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ 
καταςκευισ. 

Ανακλαςτικά γιλζκα: γιλζκο με ζντονα διακρινόμενο χρϊμα ακόμα και ςε ςυνκικεσ χαμθλοφ φωτιςμοφ, 
με δυο οριηόντιεσ λωρίδεσ από ειδικό ανακλαςτικό υλικό, υλικό καταςκευισ βαμβάκι (15%) και 
πολυεςτζρασ (85%). Σήμανςη: CE, καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ, κωδικοί 2-2 
(επιφάνεια ανακλαςτικοφ υλικοφ – ςυντελεςτισ αντανάκλαςθσ) και εικονόςθμο για αντανακλαςτικζσ 
ενδυμαςίεσ. 

Γάντια δερματοπάνινα:  μικοσ περ. 20-25 εκ. πάχοσ 1-1,2 mm, υλικό καταςκευισ: παλάμθ, δάχτυλα και 
αντίχειρασ από επεξεργαςμζνο βόειο δζρμα, μανςζτα και εξωτερικό μζροσ από βαμβακερό φφαςμα με 
ελαςτικι ταινία ςφςφιξθσ ςτο άνω μζροσ τθσ παλάμθσ. Επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν: τριβι, κοπι με 
λεπίδα, διάςχιςθ, διάτρθςθ.  Σιμανςθ: CE, προμθκευτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ κωδικοί 
μθχανικϊν αντοχϊν 2-1-2-2, εικονόςθμο προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ. 

Γάντια μίασ χριςθσ λάτεξ: μικοσ περ. 20 εκ. υλικό καταςκευισ: νιτρίλιο μθχανικζσ αντοχζσ: αδιάφορο 
αφοφ είναι μίασ χριςεωσ, μεγζκθ M-L-XL, ςυςκευαςία κουτιά 100 τεμ. Σήμανςη: CE, προμθκευτισ κωδικόσ 
προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ εικονόςθμα προςταςίασ από χθμικζσ ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ. 

Γάντια από φφαςμα και νιτρίλιο: μικοσ περ. 20-25 εκ. πάχοσ: min 0,5 mm, υλικό καταςκευισ: παλάμθ, 
δάχτυλα και αντίχειρασ από νιτρίλιο, μανςζτα και εξωτερικό μζροσ από βαμβακερό φφαςμα με ελαςτικι 
ταινία ςφςφιξθσ ςτο άνω μζροσ τθσ παλάμθσ ι ελαςτικι μανςζτα, μθχανικζσ αντοχζσ 3(τριβι), 1(κοπι με 
λεπίδα), 2(διάςχιςθ), 2(διατιρθςθ). Σήμανςη: CE, καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ, 
κωδικοί μθχανικϊν αντοχϊν 3-1-2-2 εικονόςθμα προςταςίασ από μθχανικοφσ κινδφνουσ. 

17PROC002512871 2017-12-29



 

Σελίδα 55 

Γαλότςεσ: αδιάβροχο υπόδθμα τφπου C (=μπότα) 2(=από ςυνκετικό υλικό), από αντιςτατικό υλικό, 
αβλαβισ, άνετθ, ςτακερι, με προςτατευτικό δακτφλων ζναντι κροφςθσ εωσ 200 J, με κλειςτι φτζρνα και 
τακοφνι απορρόφθςθσ μθχανικισ ενζργειασ, με προςτατευτικό ςόλασ ζναντι διάτρθςθσ και αντιολιςκθτικι 
ςόλα με αυλακϊςεισ. Σήμανςη: CE, καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ, μζγεκοσ, ςτθ 
ςόλα oil resistant.  

Μάςκα θμίςεωσ προςϊπου προςταςίασ από αζρια και ςκόνθ: κυρίωσ μάςκα από ςυνκετικό υλικό με 
ιμάντεσ προςαρμογισ που κα καλφπτουν μφτθ ςτόμα και πιγοφνι. Ρροτιμάται μάςκα με διπλά φίλτρα 
(χρϊματοσ καφζ και λευκοφ): Α13 (ζναντι οργανικϊν αερίων/ατμϊν/ςωματιδίων και για προςταςία ςε 
μικρζσ ςυγκεντρϊςεισ ρφπων) ι Α23 εφόςον διακζτει θ καταςκευάςτρια εταιρία ζναντι οργανικϊν 
αερίων/ατμϊν/ςωματιδίων και για προςταςία ςε μεςαίεσ ςυγκεντρϊςεισ ρφπων)  υλικό καταςκευισ 
ςυνκετικό υλικό. Σιμανςθ: θ μάςκα και τα φίλτρα κα πρζπει να φζρουν ανεξίτθλα τυπωμζνα τα εξισ: CE, 
FF, (filtering face piece), καταςκευαςτισ, κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ, θμερομθνία λιξεωσ 
φίλτρων, κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ, χρωματικόσ κωδικόσ φίλτρων (καφζ και άςπρο). 

Μπουφάν πάρκα φωςφόριηε: 100% αδιάβροχο άνορακ, το οποίο διακζτει τζςςερισ εξωτερικζσ τςζπεσ, 
διπλι αντανακλαςτικι ταινία πάχουσ 5 cm, ςτο φψοσ του ςτικουσ, ςτα μανίκια και ςτο τελείωμα. Να ζχει 
αποςπϊμενθ κουκοφλα. Να είναι χρϊματοσ πορτοκαλί φωςφόριηε, υλικό καταςκευισ: πολυεςτζρασ 100%. 
Σιμανςθ: CE καταςκευαςτισ κωδικόσ προϊόντοσ, ζτοσ καταςκευισ. 

Νιτςεράδεσ: επίπεδα μθχανικϊν αντοχϊν: αδιαβροχοποίθςθ: 3, διαπνοι: 3 αντοχι ςτθ διάςχιςθ: αντοχι 
ςτθ διατιρθςθ. Διμερζσ κοςτοφμι, παντελόνι με τιράντεσ και με ελαςτικι μζςθ, το ςακάκι να διακζτει 
ενςωματωμζνθ κουκοφλα θ οποία όταν δεν χρθςιμοποιείται κα τοποκετείται ςε κικθ ςτο πίςω μζροσ τθσ 
νιτςεράδασ. Κα κλείνει με Velcro ι με φερμουάρ ι πρεσ μπουτόν και κα διακζτει τςζπεσ εςωτερικζσ, 
εξωτερικζσ ι ςυνδυαςμό τουσ. Να ζχει πολφ καλι αντοχι ςτθ διάςχιςθ, με βαμβακερι φόδρα, να είναι 
χρϊματοσ φωςφόριηε πορτοκαλί, υλικό καταςκευισ : PVC Tricot. Σιμανςθ: εικονόςθμα μθχανικϊν 
αντοχϊν. 

Ραρατθριςεισ 

Τα ακριβι μεγζκθ ςτα είδθ ατομικισ προςταςίασ κα δοκοφν ςτον ανάδοχο μετά τθν κατακφρωςθ τθσ 
προμικειασ, αναλυτικά για κάκε είδοσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει  δείγματα ςτα διακζςιμα 
μεγζκθ προκειμζνου οι εργαηόμενοι να κακορίςουν ποιο είναι το καταλλθλότερο για τον κακζνα από 
αυτοφσ. 

- Γάντια δερματοπάνινα : εναλλακτικά μποροφν να επιλζγουν γάντια με ενίςχυςθ από δεφτερο 
ςτρϊμα δζρματοσ ςτο εμπρόσ μζροσ τθσ παλάμθσ που κα ζχουν μεγαλφτερα επίπεδα μθχανικϊν 
αντοχϊν αλλά κα είναι πιο δφςχρθςτα.  

- Γάντια από νιτρίλιο: ηθτοφνται γάντια διότι αυτά ζχουν δφο βαςικά πλεονεκτιματα: είναι πιο 
ανκεκτικά ςτα χθμικά απολυμαντικά και ςτουσ οργανικοφσ διαλφτεσ από τα γάντια από φυςικό 
καουτςοφκ και δεν προκαλοφν αλλεργίεσ όπωσ τα γάντια από φυςικό καουτςοφκ. Αν από τθ χριςθ 
αποδειχκεί ότι απαιτοφνται καλφτερεσ μθχανικζσ αντοχζσ, μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν γάντια 
νιτριλίου μεγαλφτερου πάχουσ. 

 
Για τα είδθ που δεν περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τουσ ιςχφουν οι ελάχιςτεσ 
προδιαγραφζσ που περιγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό.  

