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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   33/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   309/2017 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 05η  Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 33η/2017 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28975/30-6-2017 

πρόσκληση, του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος  Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας,  Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και  από  τα  τακτικά  μέλη οι  κ.κ.: 1) 

Δημόπουλος Δημήτριος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος, 3) Μπεχράκης Σταμάτης, 4) Μπουζιάνης 

Παύλος,  5) Μπούχαλης Δημήτριος, 6) Φάβας Γεώργιος  και 7) Φαββατάς Δημήτριος.   

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Νιάρχος Αναστάσιος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. 

Νιάρχο Αναστάσιο.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

κ. Αδαμόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 307 απόφαση).  

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διεθνούς 
ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων & παροχής φρέσκου γάλακτος στους 

δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου». 

 
Η σχετική εισήγηση του Τμήματος  Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών 
του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και η Τεχνική Έκθεση, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και οι 
προδιαγραφές τροφίμων της διαβιβαζόμενης με την παραπάνω εισήγηση υπ’ αριθμ. 9/2017 
τροποποιημένης μελέτης  που έχει συνταχθεί από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης της 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, έχουν αναλυτικά ως εξής: 
 
 
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων (παιδικοί σταθμοί κ.λ.π.) & παροχή φρέσκου γάλακτος 

στους δικαιούχους υπαλλήλους έτους 2017-2018. 

 

         Σας διαβιβάζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για την ανωτέρω προμήθεια   καθώς και 
σχέδιο  διακήρυξης για:    
1) Την διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων. 
Κριτήριο κατακύρωσης, ορίζεται για τα είδη: ελαιόλαδο, είδη κρεοπωλείου, είδη 
ιχθυοπωλείου, είδη οπωροπωλείου ήτοι φρούτα και λαχανικά το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά ομάδα στην νόμιμα  διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης 
του είδους την ημέρα παράδοσής του όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο 
δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης τμήμα εμπορίου & τουρισμού 
Περιφερειακής ενότητας Ν. Μεσσηνίας. Για τα υπόλοιπα είδη καθώς και για το φρέσκο γάλα 
των υπαλλήλων η κατακύρωση θα γίνει σε προμηθευτή (ή  προμηθευτές) που θα 
προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα 
είδη κάποιας ομάδας (αυτό αφορά τις ομάδες για τις οποίες  κριτήριο κατακύρωσης είναι το 
ποσοστό έκπτωσης) θα απορρίπτονται ως προς τη συγκεκριμένη ομάδα. 

Για τα υπόλοιπα είδη  κριτήριο κατακύρωσης είναι η  χαμηλότερη τιμή ανά είδος. 

2)Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών  

3)Την κατάρτιση των όρων της  διακήρυξης  

 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες 
 
Σημειωτέον ότι η παραπάνω προμήθεια  θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας),και του Ν. 4412/2016. 

                                           

Η Συντάξασα 
Μ.ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ 

Ο Τμηματάρχης 
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 

Η Διευθύντρια  
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια τροφίμων για την  κάλυψη των αναγκών των 
παιδικών σταθμών του Δήμου Καλαμάτας, την παροχή γεύματος (συσσίτιο) σε άπορους δημότες 
καθότι η οργάνωση για την κάλυψη των αναγκών αυτών θα πραγματοποιείται σε ενιαίο πλέον χώρο 
(μαγειρείο) όπου θα ετοιμάζονται και θα διανέμονται τα γεύματα σύμφωνα με τις ανάγκες αυτών, τις 
λειτουργικές ανάγκες του Δημοτικού παντοπωλείου, την σίτιση (είδη κρεοπωλείου) σε άπορους 
δημότες κατά τις περιόδους των εορτών (Χριστουγέννων-Πάσχα), καθώς και την παροχή γάλακτος 
στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου οικονομικού έτους 2017-2018 . 
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Η ανωτέρω προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοικτού  διεθνή 
διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) 
τον Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006) 
τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και  όλες τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

Ο υπολογισμός των τιμών στα είδη της παρούσας μελέτης έγινε βάσει των Δελτίων πιστοποίησης  

Τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Περιφερειακής ενότητας Ν. Μεσσηνίας   

μηνός Απριλίου καθώς και οι τιμές για τα είδη παντοπωλείου, είδη αρτοπωλείου , γάλα των 
δικαιούχων υπαλλήλων του δήμου  όπως προέκυψαν από διενεργηθείσα σχετική έρευνα αγοράς 
κατά το διάστημα σύνταξης  της μελέτης.  

Όλα τα είδη τροφίμων πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές, αγορανομικές , 
κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις περί παραγωγής, συσκευασίας και μεταφοράς τροφίμων (π.χ. 
Κώδικας τροφίμων και ποτών, εγκύκλιοι ΕΦΕΤ).    

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης 
μελέτης με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 210.105,21 € άνευ ΦΠΑ, ΦΠΑ 13% 25.605,14 € & 
Φ.Π.Α. 24% 3.154,22 € και γενικό σύνολο δαπάνης  238.864,57  €. 

Αναλυτικότερα: 

 

ΤΜΗΜΑ Α:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των  111.312,58 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 13% και 24% το  οποίο αναλύεται ως εξής: 

1.ΟΜΑΔΑ Α:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 51.464,25 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6481.02 του προϋπολογισμού  
του Δήμου οικονομικού έτους 2017 με αντίστοιχη πρόβλεψη στον προυπολογισμό έτους 2018.  
CPV:15800000-6 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ». 

2.ΟΜΑΔΑ Β:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 6.561,20 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6481.02 του προϋπολογισμού  
του Δήμου οικονομικού έτους 2017 με αντίστοιχη πρόβλεψη στον προυπολογισμό έτους 2018 . 
CPV:15811000-6  «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ». 

3.ΟΜΑΔΑ Γ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 18.214,47 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%  και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6481.02  του προϋπολογισμού  του 
Δήμου οικονομικού έτους 2017 με αντίστοιψη πρόβλεχη στον προυπολογισμό έτους 2018. 
CPV:15110000-2 «ΚΡΕΑΣ» 

4.ΟΜΑΔΑ Δ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 10.825,40 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%  και θα βαρύνει τον Κ.Α.60.6481.02 του προϋπολογισμού  του 
Δήμου οικονομικού έτους 2017 με αντίστοιχη πρόβλεψη στον προυπολογισμό έτους 2018. 
CPV:03311000-2 «ΨΑΡΙΑ»   

5.ΟΜΑΔΑ Ε:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 24.247,26 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%  και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6481.02  του προϋπολογισμού  του 
Δήμου οικονομικού έτους 2017 με αντίστοιχη πρόβλεψη στον προυπολογισμό έτους 2018. 
CPV:15300000-1 «ΦΡΟΥΤΑ–ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»  

 

ΤΜΗΜΑ Β:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 9.096,76 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
13% και 24% %  και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.01.04 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με 
αντίστοιχη πρόβλεψη στον προυπολογισμό έτους 2018. CPV:15800000-6 «ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ». 

 

ΤΜΗΜΑ Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
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Η δαπάνη της  προμήθειας του φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου 
Καλαμάτας και των Νομικών του Προσώπων προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 62.611,95 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% . CPV:15511000-3 «ΓΑΛΑ»   

Κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης βάση του άρθρου 
132 παρ.1, δηλαδή να αυξήσει την προμήθεια ποσότητας μέχρι 15% στη συνολική ποσότητα για τις 
ανάγκες των υπαλλήλων της. 

Το δικαίωμα προαίρεσης κρίνεται απαραίτητο λόγω της πιθανότητας ενδεχόμενης πρόσληψης νέων 
βάσει του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2018. 

Η ποσότητα βάσει προαίρεσης είναι 6.196 τεμάχια (15% των 41.310 τεμαχίων το δικαίωμα 
προαίρεσης για την προμήθεια φρέσκου για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Καλαμάτας) 
έναντι ποσού 8.401,78 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, άρα η αξία της  υπό ανάθεσης σύμβασης 
ανέρχεται στο ποσό των 71.013,72 € και θα βαρύνει τους κατωτέρω κωδικούς: 

Κ.Α. 20.6063.001 Δ/νση Διαχείρισης αποριμμάτων και οχημάτων «παροχή φρέσκου γάλακτος στους 
δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου»  ποσού 31.323,60 €. 

Κ.Α. 35.6063.001 Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών «παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους 
υπαλλήλους του Δήμου» ποσού 3.102,53 €. 

Κ.Α. 15.6063.001 Δ/νση Παιδείας «παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του 
Δήμου» ποσού 15.653,66 €. 

Κ.Α. 30.6063.001 Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών «παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους 
υπαλλήλους του  Δήμου» ποσού 4.802,95 €. 

Κ.Α. 45.6063.0001 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών (κοιμητήριο) «παροχή φρέσκου γάλακτος στους 
δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου» ποσού  1.133,62 €. 

Κ.Α. 25.6061 «παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους» Σύνδεσμος Υδρευσης 
Δήμων Καλαμάτας  Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας ποσού  2.739,12  €  

Κ.Α. 15.6063.02 «παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους» Αθλητικός 
Οργανισμός του Δήμου ποσού 984,46  €. 

Κ.Α. 10.6063 «παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους» Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο ποσού 566,81  €. 

Κ.Α. 10.6063 «παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους» Δημοτική Φιλαρμονική 
ποσού 2.305,20  €. 

 

ΤΜΗΜΑ Δ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 23.053,81 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 13% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6741.17  του προϋπολογισμού 2017 με αντίστοιχη πρόβλεψη 
στον προϋπολογισμό έτους 2018. Πρόκειται για την σίτιση (είδη κρεοπωλείου) σε άπορες οικογένειες 
που χρήζουν βοήθειας κατά τις περιόδους των εορτών (Χριστουγέννων-Πάσχα).  CPV:15110000-2 
«ΚΡΕΑΣ». 