     
                 

 
  ΘΕΩΗΘΗΚΕ 02-11-2017 

Η  ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
 Δ/ΝΣΗΣ  ΤΕΝΧΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ, 

 ΡΕ/ΝΤΟΣ & ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
 
              
                       ΔΕΜΕΤΖΗ ΟΛΓΑ 
                 ΤΕ ΡΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 

ΧΗΣΤΟΥ ΣΩΤΗΙΟΣ 
ΤΕ ΤΟΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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4. ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

Άρκρο 1ο 
Αντικείμενο Συγγραφισ Υποχρεϊςεων 

Θ παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά ςτθν προμικεια τροφίμων για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ του 
Διμου Ψιλιατϊν και των φορζων του για το ζτοσ 2018.  
Θ παράδοςθ των ποςοτιτων τθσ παραπάνω προμικειασ κα γίνεται, με ευκφνθ και δαπάνεσ των 
προμθκευτϊν, τμθματικά  και ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ςτουσ χϊρουσ του διμου Ψιλιατϊν και των 
προαναφερκζντων φορζων του, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τουσ. 
Θ ςυνολικι δαπάνθ για τθν προμικεια προχπολογίηεται ςτο ποςό των 68.952,96 € ςυμπεριλαμβανομζνου 
του  Ψ.Ρ.Α. 13% ι 24% ανάλογα με  τα υπό προμικεια είδθ. 

         
Άρκρο  2ο  

Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
Θ διενζργεια τθσ προμικειασ διζπεται από:  

1) Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 3463/06 « Κώδικαρ Γήμυν και Κοινοηήηυν» και ειδικά ηην παπ. 1 ηος 
άπθπος 209 ηος ΓΚΚ- N. 3463/06, ζύμθυνα με ηην οποία « οι ππομήθειερ ηυν Γήμυν, ηυν 
Κοινοηήηυν, ηυν πάζηρ θύζευρ ςνδέζμυν ηοςρ, ηυν νομικών  ηοςρ πποζώπυν δημοζίος 
δικαίος και ηυν ιδπςμάηυν ηοςρ διενεπγούνηαι ζύμθυνα με ηιρ  διαηάξειρ ηος Δνιαίος 
Κανονιζμού Ππομηθειών ηυν Ο.Σ.Α. (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α), όπυρ ιζσύει, με ηην  επιθύλαξη ηυν 
ειδικών πςθμίζευν ηος Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64 Α/16-3-2007)» . 

2) Tιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016 και ιδίυρ ηυν άπθπυν 116 και 117 β) ηιρ διαηάξειρ ηος 
άπθπος 209 ηος Ν.3463/2006 

3) Σιρ διαηάξειρ ηος ν. 4111/2013 (ΦΔΚ 240/12-12-2012) για ηην ανάδειξη σοπηγηηών- 
ππομηθεςηών. 

4) Σιρ διαηάξειρ ηος Ν.3871/10 «Γημοζιονομική διασείπιζη και Δςθύνη», και ηος Π.Γ. 113/10 
«Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ διαηάκηερ».  

5) Σος Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ 
Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ – Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ».  

 
Άρκρο  3ο  

Συμβατικά Στοιχεία 
Τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ προμικειασ κατά ςειρά είναι: 

α) Θ Τεχνικι ζκκεςθ. 
β) Ο Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ 
γ) Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 
δ) Θ Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

 
 

Άρκρο  4ο  
                         Ρροςφορζσ 

Δεν κα λαμβάνεται υπόψθ προςφορά, θ οποία κα δίδεται για μζροσ μόνο των ποςοτιτων τθσ κάκε 
ομάδασ τροφίμου. Γι’ αυτό οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να προςφζρουν για ολόκλθρθ τθν ποςότθτα που 
αναγράφεται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ κάκε ομάδασ του φορζα. Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να 
υποβάλλουν προςφορά είτε για το ςφνολο των προσ προμικεια τροφίμων είτε ανά ομάδα είδουσ. 

 
                                                         
                                                            Άρκρο  5ο  

 

 ΡΟΜΘΚΕΛΑ: 
ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΤΟΨΛΜΫΝ ΚΑΛ ΕΛΔΘ ΑΤΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ 
ΓΛΑ ΤΟ ΕΓΑΤΟΤΕΩΝΛΚΟ ΡΟΣΫΡΛΚΟ ΔΘΜΟY ΨΛΛΛΑΤΫΝ ΚΑΛ 
ΤΑ ΝΡΔΔ ΕΤΟΥΣ 2018 
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                            Τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ 
Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα γίνει ςφμφωνα με τουσ όρουσ που κα κακοριςκοφν από τθν Οικονομικι 
Επιτροπι του Διμου Ψιλιατϊν. 

 
                                                           Άρκρο  6ο  
                            Σφμβαςθ 

Ο προμθκευτισ που ανατζκθκε θ προμικεια υποχρεοφται εντόσ 5 θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ 
ανακοίνωςθσ να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ .  

Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο προμθκευτισ που ανατζκθκε θ προμικεια δεν προςζλκει μζςα ςτθν 
προαναφερόμενθ χρονικι προκεςμία  να υπογράψει τθν ςχετικι ςφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτι με 
απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου. 

                           
                                                          Άρκρο  7ο  
                          Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

α.  Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ, υποχρεοφται να κατακζςει προ ι 
κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ για ποςό ίςο με το  (πζντε) 5 επί τοισ %  τθσ 
ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ τον Ψ.Ρ.Α (Ν. 4412/2016). 
β.  Θ εγγφθςθ κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
γ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των 
τροφίμων και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. Θ 
εγγφθςθ μπορεί να αποδεςμεφεται ςταδιακά φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, κατά 
ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ που παραλιφκθκε οριςτικά. Εάν ςτο πρωτόκολλο 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ 
των παρατθριςεων και τθσ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

 
                                    

                                                                                      Άρκρο  8ο 
                                    Ραραλαβι υλικϊν 

Θ ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν που προμθκεφτθκε ο κάκε φορζασ (ο Διμοσ 
και το κάκε νομικό του πρόςωπο) κα γίνει από τθν επιτροπι παραλαβισ του (αρικ. 3/11543/26-03-2013 
εγκφκλιοσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν) παρουςία του αναδόχου. 
Κατά τθν ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν εξετάηεται θ καταλλθλότθτα αυτϊν 
και θ ςυμμόρφωςι τουσ με τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ και τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Εφόςον 
προκφψει ακαταλλθλότθτα των υπό προμικεια ειδϊν ο ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε άμεςθ 
αντικατάςταςθ αυτϊν. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προβεί μζςα ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν 
ειδοποίθςι του ςε αντικατάςταςθ τθσ τυχόν ακατάλλθλθσ ποςότθτασ, ο φορζασ (ο Διμοσ ι το νομικό 
πρόςωπο) δικαιοφται κατά τθν κρίςθ του να προβεί ςτθν απόρριψθ των υπό προμικεια ειδϊν ι ςτθ 
μείωςθ του τιμιματοσ. Για τθν κάλυψθ των ςχετικϊν δαπανϊν χρθςιμοποιείται θ εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ του αναδόχου. 

 
                       Άρκρο  9ο  

Κακυςτεριςεισ – ποινικζσ ριτρεσ – ζκπτωςθ του αναδόχου 
Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του διμου ι ςε ανωτζρα βία, θ προκεςμία 
παράδοςθσ παρατείνεται για τόςο χρόνο όςο κα διαρκεί το από υπαιτιότθτα του διμου ι από ανωτζρα 
βία κϊλυμα του αναδόχου, ο οποίοσ όμωσ δε δικαιοφται καμιά αποηθμίωςθ για τθν κακυςτζρθςθ αυτι. 
Εάν γίνει αδικαιολόγθτθ υπζρβαςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν, 
μποροφν να επιβλθκοφν ςε βάροσ του αναδόχου κυρϊςεισ. 

 
 

                          Άρκρο  10ο  
                                 Ελαττωματικά είδθ 

Εάν τα είδθ που ζχουν παραλθφκεί διαπιςτωκεί ότι δεν εκπλθρϊνουν τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι 
εμφανίηουν ελαττϊματα και κακοτεχνίεσ, ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να τα αντικαταςτιςει με νζα που κα 
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πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ και τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ςε διάςτθμα πζντε (5) εργάςιμων 
θμερϊν. 

                                  Άρκρο  11ο  
 Φόροι – τζλθ – κρατιςεισ 

Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ βάςει των κείμενων διατάξεων. 
                   
                                                      Άρκρο  12ο  
                 Ρλθρωμζσ 

Θ πλθρωμι κα γίνεται με ζνταλμα που κα εκδίδεται μετά τθν τμθματικι παραλαβι των ειδϊν και εφόςον θ επιτροπι 
παραλαβισ δεν διαπιςτϊςει κανζνα πρόβλθμα ωσ προσ τθν ποιότθτα και καταλλθλότθτα των ειδϊν 

 
 
              

  ΘΕΩΗΘΗΚΕ 02-11-2017 
Η  ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  

 Δ/ΝΣΗΣ  ΤΕΝΧΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ, 
 ΡΕ/ΝΤΟΣ & ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 
              
                            ΔΕΜΕΤΖΗ ΟΛΓΑ 
                     ΤΕ ΡΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 

ΧΗΣΤΟΥ ΣΩΤΗΙΟΣ 
ΤΕ ΤΟΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ – ΣΔΤΓ 

 

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)  
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

(Ππωσ προςαρμόςκθκε από τθν ανακζτουςα αρχι με βάςθ τουσ όρουσ τθσ  παροφςασ διακιρυξθσ) 

 
 

ΜΕΟΣ I : Στοιχεία ςχετικά με τθν Ανακζτουςα Αρχι 
(Ο ςυγκεκριμζνοσ πίνακασ ςυμπλθρϊνεται από τθν ανακζτουςα  αρχι) 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: ΔΘΜΟΣ ΨΛΛΛΑΤΫΝ 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ : Ελ. Βενιηζλου 8, Ρόλθ: Ψιλιάτεσ Ταχ. Κωδικόσ: 46300 
- Αρμόδια για πλθροφορίεσ: Ωριςτου Σωτιριοσ 
- Τθλζφωνο: 2664 360 181 
- Θλ. ταχυδρομείο: info@filiates.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): www.filiates.gr  

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
-Θ ςφμβαςθ αφορά τθν προμικεια τροφίμων και είδθ ατομικισ προςταςίασ για το εργατοτεχνικό 

προςωπικό για τον Διμο Ψιλιατϊν και τα ΝΡΔΔ ζτουσ 2018 (Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ).  
   Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςε 68.952,96 € με ΦΡΑ  
   Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδειερείται ςε ομάδεσ και οι προςφορζσ υποβάλλονται για μία ι 
περιςςότερεσ ομάδεσ και για ζναν ι περιςςότερουσ φορείσ.Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ 
τιμι)όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 86 του Ν. 4412/2016 ι θ μεγαλφτερθ ποςοςτιαία ζκπτωςθ επί τοισ 
εκατό (%) ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ θμεριςια τιμι πϊλθςθσ του είδουσ 
παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ 
Υπθρεςίασ Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ν. 
3438/2006 για τα είδθ οπωροπωλείου και κρεοπωλείου.   

.  CPV  15800000-6, 15500000-3, 18400000-3 
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: [       ] 
- Η σύμβαση αναυέρεται σε έργα, προμήθειες, ή σπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 
 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία:  

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΨΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΨΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:  

Τθλζφωνο: 
Θλ. Ταχυδρομείο (e-mail): 

 

 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ   με άλλουσ; 
 (ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου 
παρόμοιου κακεςτϊτοσ) 
 

Ναι  *    +                Πχι *   + 

Εάν ναι, μεριμνήςτε για την υποβολή χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία  
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 
 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

 

 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο  

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα  

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:  

Τθλζφωνο:  

Θλ. ταχυδρομείο:  

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ· 

2. δωροδοκία 

3. απάτθ· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ (ςθμειϊςτε με √) :  

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 
προςϊπου12 το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν 
από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει 
οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 
εξακολουκεί να ιςχφει;  

   Ναι *   +                     Πχι   *   + 

 

 

 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

 

Ρλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ (ςθμειϊςτε με √) :  

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ13, 
ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν 
εγκατεςτθμζνοσ ; 

Ναι *   +                     Πχι   *   + 

                                                           
12

 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα 
Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

13
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).    

17PROC002512871 2017-12-29



 

Σελίδα 62 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ [   ] NAI       [    ]OXI 
 
 
 

 

 

 

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισ; του: 

 

*……………………………+ 
 
 
 

 

 

 

 

 

Μζροσ V: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ II – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

 

Ημερομθνία, τόποσ 

υπογραφι(-ζσ): *……+ 

 

(ςφραγίδα)  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

 
ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
ΦΟΕΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

 
 

      ΟΜΑΓΑ 1Α: ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΓΖΜΟΤ- ΦΡΔΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ 

ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 
ΜΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ 

1 Γάλα Ελλθνικό φρζςκο 
πλιρεσ 3,5% λιπαρά (1 lit.) 

ΛΗΣΡΟ 7317     

    ΤΝΟΛΟ 
 

  

    ΦΠΑ 13% 
 

  

    ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

  

 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
 
 
 

.................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ & ΤΑ ΝΡΔΔ  2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

ΦΟΕΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
 

 

        ΟΜΑΓΑ 1Β:    ΔΗΓΖ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 
Τιμι ανά 

ΜΜ 
Σφνολο 

ΦΡΑ  
24% 

Σφνολο 

ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΜΖ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ 
1 Αρβφλεσ  αςφάλειασ τεμ. 25 

    
 

2 Ψόρμεσ εργαςίασ τεμ. 22 
    

 

3 
ανακλαςτικά γιλζκα 

υψθλισ 
διακριτικότθτασ 

τεμ. 14 
    

 

4 
Γάντια μιασ χριςθσ 

λάτεξ (ςυςκ. Των 
100 τμχ) 

τεμ. 14 
    

 

5 
Γάντια 

δερματοπάνινα 
τεμ. 50 

    

 

6 Γαλότςεσ τεμ. 14 
    

 

7 

Μάςκεσ θμίςεωσ 
προςϊπου 

προςταςίασ από 
αζρια και ςκόνθ 

μιασ χριςθσ (ςυςκ. 
50 τμχ.) 

τεμ. 50 
    

 

8 
Μπουφάν πάρκα 

φωςφοριηζ 
τεμ. 10 

    

 

9 νιτςεράδεσ τεμ. 10 
    

 

10 
Γάντια από φφαςμα 

και νιτρίλιο 
τεμ. 50 

    

 

 
   

Σφνολο 
 
   

 

 
Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

 
 
 

.................................... 

 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ & ΤΑ ΝΡΔΔ  2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

 

  

17PROC002512871 2017-12-29



 

Σελίδα 65 

 
ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
 

ΦΟΕΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
 

        ΟΜΑΓΑ 1Γ:    ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟ ΓΖΜΟΤ ΦΗΛΗΑΣΩΝ-ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 
Τιμι ανά 

ΜΜ 
Σφνολο  

ΦΡΑ % 
13  

ΦΡΑ % 
24 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΜΖ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ 

1 Αλεφρι κιλά 600 
     

 

2 Ηάχαρθ κιλά 600 
     

 

3 
μακαρόνια Ν. 
10 (500 γρ.) 

τεμ. 900 
     

 

4 ρφηι Βοννζτ κιλά 200 
     

 

5 
φακζσ χφμα 

κιλοφ 
κιλά 385 

     

 

6 
φαςόλια χφμα 

κιλοφ 
κιλά 384 

     

 

7 

ελαιόλαδο 
εξαιρετικά 
παρκζνο 5 

λιτρα 

τεμ. 96 
     

 

8 
τομαλτοπολτόσ 

500 γρ. 
τεμ. 600 

     

 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

    

 

 
 
 

    Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
 
 
 

   .................................... 

 
 

 
 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ & ΤΑ ΝΡΔΔ  2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

 

  

17PROC002512871 2017-12-29



 

Σελίδα 66 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
 

ΦΟΕΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
      ΟΜΑΓΑ 1Γ:      ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΗΛΗΑΣΩΝ -ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ 

 

ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτ
α 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδο
σ (€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΦΡΑ % 
13  

ΦΡΑ % 
24 

ΣΦΝΟΛΟ 

ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ

 ΜΖ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ 

Αλάτι 1 κιλοφ κιλά 40 
     

 

Αλεφρι που 
φουςκϊνει 

τεμ. 20 
     

 

Αλεφρι κιλά 50 
     

 

καρφδια ψφχα κιλά 4 
     

 

Βανίλιεσ τεμ. 30 
     

 

Βιτάμ 250 γρ. τεμ. 90 
     

 

Γαρφφαλλο 
100 γρ. 