 

ΤΜΗΜΑ Ε :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΥΣΣΙΤΙΟ) ΣΕ 
ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των  24.387,70 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α 13% και 24% το  οποίο αναλύεται ως εξής: 

1.ΟΜΑΔΑ Α:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 5.537,61 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6481.03 με τίτλο «έξοδα 
λειτουργίας συσσιτίων» του προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2017 με αντίστοιχη 
πρόβλεψη στον προϋπολογισμό έτους 2018.  CPV:15800000-6 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ». 

2.ΟΜΑΔΑ Β:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 1.582,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6481.03 με τίτλο «έξοδα λειτουργίας 
συσσιτίων» του προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2017 με αντίστοιχη πρόβλεψη στον 
προϋπολογισμό έτους 2018 . CPV:15811000-6  «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ». 

3.ΟΜΑΔΑ Γ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 9.103,84 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%  και θα βαρύνει τον 15.6481.03 με τίτλο «έξοδα λειτουργίας 
συσσιτίων» του προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2017 με αντίστοιχη πρόβλεψη στον 
προϋπολογισμό έτους 2018. CPV:15110000-2 «ΚΡΕΑΣ» 

4.ΟΜΑΔΑ Δ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 
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Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 2.870,20 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%  και θα βαρύνει τον 15.6481.03 με τίτλο «έξοδα λειτουργίας 
συσσιτίων του προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2017 με αντίστοιχη πρόβλεψη στον 
προϋπολογισμό έτους 2018. CPV:03311000-2 «ΨΑΡΙΑ»   

5.ΟΜΑΔΑ Ε:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 5.294,05 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%  και θα βαρύνει τον 15.6481.03 με τίτλο «έξοδα λειτουργίας 
συσσιτίων»  του προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2017 με αντίστοιχη πρόβλεψη στον 
προϋπολογισμό έτους 2018. CPV:15300000-1 «ΦΡΟΥΤΑ–ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ»  

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία του ηλεκτρονικού διεθνούς δημόσιου 
ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων,  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης 
που ορίζεται για τα είδη: ελαιόλαδο, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, είδη οπωροπωλείου ήτοι 
φρούτα και λαχανικά , το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά ομάδα στη 
νόμιμα  διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του όπως αυτή 
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης τμήμα 
εμπορίου & τουρισμού Περιφερειακής ενότητας Ν. Μεσσηνίας. Για τα υπόλοιπα είδη καθώς και για το 
φρέσκο γάλα των υπαλλήλων η κατακύρωση θα γίνει σε προμηθευτή (ή  προμηθευτές) που θα 
προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. 

  

                                                    ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α). Ελαιόλαδο, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, είδη οπωροπωλείου ήτοι φρούτα και λαχανικά 
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην εκάστοτε μέση ημερήσια τιμή του δελτίου πιστοποίησης 
τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης τμήμα εμπορίου & τουρισμού Περιφερειακής ενότητας Ν. Μεσσηνίας 

Β). Είδη με ελεύθερη τιμή στο εμπόριο (είδη παντοπωλείου , αρτοποιείου, φρέσκο γάλα υπαλλήλων) 
χαμηλότερη τιμή ανά είδος. 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ   
 

Μ.ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ  

ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

 

                         ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΟΜΑΔΑ Α. 

Είδη παντοπωλείου- γαλακτοκομικά-κατεψυγμένα προιόντα 

(ΦΠΑ 13%)  

ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ   

Μ.Μ Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΑΛΕΥΡΙ ΣΥΣΚ. 1000 gr  τεμάχιο 0,98 250 245 

ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝΑ 500 gr τεμάχιο 0,70 250 175 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 gr τεμάχιο 0,80 600 480 

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ 1 
ΛΙΤΡΟ 

τεμάχιο 1,20 4000 4800 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ τεμάχιο 2,90 550 1595 

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟΣΤ κιλό 6,20 150 930 

ΤΥΡΙ ΤΟΣΤ  κιλό 5,30 300 1590 

ΤΥΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ κιλό 10,02 450 4509 
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ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  κιλό 7,10 460 3266 

ΜΥΖΗΘΡΑ κιλό 6,80 140 952 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΑΣΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΑΛΙ, 
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ, ΠΕΝΝΕΣ Κ.Λ.Π )ΣΥΣΚ. 500 gr  

τεμάχιο 0,80 950 760 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΤΕΣ ΣΥΣΚ. 500gr  τεμάχιο 0,80 400 320 

ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΒΙΔΕΣ ΣΥΣΚ. 500gr  τεμάχιο 0,80 500 400 

ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΧΥΛΟΠΙΤΑΚΙ ΣΥΣΚ. 500gr τεμάχιο 1,62 300 486 

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΥΣΚ. 500gr τεμάχιο 0,98 1300 1274 

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ ΣΥΣΚ. 500gr τεμάχιο 0,98 250 245 

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΣΥΣΚ. 500gr τεμάχιο 1,10 1050 1155 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΛΟΠΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΣΚ. 500gr τεμάχιο 1,20 400 480 

ΦΙΔΕΣ ΨΙΛΟΣ 250 gr τεμάχιο 0,70 30 21 

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΣΥΣΚ.500 gr τεμάχιο 0,78 30 23,4 

ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟ ΚΟΥΤΙ 920 gr  τεμάχιο 7,10 400 2840 

ΝΕΡΟ ΕΞΑΔΑ 1,5 lit τεμάχιο 1,60 60 96 

ΚΑΡΥΔΙΑ  κιλό 10,05 10 100,5 

ΑΜΥΓΔΑΛΑ κιλό 10,00 10 100 

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨ. ΠΑΚ. 1000ΓΡ τεμάχιο 2,70 170 459 

ΑΥΓΑ 53-63 γρ (ΕΞΑΔΑ) τεμάχιο 1,10 600 660 

ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ (ΣΥΣΚ.   200γρ.) τεμάχιο  0,72 20               14,40 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ        27.976,30 € 

   ΦΠΑ 13%       3.636,92 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ      1.613,22 € 

 

Είδη παντοπωλείου (ΦΠΑ 24%)   

ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ                       

Μ.Μ. Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ            

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ   ΦΙΑΛΗ 1000gr τεμάχιο 0,35 130 45,5 

ΑΜΜΩΝΙΑ ΣΥΣΚ. 28γρ.  τεμάχιο 0,13 13 1,69 

ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ. 5 ΤΕΜ. Τεμάχιο 0,45 80 36 

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ  30γρ τεμάχιο 1,18 20 23,6 

ΣΟΔΑ 350ΓΡ. τεμάχιο 1,26 7 8,82 

ΒΑΦΗ ΑΥΓΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗ τεμάχιο 1,80 5 9 

ΚΙΜΙΝΟ 30 ΓΡ. τεμάχιο 0,98 5 4,9 

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΡΙΜ.30ΓΡ. τεμάχιο 0,90 10 9 

ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΥΣΚ. 50γρ. τεμάχιο    1,05 25 26,25 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΥΣΚ. 375 gr τεμάχιο 1,65            850 1402,5 
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ΜΑΓΙΑ 3ΑΔΑ  ΦΑΚ 8 ΓΡ τεμάχιο 1,10 14 15,4 

ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ 150γρ τεμάχιο 1,10 7 7,7 

ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ   3Χ20 gr  τεμάχιο 0,40 60 24 

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΨΙΛΗ 1000 gr  τεμάχιο 1,04 250 260 

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ  450 gr  τεμάχιο 0,75 30 22,5 

ΚΑΚΑΟ 125gr τεμάχιο 1,25 30 37,5 

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΣΥΣΚ. 1000 gr τεμάχιο 5,70 150 855 

ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣΚ.30γρ. τεμάχιο 0,98 40 39,2 

ΠΙΠΕΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 100γρ. τεμάχιο 1,72 25 43 

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΚΡΕΜΑ ΣΥΣΚ. 160γρ.  τεμάχιο 0,99 480 475,2 

ΒΟΥΤΥΡΟ SOFT 250gr  τεμάχιο    2,60 550 1430 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ SOFT 250gr τεμάχιο 0,92 180 165,6 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ  250 gr  τεμάχιο 1,06 550 583 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ  ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 
250 gr  

τεμάχιο 
1,10 150 165 

ΞΥΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 400 gr τεμάχιο 0,42 250 105 

ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΤΥΠΟΥ 
ΜΕΡΕΝΤΑ  600-750ΓΡ 

τεμάχιο 
4,10 300 1230 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΥΣΚ. 
500gr 

τεμάχιο 
0,60 1500 900 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 510ΓΡ  τεμάχιο 1,56 150 234 

ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ  ΣΥΣΚ. 1000ml τεμάχιο 1,05 200 210 

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΜΕΓΑΛΟ (ΜΕ ΠΡΟΖΥΜΙ) 1 ΚΙΛΟΥ τεμάχιο 1,50 600 900 

ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 825ΓΡ. τεμάχιο 1,16 200 232 

ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 500ΓΡ. τεμάχιο 1,80 40 72 

    ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.573,36 

    ΦΠΑ 24% 2.297,61 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ         11.870,97 

 

Είδη παντοπωλείου (ποσοστό έκπτωσης).  

ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ                  Μ.Μ Τ.Μ. 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ ΟΞΥΤΗΤΑΣ 0-1 5ΛΙΤ. τεμάχιο 23,54 300 7.062,00 

    ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.062,00 

    ΦΠΑ13% 918,06 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
7.980,06 
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ΟΜΑΔΑ Β.     

 Είδη αρτοποιείου (ΦΠΑ 13%).    

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Μ.Μ. Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΑΡΤΟΣ  ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ κιλό 1,40 3.000 4.200,00 

ΑΡΤΟΣ ΠΡΟΖΥΜΕΝΙΟΣ κιλό 1,58 800 1.264,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 5.464,00 

    ΦΠΑ13% 710,32 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΜΗΣ 
6.174,32 

 

ΟΜΑΔΑ Β.     

 Είδη αρτοποιείου (ΦΠΑ 24%).    

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Μ.Μ. Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΑ 
ΛΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ ΤΗΣ ΩΡΑΣ κιλό  4,80  40 192,00 

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΚΑΝΕΛΛΑΣ κιλό  4,80 25 120,00 

    ΣΥΝΟΛΟ  312,00 

  ΦΠΑ 24% 74,88 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
386,88 

 

ΟΜΑΔΑ Γ.     

Είδη κρεοπωλείου (ποσοστό έκπτωσης).  

 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ     

Μ.Μ. Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΜΟΣΧΑΡΙ ΨΑΧΝΟ (ΚΙΛΟΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 
ΤΡΑΝΣ, ΠΟΝΤΙΚΙ) 

κιλό 9,26 250 2.315,00 

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ ΨΑΧΝΟ (ΚΙΛΟΤΟ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ, ΤΡΑΝΣ ΠΟΝΤΙΚΙ) 

κιλό 9,26 850 7.871,00 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ κιλό 2,33 1600 3.728,00 

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΗ (ΣΤΗΘΟΣ-ΦΙΛΕΤΟ) κιλό 7,35 300 2.205,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 16.119,00 

     ΦΠΑ 13% 2.095,47 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
18.214,47 
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ΟΜΑΔΑ Δ.     

Είδη ιχθυοπωλείου (ψάρια) (ποσοστό έκπτωσης). 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ  
Μ.Μ. Τ.Μ. 

 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩ ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ  τυπου 500-1000 κιλό 9,00 900 8.100,00 

ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ    κιλό 7,40 200 1.480,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 9.580,00 

 
 

 ΦΠΑ13% 1.245,40 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.825,40 

 

ΟΜΑΔΑ Ε. 

Είδη οπωροπωλείου (ποσοστό έκπτωσης). 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΩΝ   Μ.Μ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
Τ.Μ. 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ   

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ. 1000 0,42 420 

2 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑΚΙ) 200 0,45 90 

3 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 1000 2,01 2010 

4 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 100 2,78 278 

5 ΔΥΟΣΜΟΣ ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑΚΙ) 350 0,66 231 

6 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 450 0,70 315 

7 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛ 800 0,68 544 

8 ΚΑΥΚΑΛΙΘΡΕΣ ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑΚΙ) 100 0,73 73 

9 ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΙΛΟ 80 4,18 334,4 

10 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΚΙΛΟ 100 1,34 134 

11 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 600 0,67 402 

12 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑΚΙ) 250 0,47 117,5 

13 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 450 0,45 202,5 

14 ΛΕΜΟΝΙΑ   ΚΙΛΟ 600 1,01 606 

15 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑΚΙ) 350 0,44 154 

16 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 120 1,63 195,6 

17 ΜΑΡΑΘΟΣ ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑΚΙ) 100 0,46 46 

18 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜ 200 0,44 88 

19 ΜΗΛΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΚΙΛΟ 2300 1,38 3174 

20 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛ 1200 1,56 1872 

21 ΜΥΡΩΔΙΕΣ ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑΚΙ) 150 0,38 57 
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22 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 70 2,68 187,6 

23 ΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 1500 1,58 2370 

24 ΠΑΤΑΤΕΣ    ΚΙΛΟ 3600 0,72 2592 

25 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΟ 400 1,25 500 

26 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΙΛΟ 25 3,35 83,75 

27 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΧΥΜΟΥ ΚΙΛΟ 500 Ο,60 300 

28 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 
ΝΑΒΑΛΙΝΕΣ ΚΙΛΟ 300 Ο,79 237 

29 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΟ 150 2,82 423 

30 ΣΕΛΙΝΟ  ΚΙΛΟ 120 1,21 145,2 

31 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜ 500 0,49 245 

32 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΟ 450 1,14 513 

33 ΣΤΑΦΙΔΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ ΚΙΛΟ 100 2,19 219 

34 ΣΦΕΛΙΤΣΙ ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑΚΙ) 150 0,49 73,5 

35 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ  ΤΣΑΟΛΙΑ ΚΙΛΟ 200 4,66 932 

36 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ ΚΙΛΟ 150 4,74 711 

37 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 150 2,19 328,5 

38 ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΙΛΟ 120 2,11 253,2 

ΣΥΝΟΛΟ       21.457,75 

   ΦΠΑ 13% 2.789,51 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 24.247,26 

 

ΤΜΗΜΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Είδη παντοπωλείου (ΦΠΑ 13%) 

 
Μ.Μ Τ.Μ. 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΑΛΕΥΡΙ ΣΥΣΚ. 1000 gr  τεμάχιο 0,98 275 269,5 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 gr τεμάχιο 0,80 800 640 

ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ Νο 6 και Νο 10 
(ΣΥΣΚ. 500gr ) 

τεμάχιο 0,80 750 600 

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ-ΜΠΟΝΕΤ ΣΥΣΚ. 500gr τεμάχιο 0,98 400 392 

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΣΥΣΚ. 500gr τεμάχιο 1,10 250 275 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΛΟΠΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΣΚ. 500gr τεμάχιο 1,20 250 300 

  ΣΥΝΟΛΟ          2.476,50 

  ΦΠΑ13%             321,94 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

      2.798,44 
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Είδη παντοπωλείου (ΦΠΑ 24%)-    

ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 
Μ.Μ. Τ.Μ. 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ   ΦΙΑΛΗ 1000gr τεμάχιο 0,35 275 96,25 

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΨΙΛΗ 1000 gr  τεμάχιο 1,04 275 286 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 
ΣΥΣΚ. 500gr 

τεμάχιο 
0,60 400 

240 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 510ΓΡ  τεμάχιο 1,56 400 624 

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  (συσκευασία 195gr) τεμαχιο 1,77 275 486,75 

ΤΟΝΟ ΣΕ ΛΑΔΙ  ΚΟΝΣΕΡΒΑ (160 γρ.) τεμάχιο 1,85 200 370 

ΚΟΝΣΕΡΒΑ (160 γρ.) ΛΑΔΕΡΑ ΑΡΑΚΑ τεμάχιο 1,85 300 555 

ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ (σε τεμ.  350ΓΡ.) τεμάχιο 1,90 10 19 

ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ (ΣΚΟΝΗ) 0-6 ΜΗΝΩΝ (1
ΗΣ

 
ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

τεμάχιο 
13,50 10 

135 

    ΣΥΝΟΛΟ 2.812,00 

    ΦΠΑ 24% 674,88 

    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ  
3.486,88 

 

Είδη παντοπωλείου (ποσοστό έκπτωσης).  

ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 
Μ.Μ Τ.Μ. 

 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΝΑ ΛΩΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞ.ΠΑΡΘΕΝΟ 1 ΛΙΤΡΟ κιλό 6,22 400 2.488,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 2.488,00 

    ΦΠΑ13% 323,44 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
2.811,44 

 

ΤΜΗΜΑ Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Α/Α 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΑΤΟ 
ΜΑ 

Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ανά ΑΤΟΜΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
για όλο το 
πλήθος 

Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

Α ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 60      

  ΜΟΝΙΜΟΙ -ΑΟΡΙΣΤΟΥ       

  

Για την παροχή (μαζί με τη 
μεταφορά) ενός λίτρου 
φρέσκου γάλακτος 

 τεμάχιο 242 14.520 1,20 € 17.424,00 € 

Β ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1      

  
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
(6μηνες) 
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Για την παροχή (μαζί με τη 
μεταφορά) ενός λίτρου 
φρέσκου γάλακτος 

 τεμάχιο 132 132 1,20 € 158,40 € 

Γ ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 48      

  
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8 
μήνες) 

      

  

Για την παροχή (μαζί με τη 
μεταφορά) ενός λίτρου 
φρέσκου γάλακτος 

 τεμάχιο 176 8.448 1,20 € 10.137,60 € 

          

  ΣΥΝΟΛΟ 109   23.100  27.720,00 € 

  Φ.Π.Α. 13%      3.603,60 € 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ       31.323,60 € 

          

       

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΤΟ 
ΜΑ 

Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ανά ΑΤΟΜΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
για όλο το 
πλήθος 

Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

Α) ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 8      

  ΜΟΝΙΜΟΙ -ΑΟΡΙΣΤΟΥ       

  

Για την παροχή (μαζί με τη 
μεταφορά) ενός λίτρου 
φρέσκου γάλακτος 

 τεμάχιο 242 1936 1,20 € 2.323,20 € 

Β) ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2      

  
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ( ΜΕ 
8ΜΗΝΟ) 

      

  

Για την παροχή (μαζί με τη 
μεταφορά) ενός λίτρου 
φρέσκου γάλακτος 

 τεμάχιο 176 352 1,20 € 422,40 € 

          

  ΣΥΝΟΛΟ 10   2.288  2.745,60 € 

  Φ.Π.Α. 13%      356,93 € 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ       3.102,53 

        

       

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ       

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΤΟ 
ΜΑ 

Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ανά 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
για όλο το  
ΕΤΟΣ/(52 

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ) 

Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

Α) ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 18      

  

Για την παροχή (μαζί με τη 
μεταφορά) ενός λίτρου 
φρέσκου γάλακτος 

 τεμάχιο 90 4680 1,20 € 5.616,00 € 
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Β) ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΙΔΑΧ 43      

  

Για την παροχή (μαζί με τη 
μεταφορά) ενός λίτρου 
φρέσκου γάλακτος 

 τεμάχιο 132 6.864 1,20 € 8.236,80 € 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  61   11.544  13.852,80 € 

  Φ.Π.Α. 13%      1.800,86 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ       15.653,66 €  

        

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-
ΜΕΣΣΗΝΗΣ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

     

ΚΑ 25.6061        

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΤΟ 
ΜΑ 

Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ανά ΑΤΟΜΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
για όλο το 
πλήθος 

Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

Α) ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ -      

         

  

Για την παροχή (μαζί με τη 
μεταφορά) ενός λίτρου 
φρέσκου γάλακτος 

  - 2.020 1,20 € 2.424,00 € 

          

  ΣΥΝΟΛΟ    2.020  2.424,00 € 

  Φ.Π.Α. 13%      315,12 € 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ       2.739,12 € 