τεμ. 9 
     

 

Ελιζσ  κιλά 25 
     

 

Ηάχαρθ κιλά 50 
     

 

Κακάο 1 κιλοφ τεμ. 4 
     

 

κανζλα 
τριμμζνθ 100 

γρ. 
τεμ. 8 

     

 

κζτςαπ 500 γρ. τεμ. 50 
     

 

κρουαςάν τεμ. 400 
     

 

κομπόςτα 840 
γρ. 

τεμ. 180 
     

 

κορν φλάουερ τεμ. 18 
     

 

κρικαράκι 500 
γρ. 

τεμ. 80 
     

 

κφμινο 20 γρ. τεμ. 10 
     

 

λεμόνι χυμόσ τεμ. 100 
     

 

μαγιά μπφρασ 
(ςυς. 3 φακ.) 

τεμ. 50 
     

 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ & ΤΑ ΝΡΔΔ  2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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Σελίδα 67 

μακαρόνι 
κοφτό 500 γρ. 

τεμ. 50 
     

 

μακαρόνια Ν. 
10 (500 γρ.) 

τεμ. 100 
     

 

Μακαρόνια Ν. 
2 (500 γρ.) 

τεμ. 50 
     

 

μαρμελάδα 
400 γρ. 

τεμ. 35 
     

 

μζλι 1 κιλοφ κιλα 15 
     

 

Μουςτάρδα 
500 γρ. 

τεμ. 30 
     

 

Μοςχοκάρυδο 
20 γρ. 

τεμ. 10 
     

 

Μπαχάρι τεμ. 10 
     

 

Μπζικιν 
μπάουντερ 

3x20γρ 
τεμ. 15 

     

 

μπζικον ςε 
φζτεσ ςυςκ. 1 

κιλ. 
τεμ. 25 

     

 

ξφδι τεμ. 100 
     

 

Ράριηα κιλά 50 
     

 

πιπζρι κόκκινο 
1 κιλοφ 

κιλά 5 
     

 

πιπζρι μαφρο 
250 γρ. 

τεμ. 5 
     

 

ρίγανθ 
τριμμζνθ 1 

κιλοφ 
τεμ. 3 

     

 

ρφηι Βοννζτ κιλά 55 
     

 

ρφηι νυχάκι Α' κιλά 55 
     

 

ςιμιγδάλι 500 
γρ. 

τεμ. 20 
     

 

ςόδα μαγ. 
Συςκ. 350 γρ. 

τεμ. 10 
     

 

τοματοπολτόσ 
500 γρ. 

τεμ. 150 
     

 

τοματοχυμόσ 
500 γρ. 

τεμ. 150 
     

 

φακζσ χφμα 
κιλοφ 

κιλά 35 
     

 

φαςόλια χφμα 
κιλοφ 

κιλά 35 
     

 

φαςόλια 
γίγαντεσ 

τεμ. 35 
     

 

φρυγανιζσ 
τριμμζνθ 200 

γρ. 
τεμ. 80 
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Σελίδα 68 

φφλλο για πίτα τεμ. 120 
     

 

χαλβάσ βανίλια 
- κακάο 2,5 κιλ. 

τεμ. 10 
     

 

χυμόσ 250 γρ. τεμ. 500 
     

 

χυλοπίτεσ 600 
γρ. 

τεμ. 30 
     

 

χυμόσ 1 λίτρου τεμ. 500 
     

 

αυγά Ελλθνικά 
53-63 γρ. 

τεμ. 1200 
     

 

τςαι 
φακελάκια 
ςυκ. 10 τμχ. 

τεμ. 10 
     

 

ςοκολατόκρεμ
α 400 γρ. 

τεμ. 100 
     

 

τουρςι- πίκλεσ 
5 κιλ. 

κιλά 30 
     

 

φυλλο 
κρουςτασ για 

γλυκά 1 κιλοφ. 
τεμ. 50 

     

 

δυοςμο τεμ. 5 
     

 

καρυ 100 γρ.  τεμ. 10 
     

 

κραςί λευκό τεμ. 15 
     

 

κραςί κόκκινο τεμ. 15 
     

 

ελαιόλαδο 
εξαιρετικά 
παρκζνο 5 

λιτρα 

τεμ. 45 
     

 

αραβοςιτελαιο 
5 λίτρα 

τεμ. 30 
     

 

φζτα βακαλάοσ 
κατεψyγμζνο 

κιλό 79 
     

 

ΚΑΛΑΜΑΛΑ 
ΚΑΚΑ 

κατεψyγμζνο 
κιλό 79 

     

 

ΑΝΑΜΛΚΤΑ 
κατεψyγμζνο 

κιλό 45 
     

 

ΑΑΚΑΣ 
κατεψθγμζνο 

κιλό 45 
     

 

ΨΑΣΟΛΑΚΛ 
ΡΛΑΤΥ 

κατεψyγμζνο 
κιλό 45 

     

 

 
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

 
.......................................... 
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Σελίδα 69 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
ΦΟΕΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

      ΟΜΑΓΑ 1Δ:      ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΗΛΗΑΣΩΝ - ΔΗΓΖ ΟΠΩΡΟΠΩΛΔΗΟΤ 

 

ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ  

Πνζνζηηαία έθπησζε επί ηνηο εθαηό 
(%) ζηη νόμιμα διαμοπθούμενη κάθε 

θοπά μέζη ημεπήζια ηιμή πώληζηρ ηος 
είδοςρ ηην ημέπα παπάδοζηρ, όπυρ 

αςηή πποκύπηει από ηο εκάζηοηε 
εκδιδόμενο δεληίο πιζηοποίηζηρ ηιμών 

ηηρ ςπηπεζίαρ εμποπίος ηηρ Πεπιθέπειαρ 

ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΜΖ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ  
ΜΔΡΛΗΝ Α ΠΟΗΟΣ. 

ΚΗΛΟ 150 

 

 

ΜΑΝΣΑΡΗΝΗΑ ΚΗΛΟ 80 
 

ΛΔΜΟΝΗΑ ΚΗΛΟ 40 
 

ΜΖΛΑ  ΣΑΡΚΗΝ ΚΗΛΟ 250 
 

ΜΠΑΝΑΝΔ  ΚΗΛΟ 200 
 

ΑΥΛΑΓΗΑ ΚΗΛΟ 140 
 

ΒΔΡΗΚΟΚΑ ΚΗΛΟ 30 
 

ΝΔΚΣΑΡΗΝΗΑ ΚΗΛΟ 50 
 

ΡΟΓΑΚΗΝΑ ΚΗΛΟ 60 
 

ΣΑΦΤΛΗ ΚΗΛΟ 60 
 

ΑΓΓΟΤΡΗΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 250 
 

ΑΝΗΘΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 50 
 

ΒΛΖΣΑ ΚΗΛΟ 30 
 

ΚΑΡΟΣΑ ΚΗΛΟ 60 
 

ΚΟΛΟΚΤΘΗΑ ΚΗΛΟ 40 
 

ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗ ΚΗΛΟ 50 
 

ΚΡΔΜΜΤΓΑΚΗΑ 
ΦΡΔΚΑ 

ΣΔΜΑΥΗΟ 100 
 

ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ ΞΖΡΑ ΚΗΛΟ 200 
 

ΛΑΥΑΝΟ ΚΗΛΟ 150 
 

ΜΑΗΝΣΑΝΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 100 
 

ΜΑΡΟΤΛΗ ΚΗΛΟ 40 
 

ΜΑΡΟΤΛΗ ΣΔΜΑΥΗΟ-  150 
 

ΠΑΣΑΣΔ ΚΗΛΟ 1100 
 

ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ ΚΗΛΟ 40 
 

ΠΑΝΑΚΗ ΚΗΛΟ 40 
 

ΣΟΜΑΣΔ ΚΗΛΟ 250 
  

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 

............................................ 
 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ & ΤΑ ΝΡΔΔ  2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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Σελίδα 70 

 
 

    

 
 
 
 

 
 
 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
 

ΦΟΕΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
 

      ΟΜΑΓΑ 1Σ:      ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΗΛΗΑΣΩΝ - ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΩΛΔΗΟΤ 

          

ΔΗΓΟ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

Δ ΚΗΛΑ 

Πνζνζηηαία έθπησζε επί ηνηο εθαηό 
(%) ζηη νόμιμα διαμοπθούμενη κάθε 

θοπά μέζη ημεπήζια ηιμή πώληζηρ ηος 
είδοςρ ηην ημέπα παπάδοζηρ, όπυρ 

αςηή πποκύπηει από ηο εκάζηοηε 
εκδιδόμενο δεληίο πιζηοποίηζηρ ηιμών 

ηηρ ςπηπεζίαρ εμποπίος ηηρ Πεπιθέπειαρ 

ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΜΖ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ 

ΚΗΜΑ ΜΟΥΟΤ ΛΑΠΠΑ 120 

 

 

ΜΠΟΤΣΗ ΒΟΔΗΟ Α/Ο 80 
 

ΜΠΟΤΣΗ ΥΟΗΡΗΝΟ Α/Ο 100 
 

ΜΠΡΗΕΟΛΑ ΥΟΗΡΗΝΖ 100 
 

ΟΤΒΛΑΚΗ ΥΟΗΡΗΝΟ 80ΓΡ 
ΣΟ ΚΗΛΟ 

80 
 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ 400 
 

ΥΟΗΡΗΝΟ ΝΗΣΔΛ 70 
 

ΚΗΜΑ ΜΟΥΟΤ ΛΑΠΠΑ 120 
 

    
 
 

 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 

............................................ 
 