          

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΤΟ 
ΜΑ 

Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ανά ΑΤΟΜΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
για όλο το 
πλήθος 

Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

Α) ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 13      

  ΑΟΡΙΣΤΟΥ-ΜΟΝΙΜΟΙ       

  

Για την παροχή (μαζί με τη 
μεταφορά) ενός λίτρου 
φρέσκου γάλακτος 

 τεμάχιο 242 3.146 1,20 € 3.775,20 € 

Β) ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 3      

  
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ( ΜΕ 
6ΜΗΝΟ) 

      

  

Για την παροχή (μαζί με τη 
μεταφορά) ενός λίτρου 
φρέσκου γάλακτος 

 τεμάχιο 132 396 1,20 € 475,20 € 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  16   3542  4.250,40 

  Φ.Π.Α. 13%      552,55 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ       4.802,95 € 
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Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
(ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) 

     

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΤΟ 
ΜΑ 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ανά ΑΤΟΜΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
για όλο το 
πλήθος 

Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

Α) ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2      

  ΜΟΝΙΜΟΙ-ΑΟΡΙΣΤΟΥ       

  

Για την παροχή (μαζί με τη 
μεταφορά) ενός λίτρου 
φρέσκου γάλακτος 

 τεμάχιο 242 484 1,20 € 580,80 € 

        

Β) ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2      

  
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ( ΜΕ 
8ΜΗΝΟ) 

      

  

Για την παροχή (μαζί με τη 
μεταφορά) ενός λίτρου 
φρέσκου γάλακτος 

 τεμάχιο 176 352 1,20 € 422,40 € 

 ΔΑΠΑΝΗ 4   836  1.003,20 

  Φ.Π.Α.13%      130,42 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ       1.133,62 € 

        

ΚΑ 15.6063.02       

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΤΟ 
ΜΑ 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ανά ΑΤΟΜΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
για όλο το 
πλήθος 

Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

Α) ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 3      

  ΜΟΝΙΜΟΙ-ΑΟΡΙΣΤΟΥ       

  

Για την παροχή (μαζί με τη 
μεταφορά) ενός λίτρου 
φρέσκου γάλακτος 

 τεμάχιο 242 726 1,20 € 871,20 € 

 ΔΑΠΑΝΗ 3   726  871,20 

  Φ.Π.Α.13%      113,26 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ       984,46 € 

        

ΚΑ 6063       

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ        

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΤΟ 
ΜΑ 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ανά ΑΤΟΜΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
για όλο το 
πλήθος 

Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

Α) ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1      

  ΜΟΝΙΜΟΙ-ΑΟΡΙΣΤΟΥ       

  

Για την παροχή (μαζί με τη 
μεταφορά) ενός λίτρου 
φρέσκου γάλακτος 

 τεμάχιο 242 242 1,20 € 290,40 € 
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Β) ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1      

  
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ( ΜΕ 
8ΜΗΝΟ) 

      

  

Για την παροχή (μαζί με τη 
μεταφορά) ενός λίτρου 
φρέσκου γάλακτος 

 τεμάχιο 176 176 1,20 € 211,20 € 

 ΔΑΠΑΝΗ 2   418  501,60 € 

  Φ.Π.Α.13%      65,21 € 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ       566,81 € 

        

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ       

ΚΑ 10.6063       

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΤΟ 
ΜΑ 

Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ανά ΑΤΟΜΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
για όλο το 
πλήθος 

Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

Α) ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ -      

         

  

Για την παροχή (μαζί με τη 
μεταφορά) ενός λίτρου 
φρέσκου γάλακτος 

  - 1.700 1,20 € 2.040,00 € 

          

  ΣΥΝΟΛΟ    1.700  2.040,00 € 

  Φ.Π.Α. 13%      265,20 € 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ       2.305,20 € 

 

Κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης βάση 
του   άρθρου 132 παρ.1, δηλαδή να αυξήσει την προμήθεια ποσότητας μέχρι 15% στη 
συνολική ποσότητα για τις ανάγκες των υπαλλήλων της.Η ποσότητα βάσει προαίρεσης 
είναι 6.196 τεμάχια (15% των 41.310 τεμαχίων το δικαίωμα προαίρεσης) έναντι ποσού 
8.401,78 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, άρα η αξία της  υπό ανάθεσης σύμβασης 
ανέρχεται στο ποσό των 71.013,72 €. Το δικαίωμα προαίρεσης κρίνεται απαραίτητο λόγω 
της πιθανότητας ενδεχόμενης πρόσληψης νέων βάσει του προγραμματισμού προσλήψεων 
έτους 2018. 

 

Α.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ  

1 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Λίτρο 41.310 1,20 49.572,00 

2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Λίτρο 2020 1,20 2.424,00 

3. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Λίτρο 726 1,20 871,20 

4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ Λίτρο 1.700 1,20 2.040,00 
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5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

Λίτρο 418 1,20 501,60 

   ΣΥΝΟΛΟ 
ΛΙΤΡΩΝ 46.174 

   ΣΥΝΟΛΟ   55.408,80 €  

    ΦΠΑ 13%   7.203,14 € 

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

62.611,94 €#   

#ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ Δ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ  
(ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) 
 

Είδη κρεοπωλείου (ποσοστό έκπτωσης). 
 

 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ 
ΔΗΜΟΤΕΣ   

Μ.Μ. Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΝΑ ΛΩ ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ Α/Ο κιλό 6,22 3.280 20.401,60 

      ΣΥΝΟΛΟ 20.401,60 

     ΦΠΑ 13% 2.652,21 

   

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
23.053,81 

 
 
ΤΜΗΜΑ Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 
(ΣΥΣΣΙΤΙΟ) ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ  
 

ΟΜΑΔΑ Α.     

Είδη παντοπωλείου- γαλακτοκομικά-κατεψυγμένα προιόντα 

(ΦΠΑ 13%)   

ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ   

Μ.Μ Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ 1 
ΛΙΤΡΟ 

τεμάχιο 1,20 500 600 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΑΣΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΑΛΙ, 
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ, ΠΕΝΝΕΣ Κ.Λ.Π )ΣΥΣΚ. 500 gr  

τεμάχιο 0,80 300                          240 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΤΕΣ ΣΥΣΚ. 
500gr  

τεμάχιο 0,80 400 320 

ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΒΙΔΕΣ ΣΥΣΚ. 500gr  τεμάχιο 0,80 200 160 

ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΧΥΛΟΠΙΤΑΚΙ ΣΥΣΚ. 500gr τεμάχιο 1,62 150 243 

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΥΣΚ. 500gr τεμάχιο 0,98 400 392 

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ ΣΥΣΚ. 500gr τεμάχιο 0,98 200 196 
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ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΣΥΣΚ. 500gr τεμάχιο 1,10 250 275 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΛΟΠΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΣΚ. 500gr τεμάχιο 1,20 200 240 

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨ. ΠΑΚ. 1000ΓΡ τεμάχιο 2,70 170 459 

ΑΥΓΑ 53-63 γρ (ΕΞΑΔΑ) τεμάχιο 1,10 100 110 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ         3.235,00 € 

   ΦΠΑ 13%     420,55 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ        3.655,55 € 

    

Είδη παντοπωλείου (ΦΠΑ 24%)   

ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ                       

Μ.Μ. Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ   ΦΙΑΛΗ 1000gr τεμάχιο 0,35 20 70,00 

ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣΚ.30γρ. τεμάχιο 0,98 10 9,8 

ΠΙΠΕΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 100γρ. τεμάχιο 1,72 25 43 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ SOFT 250gr τεμάχιο 0,92 70 64,40 

ΞΥΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 400 gr τεμάχιο 0,42 50 21 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 
ΣΥΣΚ. 500gr 

τεμάχιο 
0,60 500 300 

    ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 445,20 

    ΦΠΑ 24% 106,85 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ       552,05 

 

Είδη παντοπωλείου (ποσοστό έκπτωσης).  

ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ                  Μ.Μ Τ.Μ. 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ ΟΞΥΤΗΤΑΣ 0-1 5ΛΙΤ. τεμάχιο 23,54 50 1.177,00 

    ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.177,00 

    ΦΠΑ13% 153,01 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
1.330,01 

 

ΟΜΑΔΑ Β.     

 Είδη αρτοποιείου (ΦΠΑ 13%).    

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Μ.Μ. Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΑΡΤΟΣ  ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ κιλό 1,40 1.000 1.400,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 1.400,00 
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    ΦΠΑ13% 182,00 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΜΗΣ 
1.582,00 

 

ΟΜΑΔΑ Γ.     

Είδη κρεοπωλείου (ποσοστό έκπτωσης). 
 

 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ     

Μ.Μ. Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΜΟΣΧΑΡΙ ΨΑΧΝΟ (ΚΙΛΟΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 
ΤΡΑΝΣ, ΠΟΝΤΙΚΙ) 

κιλό 9,26 200 1.852,00 

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ ΨΑΧΝΟ (ΚΙΛΟΤΟ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ, ΤΡΑΝΣ ΠΟΝΤΙΚΙ) 

κιλό 9,26 400 3.704,00 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ κιλό 2,33 600 1.398,00 

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΗ (ΣΤΗΘΟΣ-ΦΙΛΕΤΟ) κιλό 7,35 150 1.102,50 

    ΣΥΝΟΛΟ 8.056,50 

     ΦΠΑ 13% 1.047,34 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
9.103,84 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ε. 

Είδη οπωροπωλείου (ποσοστό έκπτωσης).  

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΩΝ   Μ.Μ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
Τ.Μ. 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ. 200 0,42 84 

 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 50 2,01 100,50 

 ΔΥΟΣΜΟΣ ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑΚΙ) 50 0,66 33 

ΟΜΑΔΑ Δ.     

Είδη ιχθυοπωλείου (ψάρια) (ποσοστό έκπτωσης). 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  

Μ.Μ. Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ  τυπου 500-1000 κιλό 9,00 200 1.800,00 

ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ    κιλό 7,40 100 740,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 2.540,00 

    ΦΠΑ13% 330,20 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.870,20 
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 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 250 0,70 175 

 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΚΙΛΟ 50 1,34 67 

 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 150 0,67 100,50 

 ΛΕΜΟΝΙΑ   ΚΙΛΟ 250 1,01 252,50 

 ΜΑΡΑΘΟΣ ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑΚΙ) 20 0,46 9,20 

 ΜΗΛΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΚΙΛΟ 100 1,38 138 

 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛ 100 1,56 156 

 ΜΥΡΩΔΙΕΣ ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑΚΙ) 50 0,38 19 

 ΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 500 1,58 790 

 ΠΑΤΑΤΕΣ    ΚΙΛΟ 400 0,72 288 

 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΙΛΟ 10 3,35 33,50 

 ΣΕΛΙΝΟ  ΚΙΛΟ 30 1,21 36,30 

 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜ 200 0,49 98 

 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΟ 150 1,14 171 

 ΣΦΕΛΙΤΣΙ ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑΚΙ) 50 0,49 24,50 

 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ  ΤΣΑΟΛΙΑ ΚΙΛΟ 300 4,66 1398 

 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ ΚΙΛΟ 150 4,74 711 

   ΣΥΝΟΛΟ  4.685,00 

   ΦΠΑ 13% 609,05 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 5.294,05 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 

Μ.ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
 

ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
Φρέσκο γάλα CPV 15511000-3    Γάλα   

Το υπό προμήθεια γάλα θα πρέπει να είναι πλήρες (λιπαρά 3,5%) ή ημιαποβουτυρωμένο (λιπαρά 
1,5%) φρέσκο παστεριωμένο , σε συσκευασία εμφιάλωσης ενός (1) λίτρου, οποιασδήποτε 
αναγνωρισμένης μάρκας που διατίθεται στο Λιανικό Εμπόριο σύμφωνα με το άρθρο 80 του κώδικα 
(ΦΕΚ 788/87 Β). Το γάλα θα είναι αγνό αγελαδινό γάλα απαλλαγμένο , το οποίο θα διατηρεί τα 
φυσικά θρεπτικά συστατικά του (ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες κλπ) 
τα οποία θα αναγράφονται στην τυπωμένη ετικέτα αυτού. 

 Το φρέσκο γάλα θα έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή 
θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (71,7  βαθμούς Κελσίου τουλάχιστον για 15 δευτερόλεπτα) 
ή σε χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα (+63 βαθμούς Κελσίου τουλάχιστον για 30 
λεπτά) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και 
θερμοκρασίας μεταξύ των δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος, 
παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιμασία 
υπεροξειδάσης, αμέσως δε μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε 
θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς Κελσίου, στην οποία θερμοκρασία και 
συντηρείται, η συντήρησή του να διαρκεί μέχρι 7 ημέρες και θα καθορίζεται με ευθύνη του 
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παρασκευαστή. Στο προϊόν επίσης θα αναγράφονται το πιστοποιητικό σύστημα ποιότητας, η 
ημερομηνία παστερίωσης- ανάλωσης, οι κωδικοί και γενικά όλα τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που 
αφορούν στον τρόπο συσκευασίας και παραγωγής (τόπος, χρόνος, παρτίδα) και η θερμοκρασία 
συντήρησης του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο 
ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες.  

Το προς προμήθεια γάλα θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ή του εργοστασίου 
παρασκευής του ότι δεν περιέχει γενετικά τροποποιημένο υλικό καθώς και οι πρώτες και οι 
βοηθητικές ύλες παρασκευής του δεν περιέχουν γενετικά τροποποιημένο υλικό. Η δήλωση αυτή θα 
περιλαμβάνεται στο στέλεχος της τεχνικής προσφοράς. Η συσκευασία να είναι σύμφωνη με 
τους όρους συσκευασίας και διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων του άρθρου 85 του Κ.Τ.Π., τα δε 
πώματα των συσκευασιών να είναι άθικτα και να εφαρμόζουν κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
στεγανότητα και η γνησιότητα του περιεχομένου. Οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν σήμα 
καταλληλότητας το οποίο πρέπει να περιλαμβάνεται εντός ωοειδούς ταινίας που αναφέρονται στο 
Π.Δ. 56/1995. Η συσκευασία δεν θα πρέπει να απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα 
ήταν δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει τη σύσταση του γάλακτος.  

Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 για την υγιεινή των 
τροφίμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδείξει με έγγραφα (από διαπιστευμένο 
φορέα πιστοποίησης) ότι θεσπίζει, εφαρμόζει και διατηρεί διαδικασίες βασιζόμενες στις αρχές 
ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου HΑCCP στους τομείς παραγωγής, επεξεργασίας, 
συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. Επίσης θα πρέπει να προσκομίζει τα 
αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα 
πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά που του ζητείται και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου θα 
βαρύνουν τον προμηθευτή.  

Ο Δήμος μπορεί να παρακολουθεί την όλη επεξεργασία, με επιτροπή από ειδικούς στον τόπο 
παρασκευής. Η δαπάνη για τη μετάβαση και παρακολούθηση της όλης επεξεργασίας παρασκευής 
βαρύνει τον υποψήφιο προμηθευτή.   

Το προϊόν συντηρούμενο στην προβλεπόμενη θερμοκρασία ψύξης για διάρκεια από την ημερομηνία 
παρασκευής του έως την ημερομηνία λήξεώς του δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις 
περιεχομένου ή συσκευασίας οι οποίες οφείλονται σε μικροβιακές ή ενζυματικές διεργασίες.   

Η παράδοση θα γίνεται σε κιβώτια με χειρολαβές και εσωτερικά χωρίσματα. Οι φορτοεκφορτώσεις θα 
γίνονται από προσωπικό του προμηθευτή. Ο προμηθευτής θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για 
την διατήρηση και μεταφορά του προϊόντος (φορτηγά ψυγεία κλπ).  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να τοποθετήσει ψυγεία στα σημεία που θα γίνεται η παράδοση, για την 
καλή φύλαξη και διατήρηση του προϊόντος. Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυάται την καλή συντήρηση 
του προϊόντος στα σημεία αυτά. Ο προμηθευτής υποχρεούται επίσης να προβαίνει σε τακτική 
συντήρηση των ψυγείων αυτών. Η χρέωση της συντήρησης θα γίνεται με δαπάνη του προμηθευτή.  
Επίσης ο προμηθευτής αποδέχεται ότι σε περίπτωση βλάβης θα οφείλει να αντικαθιστά το ψυγείο 
που έχει βλάβη με άλλο ψυγείο. Η δαπάνη αντικατάστασης θα βαρύνει τον προμηθευτή.  

Ο τυχόν απαιτούμενος για την εκτέλεση της προμήθειας μηχανικός εξοπλισμός αν δεν διατίθεται από 
τον ανάδοχο, θα εξευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες αυτού, ή δε υπηρεσία δεν θα αναλαμβάνει 
καμία υποχρέωση ή ευθύνη.  

Η παράδοση θα γίνεται  ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας ύστερα από παραγγελία από τους 
υπεύθυνους που έχουν οριστεί.  

Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται προσωπικά αυτός 
και μόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για αποζημίωση για ζημιές που θα 
προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα μεταφορικά του μέσα, 
τα μηχανήματα, τα εργαλεία κλπ. σε πρόσωπα ή ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, των 
δήμων ή τρίτων, αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του Δήμου  Καλαμάτας.  

Εργαστηριακές εξετάσεις 

Εάν η Επιτροπή Παραλαβής θελήσει, πριν την οριστική παραλαβή, μπορεί να ζητήσει από 
τον προμηθευτή να διενεργηθούν μικροβιολογικές και χημικές εξετάσεις προκειμένου να 
διαπιστωθεί ότι οι μικροβιολογικοί παράγοντες και η χημική σύσταση του υπό προμήθεια γάλακτος 
είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το δικαίωμα αυτό το διατηρεί και κατά τη διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης. 

Τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

Έιδη Παντοπωλείου CPV 15800000-6  

Όλα τα είδη θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
(Κ.Τ.Π) και αντικειμένων κοινής χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές, Υγειονομικές, Κτηνιατρικές και 
Αγορανομικές διατάξεις.  

Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων 
ισχύουσες διατάξεις. Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία 
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λήξης η οποία, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές / είδος, 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 μήνες μετά τη παράδοση των προϊόντων.  

Ελαιόλαδο : Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ του οποίου ο βαθμός 
οργανοληπτικής αξιολόγησης είναι ίσος ή ανώτερος του 6,5, του οποίου η ελεύθερη οξύτητα, 
εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, είναι κατά μέγιστο 1g ανά 100g  που λαμβάνεται μηχανικά με έκθλιψη 
των ελαίω, χωρίς καμία άλλη επεξεργασία ως ορίζει το άρθρο 71 του κώδικα τροφίμων και ποτών 
και του οποίου τα λοιπά χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα προς τα προβλεπόμενα για την κατηγορία 
αυτή. Συσκευασία όπως αναγράφεται στο σχετικό πίνακα ειδών.  

'Ανθος αραβοσίτου, καραμέλες ζελέ, μπέικιν πάουντερ, βανίλιες,  κορν φλάουρ:Θα διατίθενται στη 
συσκευασία που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Μέλι : Χωρίς αναμίξεις άλλης γλυκαντικής ύλης ή ουσίας, θα διατίθεται σε μεταλλική ή γυάλινη 
συσκευασία των 1000 γρ. εκτός αν ο πίνακας προϋπολογισμού των ειδών αναγράφει άλλη 
συσκευασία. Το μέλι δεν πρέπει να περιέχει οργανικές ή ανόργανες ύλες, ξένες προς την σύστασή 
του. Δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνήθιστη ζύμωση, η οξύτητα του δεν πρέπει να έχει τροποποιηθεί 
τεχνητώς και δεν πρέπει να έχει θερμανθεί με τρόπο που να συνεπάγεται την καταστροφή ή τη 
σημαντική αδρανοποίηση των φυσικών ενζύμων.  