 
 

 
 
 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ & ΤΑ ΝΡΔΔ  2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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Σελίδα 71 

 

 
ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

ΦΟΕΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
 
    ΟΜΑΓΑ 1Ε:      ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΗΛΗΑΣΩΝ - ΔΗΓΖ ΓΑΛΑΚΣΟΠΩΛΔΗΟΤ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΑ 13 % 
Σφνολο ΜΕ 

ΦΡΑ 

ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΜΖ 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ 

1 
Γάλα εβαπορζ 410 
γρ. 

τεμ. 300 
    

 

2 
Κεφαλογραβιζρα 

κιλά 70 
    

 

3 Τυρί φζτα ΡΟΡ  κιλά 120 
    

 

4 Γιαουρτάκια 200 
γρ. αγελάδοσ 

τεμ. 400 
    

 

5 τυρί ζνταμ  κιλά 80 
    

 

6 Κρζμα γάλακτοσ 
μικρζσ 
ςυςκευαςίεσ  

τεμ. 50 
    

 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

   

 

 
 
 

 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 

............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ & ΤΑ ΝΡΔΔ  2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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Σελίδα 72 

 
 
 
 
    

 
 
 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
 

ΦΟΕΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
 
    ΟΜΑΓΑ 1Ζ:      ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΗΛΗΑΣΩΝ - ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ 

      

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΡΑ % 

13 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΜΖ 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ 

1 
Άρτοσ χωριάτικο 1 

κιλοφ  
κιλά 700 

    

 

2 Φυμάκια για 
ζάνηοςιηρ 80 γπ 

τεμ. 900 
    

 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

   

 

 

 
 
 
 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 

............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ & ΤΑ ΝΡΔΔ  2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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Σελίδα 73 

 

 
ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
ΦΟΕΑΣ 2. ΝΡΔΔ ΟΚΡΡΡΑΔΗΦ 

 
 

      ΟΜΑΓΑ 2Α:  ΓΑΛΑ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΝΡΔΔ ΟΚΡΡΡΑΔΗΦ - ΦΡΔΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ 
 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ 

ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 
ΜΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ 

1 
Γάλα Ελλθνικό φρζςκο 

πλιρεσ 3,5% λιπαρά (1 lit.) 
ΛΗΣΡΟ 3.146   

 

    ΤΝΟΛΟ 
 

  

    ΦΠΑ 13% 
 

  

    ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

  

 
 
 
 

 
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

 
............................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ & ΤΑ ΝΡΔΔ  2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
ΦΟΕΑΣ 2. ΝΡΔΔ ΟΚΡΡΡΑΔΗΦ 

ΟΜΑΓΑ 2B:      ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ  Γ.Δ. ΦΗΛΗΑΣΩΝ  (ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ-ΚΑΠΖ-

ΚΖΦΖ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΑ % 13  
ΦΡΑ % 

24 
ΣΦΝΟΛΟ 

ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΜΖ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ 

1 Αλάτι 1 κιλοφ κιλά 12 
     

 

2 
Αλεφρι που 

φουςκϊνει 500 
γρ  

τεμάχια 110 
     

 

3 Αλεφρι  κιλά 12 
     

 

4 Βανίλιεσ τεμ. 11 
     

 

5 Βιτάμ 250 γρ. τεμ. 95 
     

 

6 Ελιζσ  κιλά 21 
     

 

7 γαρφφαλλο τεμ. 3 
     

 

8 Ηάχαρθ κιλά 40 
     

 

9 Κακάο 1 κιλοφ τεμ. 5 
     

 

10 
κανζλα 

τριμμζνθ 100 
γρ. 

τεμ. 2 
     

 

11 κζτςαπ 500 γρ τεμ. 1 
     

 

12 
κομπόςτα 840 

γρ. 
τεμ. 69 

     

 

13 κορν φλάουερ τεμ. 5 
     

 

14 
κρικαράκι 500 

γρ. 
τεμ. 100 

     

 

15 κφμινο 20 γρ. τεμ. 2 
     

 

16 λεμόνι χυμόσ τεμ. 13 
     

 

17 
μαγιά μπφρασ 
(ςυςκ. 3 φακ.) 

τεμ. 3 
     

 

18 
μακαρόνι 

κοφτό 500 γρ. 
τεμ. 90 

     

 

19 
μακαρόνια Ν. 
10 (500 γρ.) 

τεμ. 60 
     

 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ & ΤΑ ΝΡΔΔ  2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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20 
Μακαρόνια Ν. 

2 (500 γρ.) 
τεμ. 20 

     

 

21 
χυλοπίτεσ 600 

γρ. 
τεμ. 60 

     

 

22 
μαρμελάδα 400 

γρ. 
τεμ. 43 

     

 

23 μζλι 1 κιλοφ κιλα 16 
     

 

24 
μουςτάρδα 500 

γρ 
τεμ. 1 

     

 

25 
μοςχοκάρυδο 

20 γρ. 
τεμ. 2 

     

 

26 
Μπζικιν 

μπάουντερ 
3x20γρ 

τεμ. 5 
     

 

27 ξφδι τεμ. 40 
     

 

28 
πιπζρι κόκκινο 

1 κιλοφ 
κιλά 5 

     

 

29 
πιπζρι μαφρο 

250 γρ. 
τεμ. 10 

     

 

30 
ρίγανθ 

τριμμζνθ 1 
κιλοφ 

τεμ. 4 
     

 

31 ρφηι κίτρινο κιλά 42 
     

 

32 ρφηι καρολινα κιλά 52 
     

 

33 
ςιμιγδάλι 500 

γρ. 
τεμ. 2 

     

 

34 
ςόδα μαγ. 

Συςκ. 350 γρ. 
τεμ. 4 

     

 

35 
τοματοπολτόσ 

500 γρ. 
τεμ. 56 

     

 

36 
τοματοχυμόσ 

500 γρ. 
τεμ. 50 

     

 

37 
φακζσ χφμα 

κιλοφ 
κιλά 30 

     

 

38 
φαςόλια χφμα 

κιλοφ 
κιλά 30 

     

 

39 
φαςόλια 

γίγαντεσ κιλοφ 
κιλά 23 

     

 

40 
Ψρυγανιζσ 

τριμμζνθ 200 
γρ. 

τεμ. 9 
     

 

41 χυμόσ 1 λίτρου τεμ. 175 
     

 

42 
αυγά Ελλθνικά 

53-63 γρ. 
τεμ. 2050 

     

 

43 
τςάι φακελάκια 

ςυςκ. 10 τμχ 
τεμ. 36 

     

 

44 
ςοκολατόκρεμα 

400 γρ. 
τεμ. 60 

     

 

45 κάρυ 100 γρ. τεμ. 5 
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46 
καραμζλεσ 
μαλακζσ 1 

κιλοφ 
κιλά 15 

     

 

47 
ντοματάκια 400 

γρ 
τεμ. 100 

     

 

48 
κυβοι ςυμπ. 

(ηωμόσ) 12 τεμ 
τεμ. 20 

     

 

49 
ταλιατζλεσ 599 

γρ. 
τεμ. 40 

     

 

50 
μπιςκότα 

τφπου πτι μπερ 
225 γρ. 

τεμ. 80 
     

 

51 ταχινι τεμ 40 
     

 

52 
δθμθτριακά 

375 γρ. 
τεμ. 70 

     

 

53 
ποπ κορν χφμα 

κιλοφ 
κιλά 4 

     

 

54 
νερό εμφ. 1,5 
λιτ. (6άδεσ) 

τεμ. 108 
     

 

55 

ελαιόλαδο 
εξαιρετικά 
παρκζνο 5 

λιτρα 

τεμ. 16 
     

 

56 
αραβοςιτελαιο 

5 λίτρα 
τεμ. 5 

     

 

57 
αρακάσ 

κατεψυγμζνο 
κιλό 15 

     
 

58 
φαςολάκι 

πλατφ 
κατεψυγμζνο 

κιλό 12 
     

 

59 
Καφζσ 

ελλθνικόσ 1 
κιλοφ 

κιλό 55 
     

 

60 
αναψυκτικό  

κόλεσ ςυςκ 24 
τεμ. 5 

     

 

61 
αναψυκτικό  
λεμονάδεσ 

ςυςκ 24 
τεμ. 5 

     

 

62 
αναψυκτικό  

ςπράιτ ςυςκ 24 
τεμ. 5 

     

 

63 
αναψυκτικό  

πορτοκαλάδεσ 
ςυςκ 24 

τεμ. 5 
     

 

         
 

 

                                                                                                      Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
                                                                                            ..................................... 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
ΦΟΕΑΣ 2. ΝΡΔΔ ΟΚΡΡΡΑΔΗΦ 

 

ΟΜΑΓΑ 2Γ:   ΔΗΓΖ ΟΠΩΡΟΠΩΛΔΗΟΤ Γ.Δ. ΦΗΛΗΑΣΩΝ  (ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ) 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΚΙΛΑ 
ΡΟΣΟΣΤΗΤΑ 

ΣΕ ΚΙΛΑ 

Πνζνζηηαία έθπησζε επί ηνηο εθαηό (%) ζηη 

νόμιμα διαμοπθούμενη κάθε θοπά μέζη 
ημεπήζια ηιμή πώληζηρ ηος είδοςρ ηην ημέπα 

παπάδοζηρ, όπυρ αςηή πποκύπηει από ηο 
εκάζηοηε εκδιδόμενο δεληίο πιζηοποίηζηρ ηιμών 

ηηρ ςπηπεζίαρ εμποπίος ηηρ Πεπιθέπειαρ 

ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΜΖ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ 

ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ  
ΜΔΡΛΗΝ Α 

ΠΟΗΟΣ. 
ΚΗΛΟ 20 

 

 

ΜΑΝΣΑΡΗΝΗΑ ΚΗΛΟ 50  

ΛΔΜΟΝΗΑ ΚΗΛΟ 20  

ΜΖΛΑ  
ΣΑΡΚΗΝ 

ΚΗΛΟ 350 
 

ΜΠΑΝΑΝΔ  ΚΗΛΟ 250  

ΑΥΛΑΓΗΑ ΚΗΛΟ 180  

ΒΔΡΗΚΟΚΑ ΚΗΛΟ 15  

ΝΔΚΣΑΡΗΝΗΑ ΚΗΛΟ 25  

ΚΑΡΠΟΤΕΗΑ ΚΗΛΟ 40  

ΚΔΡΑΗΑ ΚΗΛΟ 35  

ΠΔΠΟΝΗ ΚΗΛΟ 35  

ΦΡΑΟΤΛΔ ΚΗΛΟ 35  

ΡΟΓΑΚΗΝΑ ΚΗΛΟ 25  

ΣΑΦΤΛΗ ΚΗΛΟ 30  

ΑΓΓΟΤΡΗΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 200  

ΑΝΗΘΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 20  

ΠΑΝΑΚΗ ΚΗΛΟ 20  

ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΗΛΟ 40  

ΠΗΠΔΡΗΔ 
ΚΔΡΑΣΑ 

ΚΗΛΟ 15 
 

ΠΑΝΣΕΑΡΗΑ ΚΗΛΟ 20 
 

ΠΗΠΔΡΗΔ ΓΗΑ 
ΓΔΜΗΜΑ 

ΚΗΛΟ 20 
 

ΠΡΑΑ ΚΗΛΟ 10  

ΔΛΗΝΟ ΚΗΛΟ 5  

ΣΟΜΑΣΔ ΚΗΛΟ 35  

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ & ΤΑ ΝΡΔΔ  2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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ΚΑΡΟΣΑ ΚΗΛΟ 65 
 

ΚΟΛΟΚΤΘΗΑ ΚΗΛΟ 25 
 

ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗ ΚΗΛΟ 40  

ΚΡΔΜΜΤΓΑΚΗΑ 
ΦΡΔΚΑ 

ΣΔΜΑΥΗΟ 25 
 

ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ 
ΞΖΡΑ 

ΚΗΛΟ 80 
 

ΛΑΥΑΝΟ ΚΗΛΟ 65  

ΜΑΗΝΣΑΝΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 20  

ΜΑΡΟΤΛΗ ΚΗΛΟ 80  

ΜΑΡΟΤΛΗ ΣΔΜΑΥΗΟ-  40  

ΠΑΣΑΣΔ ΚΗΛΟ 400 
 

 

ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ ΚΗΛΟ 15 
 

 

ΠΑΝΑΚΗ ΚΗΛΟ 40 
 

 

ΚΟΡΓΑ ΚΖΡΑ ΚΗΛΟ 50 
 

 

 
 
 
                                                                                                      Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
                                                                                            ..................................... 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
ΦΟΕΑΣ 2. ΝΡΔΔ ΟΚΡΡΡΑΔΗΦ 

 

 

ΟΜΑΓΑ 2Γ:   ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΩΛΔΗΟΤ Γ.Δ.  ΦΗΛΗΑΣΩΝ  (ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ) 
 

ΔΗΓΟ ΠΔΡΗΟΥΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

Δ ΚΗΛΑ 

Πνζνζηηαία έθπησζε επί ηνηο εθαηό 
(%) ζηη νόμιμα διαμοπθούμενη κάθε 

θοπά μέζη ημεπήζια ηιμή πώληζηρ ηος 
είδοςρ ηην ημέπα παπάδοζηρ, όπυρ 

αςηή πποκύπηει από ηο εκάζηοηε 
εκδιδόμενο δεληίο πιζηοποίηζηρ ηιμών 

ηηρ ςπηπεζίαρ εμποπίος ηηρ Πεπιθέπειαρ 

ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΜΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ 

ΚΗΜΑ ΜΟΥΟΤ ΛΑΠΠΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 120 

 

 
ΜΠΟΤΣΗ ΒΟΔΗΟ Α/Ο ΔΛΛΖΝΗΚΑ 50 

 
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ Α/Ο ΔΛΛΖΝΗΚΑ 210 

 
ΜΠΡΗΕΟΛΑ ΥΟΗΡΗΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 60 

 
ΑΡΝΗ ΝΧΠΟ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 30 

 
 
 
 
                                                                                                      Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
                                                                                            ..................................... 
 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ & ΤΑ ΝΡΔΔ  2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
ΦΟΕΑΣ 2. ΝΡΔΔ ΟΚΡΡΡΑΔΗΦ 

ΟΜΑΓΑ 2Δ:   ΔΗΓΖ ΓΑΛΑΚΣΟΠΩΛΔΗΟΤ  Γ.Δ.  ΦΗΛΗΑΣΩΝ  (ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ- ΚΖΦΖ) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΡΑ 13 

% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΡΑ 

ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 
ΜΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ 

1 

Γάλα Ελλθνικό 
φρζςκο πλιρεσ 
3,5% λιπαρά (1 
lit.) 

τεμ. 295 
    

 

2 Κεφαλογραβιζρα κιλά 40 
    

 

3 Τυρί φζτα ΡΟΡ  κιλά 202 
    

 

4 
Γιαουρτάκια 200 
γρ. αγελάδοσ 

τεμ. 50 
    

 

  τυρί ζνταμ  κιλά 45 
    

 

5 
Κρζμα γάλακτοσ 
μικρζσ 
ςυςκευαςίεσ  

τεμ. 10 
    

 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

   

 

 

 

 

                                                                                                      Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
                                                                                               ..................................... 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ & ΤΑ ΝΡΔΔ  2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
ΦΟΕΑΣ 2. ΝΡΔΔ ΟΚΡΡΡΑΔΗΦ 

 

 

ΟΜΑΓΑ 2Σ:   ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ Γ.Δ.  ΦΗΛΗΑΣΩΝ  (ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ- ΚΑΠΖ-ΚΖΦΖ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΡΑ % 

13 
ΦΡΑ % 

24 
ΣΥΝΟΛΟ 

   ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΜΖ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ 

1 
Άπηορ συπιάηικο 1 
κιλού  

κιλά 880 
     

 

2 Φυμί ηος ηοζη κιλά 20 
     

 

3 Απηοπαπαζκεςάζμαηα 
(βοςηήμαηα) 