Ζυμαρικά : Τα ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι 100% έχοντας τα εξής αναλυτικά 
στοιχεία: α) Υγρασία και πτητικές στους 105οC ουσίες, κατ' ανώτατο όριο 12,5% για την θερινή 
περίοδο από 16Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και 13,5% για την χειμερινή περίοδο από 16 
Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Ιουνίου. β) Η οξύτητα δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη των 10 βαθμών 
οξύτητας ή 0,9% σε γαλακτικό οξύ. γ) Η τέφρα των ζυμαρικών δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη 
της αντίστοιχης που καθορίζεται για το σιμιγδάλι από το οποίο παρασκευάστηκαν, αυξημένη κατά 
0,1 μονάδα. Η συσκευασία των ζυμαρικών να είναι των 500γρ με ημερομηνία λήξεως.  

Γιαούρτι : Αγελαδινό στραγγιστό των σε συσκευασία του 1 κιλού. Ημερομηνία παρασκευής θα είναι 
η ημέρα παράδοσης ή το πολύ μέχρι 4 ημέρες πριν την ημέρα παράδοσης.  

Μπισκότα τύπου Μιράντα ή Πτι Μπερ: Σε συσκευασία 250 γρ., με ημερομηνία λήξης, 
παρασκευασμένα από βούτυρο, χωρίς προσθήκη άλλης λιπαρής ύλης, με αβλαβής αρωματικές 
ουσίες επιτρέπεται η τεχνική χρώση με τις επιτρεπόμενες φυσικές χρωστικές. 

Μπαχαρικά : π.χ. πιπέρι κ.λ.π. συσκευασμένα, όχι χύμα, με τις απαραίτητες ενδείξεις .  

Μπείκιν Πάουντερ, Βανίλια (άρωμα), Σόδα, Αμμωνία : Συσκευασμένα όχι χύμα, με τις απαραίτητες 
ενδείξεις.  

Φυσικός χυμός : Σε συσκευασία του 1 λίτρου από εσπεριδοειδή και άλλα φρούτα χωρίς ζάχαρη και 
συντηρητικά.  

Όσπρια : Τα όσπρια (φασόλια, φακές κλπ) να είναι απολύτως καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ξένη 
ύλη. Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να αναγράφονται 
οι εξής ενδείξεις: α)Ποιότητα Α, β) Ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία για τα όσπρια  

να είναι των 500γρ.  

Ξύδι : Η οξύτητα του προσφερομένου ξυδιού τυποποιημένο ή σε πλαστική φιάλη των 400 γρ πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 6% με οξικό οξύ.  

Τα τυριά :  

Τα σκληρά τυριά (κασέρι –κεφαλοτύρι–κεφαλογραβιέρα –ρεγγάτο) να είναι Α ́ ποιότητας, με 
υγρασία μικρότερη του 40%. Τυρί φέτα Α ́ ποιότητας, από πρόβειο ή κατσικίσιο μίγμα γάλακτος, να 
αναγράφεται ρητά στη συσκευασία το όνομα «φέτα». Τα προμηθευόμενα τυριά (φέτα –κασέρι –
κεφαλοτύρι –κεφαλογραβιέρα –ρεγγάτο) διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κ.Τ.Π.Τα 
είδη γαλακτοκομίας να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από 
ανεπιθύμητες οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Το τυρί φέτα Α' 
ποιότητας από πρόβειο και γίδινο γάλα κατηγορία προέλευσης ΠΟΠ σύμφωνα μεΥΑ313027/14-1-
1994/ΦΕΚ Β 8/11-1-1994 και ΥΑ379115/19-7-2000/ΦΕΚ Β 949/31-7-2000 και Καν. (ΕΟΚ) 
αριθ.1107/1996 L 148/21.06.96 ) και Καν.(ΕΚ) αριθ.1509/2000 (L 174/13.07.00). Συσκευασία: 
κατάλληλη για τη μεταφορά, πλαστικό δοχείο, βάροςπεριεχόμενουενός (1) κιλού, το προϊόν θα 
συντηρείται σε άλμη εντός του δοχείου, επί της συσκευασίας θα αναγράφονται το σύνολο των 
στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν, απαλλαγμένη από τρίματα, σκληρή όχι 
πολύ αλμυρή. Στη συσκευασία να αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: α) ΦΕΤΑ, β) 
Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), γ) Τυρί, δ) Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού -
συσκευαστή, ε) Το βάρος του περιεχομένου, στ) Η ημερομηνία παραγωγής, ζ) Στοιχεία ελέγχου που 
αναλύονται ως εξής: 1) Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης: ΦΕ, 2) Ο αύξοντας 
αριθμός του τύπου συσκευασίας, 3) Ημερομηνία παραγωγής.Παράδειγμα: (ΦΕ-1650-20.12.94). Το 
τυρί να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό ή κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 
Αποκλείονται τα τρίμματα.  
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Δημητριακά: Να είναι σε συσκευασία των 375γρ. πως διατίθεται στην ευρεία αγορά, να μην 
περιέχουν χρωστικέςουσίες και να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α)Ημερομηνία λήξης, β)Σύνθεση 
τουπροϊόντος, γ)Περιεκτικότητα σε βιταμίνες. 

Γάλα εβαπορέ : Πλήρες συμπυκνωμένο σε μεταλλικό κουτί των 400-410 γρ.περίπου(εκτός αν ο 
πίνακας προϋπολογισμού των ειδών αναγράφει άλλη συσκευασία) αγελάδας ελάχιστου λίπους 3,5% 
και στερεού υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25%.  

Μαργαρίνη: Να είναι προϊόν που λαμβάνεται από φυτικές λιπαρές ύλες και το οποίο έχει την 
ακόλουθη περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες: άνω των 62% και κάτω του 80%. Το βάρος της 
συσκευασίας του να είναι 250γρ. Ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία 
παράδοσης.  

Ρύζι : Σε συσκευασία των 500γρ. (εκτός αν ο πίνακας προϋπολογισμού των ειδών αναγράφει άλλη 
συσκευασία). Να μην έχει θραύσματα κόκκων σε ποσοστό ανώτερο του 5%, από τα οποία 
θραύσματα μεγέθους κατώτερου του μισού ακέραιου κόκκου μέχρι 13% κατά βάρος.  

Να είναι λευκού χρώματος φυσικού της ποικιλίας και να μην περιέχει κόκκους κίτρινους ή άλλων 
αποχρώσεων σε αναλογία ανώτερη του 0,5%. Να μην περιέχει υγρασία ανώτερη του 15-16%. 

Αυγά : Τα αυγά να είναι κοινά πτηνοτροφείου κατηγορίας ΑΜ (medium) μεσαίου βάρους από 53-
63γρ. Να είναι ωοσκοπημένα και ποιοτικά καταταγμένα από νόμιμα λειτουργούντα ωοσκοπικά 
κέντρα τα οποία διαθέτουν κωδικό αριθμό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Να είναι συσκευασμένα 
σε εξάδες. Στη συσκευασία τους να υπάρχουν ενδείξεις κατηγορίας, ποιότητας και βάρους. Να 
υπάρχει ημερομηνία συσκευασίας ή ωοσκόπησης, ο κωδικός αριθμός του ωοσκοπικού κέντρου και η 
ημερομηνία λήξης. Η παράδοσή τους να γίνεται τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία ωοσκόπησης. 

Τοματοειδή: Η συσκευασία του να είναι χάρτινη ή μεταλλική των 500γρ.  Το άνοιγμα της  
συσκευασίας να μην απαιτεί ανοιχτήρι. Ο συμπυκνωμένος τοματοχυμός να προέρχεται από ελαφρά 
συμπύκνωση χυμού ντομάτας  ώστε  τα  στερεά  συστατικά  εκ  του  χυμού  προερχόμενα,  να  είναι  
6%  τουλάχιστον.  Η συσκευασία  του  να  είναι  χάρτινη  των  500γρ   

Αλάτι: Η περιεκτικότητα σε NaCl να είναι τουλάχιστον 97%, πρέπει να είναι χρώματος λευκού και το 
υδατικό του διάλυμα να είναι διαυγές, να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε 
οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Η συσκευασία του να είναι σε πλαστική φιάλη 
1000 γρ.  

Φύλλο κρούστας: Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κ.Τ.Π. και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η μεταφορά θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία τα 
οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχεται η θερμοκρασία 
μεταφοράς του προϊόντος. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα σύμφωνα με 
τις εκάστοτε Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ. 

Καφές τύπου ελληνικός: Αλεσμένος και καβουρδισμένος, σε συσκευασία που θα διασφαλίζει την 
προστασία  του  προϊόντος  από  την  ηλιακή  ακτινοβολία,  την  υγρασία  και  τις  εξωτερικές  
οσμές. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση τα συστατικά και η ημερομηνία 
λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου, σε συσκ. 195γρ. 

 Ζάχαρη: Ζάχαρη λευκή κρυσταλλική σε χάρτινη συσκευασία του ενός (1) κιλού και να είναι 
απαλλαγμένη από ξένες ύλες, Α' Ποιότητας . 

Τυρί σε φέτες για τοστ: Τυριά με αναγραφόμενη την προέλευσή τους και την εταιρία που προέρχεται 
καθώς και τα λιπαρά του, την ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Όλα τα τυριά να είναι πρώτης 
ποιότητας. Να έχουν την πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα αντικανονικών οσμών και 
γεύσεων, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος.  

Γαλοπούλα σε φέτες για τοστ: συσκευασία 1.000 γρμε  αναγραφόμενη  την  προέλευσή  του,  την  
εταιρεία  που προέρχεται και τα λιπαρά του, καθώς και την ημερομηνία παραγωγής και λήξης, 
κομμένα σε φέτες, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος και να είναι Α’ ποιότητος.  

Ψωμί για τοστ: Τα προιόντα θα πληρούν τις διατάξεις του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. 