τεμ. 60 
     

 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

    

 

 
 
 
 
                                                                                                      Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
                                                                                              ..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ & ΤΑ ΝΡΔΔ  2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
ΦΟΕΑΣ 2. ΝΡΔΔ ΟΚΡΡΡΑΔΗΦ 

 
 

ΟΜΑΓΑ 2Ε:   ΕΙΔΗ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΣΑΓΙΑΔΑΣ (ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΚΗΦΗ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΡΑ % 

13  
ΦΡΑ % 

24 
ΣΦΝΟΛΟ 

   ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΜΖ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ 

1 Αλάτι 1 κιλοφ κιλά 11    
  

 

2 
Αλεφρι που 

φουςκϊνει 500 
γρ  τεμάχια 20 

   

  

 

3 Αλεφρι  κιλά 13    
  

 

4 καρφδια ψφχα  κιλά 2    
  

 

5 Βανίλιεσ τεμ. 10    
  

 

6 Βιτάμ 250 γρ. τεμ. 70    
  

 

7 Ελιζσ  κιλά 8    
  

 

8 γαρφφαλλο τεμ. 2    
  

 

9 Ηάχαρθ κιλά 20    
  

 

10 
κανζλα 

ολόκλθρθ τεμ. 2    

  

 

11 κζτςαπ 500 γρ τεμ. 6    
  

 

12 κρουαςάν  τεμ.  60    
  

 

13 
κομπόςτα 840 

γρ. τεμ. 30    

  

 

14 κορν φλάουερ τεμ. 6    
  

 

15 κρικαράκι 500 
γρ. τεμ. 25    

  

 

16 
μακαρόνι 

κοφτό 500 γρ. τεμ. 25    

  

 

17 
μακαρόνια Ν. 
10 (500 γρ.) τεμ. 85    

  

 

18 
Μακαρόνια Ν. 

2 (500 γρ.) τεμ. 8    

  

 

19 
μαρμελάδα 400 

γρ. τεμ. 23    
  

 

20 μζλι 1 κιλοφ κιλα 11    
  

 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ & ΤΑ ΝΡΔΔ  2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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21 
μουςτάρδα 500 

γρ τεμ. 6    

  

 

22 
μοςχοκάρυδο 

20 γρ. τεμ. 2    
  

 

23 μπαχάρι τεμ. 3    
  

 

24 
Μπζικιν 

μπάουντερ 
3x20γρ τεμ. 5 

   

  

 

25 ξφδι τεμ. 10    
  

 

26 πάριηα κιλά 5    
  

 

27 πιπζρι κόκκινο 
1 κιλοφ κιλά 2    

  

 

28 πιπζρι μαφρο 
250 γρ. τεμ. 7 

   

  

 

29 
ρίγανθ 

τριμμζνθ 1 
κιλοφ τεμ. 1 

   

  

 

30 
ρφηι κίτρινο κιλά 7    

  

 

31 
ρφηι νυχάκι Αϋ κιλά 25    

  

 

32 
ςόδα μαγ. 

Συςκ. 350 γρ. τεμ. 4    

  

 

33 
τοματοπολτόσ 

500 γρ. τεμ. 10    

  

 

34 
τοματοχυμόσ 

500 γρ. τεμ. 65    

  

 

35 
φακζσ χφμα 

κιλοφ κιλά 7   

   

 

36 φαςόλια χφμα 
κιλοφ κιλά 7 

  

   

 

37 
Ψρυγανιζσ 

τριμμζνθ 200 
γρ. τεμ. 16 

  

   

 

38 
χυμόσ 1 λίτρου τεμ. 40      

 

39 
αυγά Ελλθνικά 

53-63 γρ. τεμ. 185   

   

 

40 
ςοκολατόκρεμα 

400 γρ. τεμ. 43   

   

 

41 ντοματάκια 400 
γρ τεμ. 80 

  

   

 

42 κυβοι ςυμπ. 
(ηωμόσ) 12 τεμ τεμ. 2 

 

 

   

 

43 
ταλιατζλεσ 599 

γρ. τεμ. 10 

 
 

   

 

7 
μπιςκότα 

τφπου πτι μπερ 
225 γρ. τεμ. 50 

     

 

23 
δθμθτριακά 

375 γρ. τεμ. 20      

 

24 
ποπ κορν χφμα 

κιλοφ κιλά 3      
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27 

ελαιόλαδο 
εξαιρετικά 
παρκζνο 5 

λίτρα τεμ. 13 
     

 

28 
αραβοςιτζλαιο 

5 λίτρα τεμ. 4      
 

44 αρακάσ 
κατεψυγμζνο κιλό 11 

  

   

 

45 
φαςολάκι 

πλατφ 
κατεψυγμζνο κιλό 6 

  

   

 

46 
ρφηι καρολινα κιλά 4 

  

   

 

47 
τςάι φακελάκια 

ςυςκ. 10 τμχ 
τεμ. 20 

  

   

 

48 
καφζσ 

Ελλθνικόσ 
κιλό 10 

  

   

 

49 
καραμζλεσ 
μαλακζσ 1 

κιλοφ 

κιλό 3 

  

   

 

50 
μπιςκότα (ςυςκ 

225 γρ) 
τεμ. 20 

  

   

 

51 
αναψυκτικό 
λεμονάδεσ 
ςυςκ. 24 

τεμ. 1 

  

   

 

52 
αναψυκτικό 

πορτοκαλάδεσ 
ςυςκ. 24 

τεμ. 1 

  

   

 

53 
αναψυκτικό 

γκαηόηα ςυςκ 6 
τεμ. 1 

  

   

 

 

αναψυκτικό 
κόλα ςυςκ 6 

τεμ. 1 

  

   

 

54 
ηελζ 200γρ τεμ. 10 

  

   

 

55 
ςυςκευαςία 
τοςτ 700 γρ 

τεμ. 10 

  

   

 

56 
γαλοποφλα ςε 
φζτεσ ςυς. 1 

κιλοφ 

τεμ. 3 

  

   

 

57 
τυρί κίτρινο  ςε 

φζτεσ ςυκ. 1 
κιλοφ  

τεμ. 3 

  

   

 

58 
όφθμα καφζ 

τφπου νεσ 
Τεμ. 2 

  

   

 

64 
   

  

   

 

 
 
 
 

                                                                                                      Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
                                                                                              ..................................... 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
ΦΟΕΑΣ 2. ΝΡΔΔ ΟΚΡΡΡΑΔΗΦ 

 

 

ΟΜΑΓΑ 2H:   ΔΗΓΖ ΟΠΩΡΟΠΩΛΔΗΟΤ Γ.Δ. ΑΓΗΑΓΑ  (ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ) 
 

ΔΗΓΟ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

Δ ΚΗΛΑ 
ΠΟΟΖΣΑ 

Δ ΚΗΛΑ 

Πνζνζηηαία έθπησζε επί ηνηο εθαηό (%) 

ζηη νόμιμα διαμοπθούμενη κάθε θοπά 
μέζη ημεπήζια ηιμή πώληζηρ ηος είδοςρ 

ηην ημέπα παπάδοζηρ, όπυρ αςηή 
πποκύπηει από ηο εκάζηοηε εκδιδόμενο 

δεληίο πιζηοποίηζηρ ηιμών ηηρ ςπηπεζίαρ 
εμποπίος ηηρ Πεπιθέπειαρ 

ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΜΖ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ 

ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ  
ΜΔΡΛΗΝ Α 

ΠΟΗΟΣ. 
ΚΗΛΟ 10 

 

 

ΜΑΝΣΑΡΗΝΗΑ ΚΗΛΟ 15 
 

ΛΔΜΟΝΗΑ ΚΗΛΟ 10 
 

ΜΖΛΑ  ΚΗΛΟ 80 
 

ΜΠΑΝΑΝΔ  ΚΗΛΟ 70 
 

ΑΥΛΑΓΗΑ ΚΗΛΟ 80 
 

ΒΔΡΗΚΟΚΑ ΚΗΛΟ 7 
 

ΝΔΚΣΑΡΗΝΗΑ ΚΗΛΟ 7 
 

ΚΑΡΠΟΤΕΗΑ ΚΗΛΟ 10 
 

ΚΔΡΑΗΑ ΚΗΛΟ 4 
 

ΠΔΠΟΝΗ ΚΗΛΟ 10 
 

ΦΡΑΟΤΛΔ ΚΗΛΟ 5 
 

ΡΟΓΑΚΗΝΑ ΚΗΛΟ 7 
 

ΣΑΦΤΛΗ ΚΗΛΟ 8 
 

ΑΓΓΟΤΡΗΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 70 
 

ΑΝΗΘΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 8 
 

ΠΗΠΔΡΗΔ 
ΚΔΡΑΣΑ 

ΚΗΛΟ 4 
 

ΠΗΠΔΡΗΔ ΓΗΑ 
ΓΔΜΗΜΑ 

ΚΗΛΟ 7 
 

ΠΡΑΑ ΚΗΛΟ 5 
 

ΔΛΗΝΟ ΚΗΛΟ 10 
 

ΠΑΝΑΚΗ ΚΗΛΟ 15 
 

ΣΟΜΑΣΔ ΚΗΛΟ 40 
 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ & ΤΑ ΝΡΔΔ  2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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ΚΑΡΟΣΑ ΚΗΛΟ 12 
 

ΚΟΛΟΚΤΘΗΑ ΚΗΛΟ 5 
 

ΚΡΔΜΜΤΓΑΚΗΑ 
ΦΡΔΚΑ 

ΣΔΜΑΥΗΟ 12 
 

ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ 
ΞΖΡΑ 

ΚΗΛΟ 65 
 

ΛΑΥΑΝΟ ΚΗΛΟ 36 
 

ΜΑΗΝΣΑΝΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 25 
 

ΜΑΡΟΤΛΗ ΣΔΜΑΥΗΟ-  22 
 

ΠΑΣΑΣΔ ΚΗΛΟ 150 
 

ΦΑΟΛΑΚΗΑ ΚΗΛΟ 5 
 

ΚΟΡΓΑ ΞΖΡΑ ΚΗΛΟ 10 

 
 

 
 
 
 
                                                                                                      Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
                                                                                            ..................................... 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
ΦΟΕΑΣ 2. ΝΡΔΔ ΟΚΡΡΡΑΔΗΦ 

 

 

ΟΜΑΓΑ 2Θ:   ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΩΛΔΗΟΤ Γ.Δ. ΑΓΗΑΓΑ  (ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ) 
 

ΔΗΓΟ ΠΔΡΗΟΥΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

Δ ΚΗΛΑ 

Πνζνζηηαία έθπησζε επί ηνηο εθαηό (%) 

ζηη νόμιμα διαμοπθούμενη κάθε θοπά 
μέζη ημεπήζια ηιμή πώληζηρ ηος είδοςρ 

ηην ημέπα παπάδοζηρ, όπυρ αςηή 
πποκύπηει από ηο εκάζηοηε εκδιδόμενο 

δεληίο πιζηοποίηζηρ ηιμών ηηρ ςπηπεζίαρ 
εμποπίος ηηρ Πεπιθέπειαρ 

ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΜΖ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ 

ΚΗΜΑ ΜΟΥΟΤ ΛΑΠΠΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 45 

 

 

ΜΠΟΤΣΗ ΒΟΔΗΟ Α/Ο ΔΛΛΖΝΗΚΑ 45 
 

ΜΠΡΗΕΟΛΑ ΥΟΗΡΗΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 15 
 

ΑΡΝΗ ΝΧΠΟ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 12 
 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 85 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
                                                                                            .................................... 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ & ΤΑ ΝΡΔΔ  2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΦΟΕΑΣ 2. ΝΡΔΔ ΟΚΡΡΡΑΔΗΦ 

 

ΟΜΑΓΑ 2Η:   ΔΗΓΖ ΓΑΛΑΚΣΟΠΩΛΔΗΟΤ Γ.Δ. ΑΓΗΑΓΑ  (ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ-ΚΖΦΖ) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΑ % 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΡΑ 

ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΜΖ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ 

 
Γάλα εβαπορζ 
410 γρ. 

τεμ 20 
    

 

1 

Γάλα Ελλθνικό 
φρζςκο πλιρεσ 
3,5% λιπαρά (1 
lit.) 

τεμ. 175 
    

 

2 
Κεφαλογραβιζρα 

κιλά 15 
    

 

3 Τυρί φζτα ΡΟΡ  κιλά 84 
    

 

4 Γιαουρτάκια 200 
γρ. αγελάδοσ 

τεμ. 50 
    

 

5 τυρί ζνταμ  κιλά 14 
    

 

6 Κρζμα γάλακτοσ 
μικρζσ 
ςυςκευαςίεσ  

τεμ. 30 
    

 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

   

 

 

                                                                                                      Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
                                                                                            .................................... 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ & ΤΑ ΝΡΔΔ  2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
ΦΟΕΑΣ 2. ΝΡΔΔ ΟΚΡΡΡΑΔΗΦ 

 

 

ΟΜΑΓΑ 2Κ:   ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ Γ.Δ. ΑΓΗΑΓΑ  (ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ-ΚΖΦΖ) 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΡΑ 
% 13  

 
ΦΡΑ % 

24 % 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΜΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ 

1 Άρτοσ χωριάτικο 1 κιλοφ  κιλά 180 
   

 

 

 

2 
Ϊωμάκια για ςάντουιτσ 
80 γρ 

τεμ. 81 
   

 

 

 

3 
Ϊωμί του τοςτ 

τεμ. 10 
   

 

 

 

4 
Κουραμπιζδεσ Κιλά 5    

 

 

 

5 
Μελομακάρονα κιλά 5    

 

 

 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

  

 

 

 

 
 
 
 
                                                                                                      Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
                                                                                            ..................................... 

 
 
 
 
 
 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ & ΤΑ ΝΡΔΔ  2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
 

ΦΟΕΑΣ 3 : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ Α' ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
 

        ΟΜΑΓΑ  3Α:    ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Α’ ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΡΑ % 

24 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΜΖ 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ 

1 
νερό εμφ. 

1,5 λιτ. 
(6άδεσ) 

τεμ. 10 
    

 

2 χυμόσ 1 λιτ. τεμ. 35 
    

 

3 
αναψυκτικά 

1 λιτ. 
τεμ. 20 

    

 

4 
Ρατατάκια 
(ςυςκ. 100 

γρ.) 
τεμ. 30 

    

 

5 
Μπιςκότα 
(ςυςκ. 225 

γρ.) 
τεμ. 20 

    

 

6 
ςοκολατάκια 

(ςυςκ. 1 
κιλοφ) 

τεμ. 2 
    

 

7 
καραμζλες 
(φροφι ηελζ 

κιλο) 
κιλ. 15 

    

 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

   
 

 
 
 
 Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
                                                                                            ..................................... 
 
 
 
 
 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ & ΤΑ ΝΡΔΔ  2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
 

ΦΟΕΑΣ 3 : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ Α' ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
 

        ΟΜΑΓΑ  3Β:    ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Α’ ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΡΑ % 

24 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΜΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ 

1 Αρτοκλαςίεσ κιλά 3 
    

 

2 κουραμπιζδεσ κιλά 2 
    

 

3 
μελομακάπονα 

κιλά 2 
    

 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

   

 

 
 

 
 
 Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
                                                                                            ..................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ & ΤΑ ΝΡΔΔ  2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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Σελίδα 92 

 

 
ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
 

ΦΟΕΑΣ 4 : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ Β' ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
 

        ΟΜΑΓΑ  4Α:    ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Β’ ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΡΑ % 

24 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΜΖ 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ 

1 
νερό εμφ. 

1,5 λιτ. 
(6άδεσ) 

τεμ. 10 
    

 

2 χυμόσ 1 λιτ. τεμ. 35 
    

 

3 
αναψυκτικά 

1 λιτ. 
τεμ. 20 

    

 

4 
Ρατατάκια 
(ςυςκ. 100 

γρ.) 
τεμ. 30 

    

 

5 
Μπιςκότα 
(ςυςκ. 225 

γρ.) 
τεμ. 20 

    

 

6 
ςοκολατάκια 

(ςυςκ. 1 
κιλοφ) 

τεμ. 2 
    

 

7 
καραμζλες 
(φροφι ηελζ 

κιλο) 
κιλ. 15 

    

 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

   
 

 
 Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
                                                                                            ..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ & ΤΑ ΝΡΔΔ  2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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Σελίδα 93 

 
ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
 

ΦΟΕΑΣ 4 : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ Β' ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
 

        ΟΜΑΓΑ  4Β:    ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Β’ ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΡΑ % 

24 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΜΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ 

1 Αρτοκλαςίεσ κιλά 3 
    

 

2 κουραμπιζδεσ κιλά 2 
    

 

3 
μελομακάπονα 

κιλά 2 
    

 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

   

 

 
 

 
 Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
                                                                                            ..................................... 

 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ & ΤΑ ΝΡΔΔ  2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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