Αλεύρι: Ως ‘’άλευρο σίτου ’’ ή απλώς ‘’ άλευρο ’’ νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της άλεσης 
υγιούς σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία. Το προϊόν να πληροί 
τους όρους  του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε 
συσκευασία χάρτινη του 1 Kg. 

Βούτυρο ζωικό : Να είναι παραδοσιακό προϊόν, φρέσκο αγνό, με υγρασία μέχρι 16% και λιπαρά 
μέχρι  80%.  Συσκευασία  πλακέ  250γρ..  Η  ημερομηνία  λήξεως  τουλάχιστον  2  μήνες  από  την 
ημερομηνία παράδοσης. 

Κομποστες :Η πρώτη ύλη πρ’επει να είναι καλής ποιότητας και εξαιρετικής νωπότητας με ποσοστό 
ζάχαρης 14-16%.Το προιόν δεν προιον δεν πρέπει να περιέχει παθογόνα μικρόβια ή μύκητες, που 
είναι δυνατόν να προκαλέσουν ζύμωση του περιεχομένου, και θα πρέπει να πληρούν όλους τους 
όρους που αναφέρονται στο άρθρο 133 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις. 

Σκεύασμα προς επάλειψη τύπου Μερέντα: Πραλίνα φουντουκιού με κακάο και γάλα σε συσκευασία 
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πλαστική ή γυάλινη των 600 γρ.-750 γρ. και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών 
και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

Βρεφικές κρέμες -βρεφικά γάλατα CPV 15884000-8  

Τα σκευάσματα που προορίζοντα για βρέφη (0-12) μηνών θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις 
θρεπτικές τους ανάγκες κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους μέχρι την εισαγωγή κατάλληλων 
συμπληρωματικών τροφών.Τα σκευάσματα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται 
στις διατάξεις του Ε.Ο.Φ.(ΦΕΚ 1470Β/25.07.2008 και 1478Β/28.07.2008)  

Κατεψυγμένα προιόντα:θα είναι καθαρισμένα Α ποιότητας συσκευασμένα όπου θα αναγράφεται η 
ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και θα πληρούν 
τους όρους και τις προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών 
αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της 
πρώτης. 

 

Είδη αρτοποιείου CPV:15811000-6  «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ». 

Αρτος:θα είναι καλής ποιότητας παραγωγής της ίδιας ημέρας. Το βάρος του θα πρέπει να είναι από 
900-950 γρ. (καθαρό).Για την παρασκευής του θα πρέπει να χρησιμοποιείται άλευρο σίτου 
επώνυμης αλευροβιομηχανίας.Το ποσοστό του προστιθέμενου άλατος δεν θα πρέπει να είναι 
ανώτερο από 1,5 % και να πληροί τους όρους του μαγειρικού άλατος. 

Όλα τα είδη Αρτοπωλείου & Ζαχαροπλαστικής θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. Η παράδοση 
από τον προμηθευτή να γίνεται με το προϊόν μέσα σε χάρτινες σακούλες. Τα είδη ζαχαροπλαστικής, 
να είναι άριστης ποιότητας. 'Ολα τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον κώδικα 
τροφίμων και ποτών τις αγορανομικές διατάξεις και την Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. Οι 
συνθήκες στις εγκαταστάσεις στις οποίες θα παρασκευάζονται τα ανωτέρω είδη καθώς και στα μέσα 
με τα οποία θα μεταφέρονται, να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία της Ε.Ε.. 

 

 Είδη Οπωροπωλείου CPV 15300000-1  

Τα είδη οπωροπωλείου θα είναι Α ́ ποιότητας, της εποχής νωπά και θα πληρούν τις προδιαγραφές  

της Ε.Ε. Απαγορεύεται η αποστολή και παραλαβή φρούτων και λαχανικών ελαττωματικών. Να είναι 
πρόσφατης  συλλογής,  ακέραια  υγιή  και  ειδικότερα  χωρίς  ίχνη  προσβολών  από  έντομα  ή  
άλλα παράσιτα και ασθένειες χωρίς μώλωπες, αλλοιώσεις καθώς και ζημιές από παγετό. Επίσης 
πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να 
έχουν ωριμότητα  που  να  επιτρέπει αντοχή  σε  μεταφορά  και  μεταχείριση  και  να  
ανταποκρίνονται  στις ανάγκες  της  καταναλώσεως.  Να  μην  εμφανίζουν  αλλοίωση  της  
σύστασής  τους  και  των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων. Πρέπει όλες οι σειρές να είναι πρώτης 
ποιότητας και του αυτού μεγέθους. Τα φρούτα θα φέρουν ετικέτες όπου θα αναγράφονται η ποικιλία 
και η προέλευσή τους.  

Εφίσταται η προσοχή του προμηθευτή στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιμολόγιο στο οποίο 
θα πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς οι χαρακτηρισμοί του προσκομιζόμενου είδους(κατηγορία, 
προέλευση όπως και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα π.χ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Μέρλιν, Κρήτης, Άρτας, 
Πρέβεζας, Γιάφας). ΜΗΛΑ: Στάρκιν, Ντελίσιους, Βόλου, Γκόλντεν, Ρενέτες, Γκραν-Σμιθ, Μπελφόρ. 
ΑΧΛΑΔΙΑ: Κρυστάλια, Αμπάτε-φετε, κάιζερ κ.λ.π. Τα προϊόντα θα αγοράζονται στην εποχή τους.  

Ελέγχονται από το Δελτίο Τιμών που εκδίδει εκάστοτε η Δ/νση Ανάπτυξης τμήμα Εμπορίου & 
Τουρισμού Περιφερειακής ενότητας Ν. Μεσσηνίας   

Να  διατίθενται  κατά  είδος  και  ποιότητα,  χωρίς  αναμείξεις  διαφόρων  ποιοτήτων,  ανεξάρτητα  

ποικιλίας.  Να  μην  έχουν  υγρασία  μεγαλύτερη  από  το  επιτρεπόμενο  όριο  και θα  παραδίδονται 
χωριστά  τα  φρούτα  από  τα  λαχανικά  ανά  είδος  και  σύμφωνα  με  τις  εκάστοτε  ισχύουσες 
αγορανομικές διατάξεις.  

Γενικά όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα με 
τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης.  

Επίσης όλα τα προς προμήθεια είδη θα έχουν μεγάλο περιθώριο ως προς την ημερομηνία λήξης τους 
(εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές). Στην προσφορά θα 
κατονομάζονται τα εξής: Α) για τα τυποποιημένα και συσκευασμένα προϊόντα, εμπορικό σήμα Β) 
βιομηχανία παραγωγής –συσκευασία Γ) βάρος. 

 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV:03311000-2 «ΨΑΡΙΑ»   

Ψάρια: Να είναι κατεψυγμένα Α ́ ποιότητας καλά διατηρημένα κατευθείαν βγαλμένα από τα ψυγεία 
ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου. Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και στο χρώμα. 
Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού βάρους. Ο τεμαχισμός και η 
συσκευασία να έχει γίνει σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκεκριμένο αριθμό λειτουργίας. Τα 
παραπάνω πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος. Επίσης πάνω στα πακέτα πρέπει 
να αναγράφεται η ημερομηνία και ο τόπος αλίευσης καθώς και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 
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Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη κομμάτια απαλλαγμένα από κεφάλια, μεγάλα λέπια και 
πτερύγια.Όλα τα είδη θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών (Κ.Τ.Π) και αντικειμένων κοινής χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές, Υγειονομικές, 
Κτηνιατρικές και Αγορανομικές διατάξεις 

 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ: CPV:15110000-2 «ΚΡΕΑΣ» 

Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις και ειδικότερα: 

Κρέας μόσχου νωπό Α' ποιότητας άνευ οστού, αυτοτελές τεμάχιο. Τα κρέατα θα πρέπει να 
προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών) χωρίς οσμή και αίματα, η 
ποσότητα θα ανήκει στο ίδιο είδος ζώου ή από ολόκληρο αν πρόκειται για μικρό και όχι από 
κομμάτια διαφόρων ζώων, από εγκεκριμένα σφαγεία και θα φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις 
όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα κρέατα 
θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. 

Κιμάς μόσχου: Από κρέας μόσχου Α' ποιότητας άνευ οστού.Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται 
από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών), από εγκεκριμένα σφαγεία και σύμφωνα 
με τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα κρέατα θα συνοδεύονται με 
τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. 

Κοτόπουλα νωπά- Γαλοπούλα νωπή: Τα νωπά κοτόπουλα - γαλοπούλα τύπου 65%  Α’  (χωρίς 
εντόσθια) βάρους 1300 γρ. περίπου. Τα κοτόπουλα θα πρώτης ποιότητας, καθαρά χωρίς κανένα 
ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσία ή αίμα, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος 
εκτός από όσες είναι μικρού μεγέθους και διακριτές,  χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς 
σοβαρούς μώλωπες και χωρίς ίχνη προηγούμενης κατάψυξης. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα 
λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, στην πλάτη και στους μηρούς (σχετ. Κανον. Ε.Ο.Κ. 
1538/91 άρθρο 6 και Π.Δ. 291/96). Τα εν λόγω χορηγούμενα νωπά κοτόπουλα-γαλοπούλα θα 
πρέπει να προέρχονται από πτηνοσφαγείο που έχει αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική 
Υπηρεσία και να φέρουν απαραίτητα την σφραγίδα (κονκάρδα) του κτηνιατρικού ελέγχου, με 
ημερομηνία λήξεως του προϊόντος. Κάθε παραδιδόμενη παρτίδα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό 
ανάλυσης καθώς επίσης και με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. Η μεταφορά 
των προϊόντων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα αυτοκίνητα - ψυγεία τα οποία θα φέρουν 
καταγραφικά θερμόμετρα. Η ημερομηνία λήξης του προϊόντος θα καθορίζεται από την Υπηρεσία που 
θα γίνεται η παραγγελία. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνεται από Τριμελή Επιτροπή. 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                       Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ        Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
                                      ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Μ. ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ                    ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 

Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 

 
Έχει περάσει το θέμα από το Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχει στο φάκελο η υπ' 
αριθμόν 9 του 2017 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης. Ο 

προϋπολογισμός είναι 238.864,57 € με ΦΠΑ και περιλαμβάνει τα τρόφιμα για τους 
δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, για το δημοτικό παντοπωλείο, για το γάλα των υπαλλήλων, 
τα είδη κρεοπωλείου σε απόρους δημότες και το συσσίτιο σε απόρους δημότες. 
Ορίστε ερωτήσεις.  
Ορίστε κύριε Αντωνόπουλε. Στο μικρόφωνο. 

 
Τα είδη κρεοπωλείου που λέτε, συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις 
δαπάνες που κάνουμε ετησίως όταν παίρνουμε για τις διάφορες ανάγκες 

που έχουν; Δηλαδή, που κάναμε την προηγούμενη χρονιά κατά αποκοπή σε διάφορα 
κρεοπωλεία της πόλης; Ή τώρα συμπεριλαμβάνονται συνολικά μέσα σε αυτή την απόφαση;  

 
Κύριε Μπουζιάνη στη μελέτη για τα τρόφιμα υπάρχει ένα σκέλος που αφορά 
την προμήθεια τροφίμων σε απόρους δημότες και είναι τα είδη κρεοπωλείου. 

 
Αυτό που παίρνουμε συνήθως τα Χριστούγεννα και πάμε και παίρνουμε 
προσφορές από κρεοπώλες;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  



Συνεδρίαση :  33/2017 Τετάρτη  05 / 07 / 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ   309/2017 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   25

 
Γράφει στην εισήγηση, γιατί την έχει κάνει την εισήγηση το Προμηθειών. 
Δεν την έχουμε υπογράψει εμείς.  

 
Σου διαβάζω ακριβώς πως λέει. «Προμήθεια τροφίμων σε απόρους δημότες, 
είδη κρεοπωλείου». 

 
Μόνον αυτά, μόνο αυτό λέει;   
 

Για τους απόρους είναι και το συσσίτιο.  
 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Ναι, ακριβώς.  
 
Ένα άλλο τμήμα «Προμήθεια τροφίμων για την παροχή γεύματος, συσσίτιο σε 
απόρους δημότες».  

 
Εντάξει, τότε αφορά το κρέας που δίνεται στους απόρους τα Χριστούγεννα 
και το Πάσχα. 

 
Ναι, το έχετε εντάξει στη δαπάνη αυτή.   
 

Ναι, ναι, όχι εντάξει, εκεί …. 
 
Πέρσι δεν γινόταν έτσι;  
 

Όχι, πάντοτε προβλέπεται από το νόμο, όλες οι προμήθειες των τροφίμων 
να είναι συγκεντρωμένες. Όταν κάποιες προκύπτουν βάζουμε μια άλλη 

διαδικασία απλώς.  
 
Πάει με διαδικασία αναθέσεως, εκ των υστέρων. 

 
Επίσης αυτή η αποθήκευση, αυτό που αφορά τους υπαλλήλους …. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το γάλα; 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Το γάλα. 

 
Εκ του νόμου αυτό. 

 
Όχι δεν λέω αυτό.  
Αυτά που αποθηκεύονται όταν έρχονται εδώ;  

 
Έχει η εταιρεία ψυγεία και τα βάζουν σε ψυγεία. 
 

Έχει σχεδόν κάθε Υπηρεσία ψυγείο. 
 
Που εδώ, στο νέο Δημαρχείο;  
 

Και στα συνεργεία επάνω. 
 
Και στο νέο Δημαρχείο εδώ; Υπάρχουν χώροι εδώ που βάζουνε το 
γάλα;  

 
Είναι εδώ ο κ. Παπαδόπουλος να μας απαντήσει.  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  
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Θέλετε να πείτε κύριε Παπαδόπουλε;  

 
Από που λαμβάνουν οι δημοτικοί υπάλληλοι το γάλα;  
 
Στο ισόγειο οι καθαρίστριες των σχολείων, στα συνεργεία το τεχνικό 
προσωπικό της καθαριότητας ……  

 
Πείτε τα στο μικρόφωνο αν θέλετε να καταγραφούν, πείτε τα αν θέλετε.  
Και έρχεται σταδιακά, δεν έρχεται όλο μαζί.  

 
Όχι, έρχεται δύο φορές την εβδομάδα Τρίτη, Πέμπτη, έτσι; Και 
παραλαμβάνεται σε χώρους που έχουμε καθορίσει και εξυπηρετούνται 

οι εργαζόμενοι να το πάρουν. Ένας χώρος είναι εδώ στο κεντρικό Δημαρχείο και αφορά 
βασικά τις καθαρίστριες των σχολείων, δεν θυμάμαι αν παίρνει κάποιος άλλος από εδώ και 
βασικά ο μεγάλος αριθμός πηγαίνει στα συνεργεία όπου τα παραλαμβάνουν η δικιά μας 
Υπηρεσία, οι εργάτες καθαριότητας, όσοι το δικαιούνται, το Πράσινο και η Τεχνική Υπηρεσία. 

 
Λέει ο νόμος ποιοί δικαιούνται.  
 

Οι συμβασιούχοι δεν δικαιούνται.  
 
Και οι συμβασιούχοι βέβαια. Τα δίνουμε παντού. 
 

Αφού είναι εργαζόμενοι καθαριότητας δικαιούνται. 
 
Τα πάντα, τα πάντα. 
 

Κύριε Μπεχράκη, από την στιγμή που είναι εργαζόμενοι …... 
 
Αυτό το έχουμε διευκρινίσει, υπάρχει εγκύκλιος …… 
 

Όσοι είναι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, είτε είναι διμηνίτες, είτε είναι 
οχταμηνίτες,  είτε είναι εξαμηνίτες, είτε είναι μόνιμοι δικαιούνται. Δεν υπάρχει 

διάκριση. 
 
Για να μην παρεξηγηθώ. Εγώ ξέρω τι ακριβώς γίνεται στη δικιά μου 
Διεύθυνση και νομίζω το ανάλογο γίνεται και στις άλλες Διευθύνσεις 

έτσι; Εμείς που έχω άποψη είναι σε όλους.  
 
Ακριβώς τα ίδια γίνονται.  

 
Λοιπόν τι ψηφίζετε κύριε Μπεχράκη;  
 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Υπέρ.  
 
Κύριε Αντωνόπουλε υπέρ.  
Η πλειοψηφία υπέρ, ομόφωνα. 

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, το σχέδιο της σχετικής διακήρυξης που έχει συνταχθεί από 
τις Υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι.  Εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια τροφίμων & παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους 
υπαλλήλους  έτους 2017 – 2018». 

 
Ι. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω διαγωνισμού όπως αυτές 

περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 9/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 238.864,57 € με Φ.Π.Α.  
και καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

 
IΙ.  Καταρτίζει τους όρους  και  συντάσσει τη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού, 

σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από το Τμήμα Προμηθειών & 
Αποθήκης της  Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.  

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος       1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  2. Δημόπουλος Δημήτριος 

  3. Μπασακίδης Νικόλαος 

  4. Μπεχράκης Σταμάτης  

  5. Μπουζιάνης Παύλος  

  6. Μπούχαλης Δημήτριος  

  7. Φάβας Γεώργιος 

  8. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 19 Ιουλίου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΘΗΝΩΝ 99 

Πόλη ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 24134 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 27213-60716 

Φαξ 27213-60745 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  m.kakoulaki@kalamata.gr 

Αρμόδια Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού Δ/νση Οικονομικών-Τμήμα Προμηθειών & 

Αποθήκης 

Αρμόδιος για πληροφορίες Μ.Κακουλάκη-Μ.Χυτά 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

  Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (μη κεντρική αναθέτουσα αρχή) 

 {άρθρο 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016} και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση υποτομέας ΟΤΑ.  

Στοιχεία Επικοινωνίας 1  

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

στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. β) Οι προσφορές 

πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr, τα δικαιολογητικά που 

απαιτείται βάσει της διακήρυξης να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή  αποστέλλονται στη  (Δ/νση: Αθηνών 99, 

ΤΚ 24134) στο πρωτόκολλο του Δήμου.   

β) Η Υπηρεσία που διενεργεί τον παρόντα διαγωνισμό είναι η Δ/νση Οικονομικών,  Τμήμα Προμηθειών & 

Αποθήκης  του Δήμου Καλαμάτας,  που εδρεύει στο δημαρχιακό κατάστημα (Δ/νση: Αθηνών 99, ΤΚ 24134).  

 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

 

Είδος διαδικασίας  

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία του ηλεκτρονικού διεθνούς δημόσιου ανοιχτού 

διαγωνισμού  άνω των ορίων ,  με σφραγισμένες προσφορές του άρθρου 27 παρ.1 του ν. 4412/16 σε 

συνδυασμό  με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου  (ελάχιστη προθεσμία 30 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης στο 

ΚΗΜΔΗΣ) .  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

                                                           

1
  άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
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Η εκτιμώμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 238.864,57 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% & 24%  και θα βαρύνει αναλόγως τις 

πιστώσεις του οικονομικού έτους 2017 και 2018. 

Αναλυτικότερα: 

ΤΜΗΜΑ Α:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των  111.312,58 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24% 

το  οποίο αναλύεται ως εξής: 

1.ΟΜΑΔΑ Α:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 51.464,25 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 13% και 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6481.02 του προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2017 με 

αντίστοιχη πρόβλεψη στον προυπολογισμό έτους 2018.  CPV:15800000-6 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ». 

2.ΟΜΑΔΑ Β:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 6.561,20 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 13% και 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6481.02 του προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2017 με 

αντίστοιχη πρόβλεψη στον προυπολογισμό έτους 2018 . CPV:15811000-6  «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ». 

3.ΟΜΑΔΑ Γ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 18.214,47 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 13%  και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6481.02  του προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2017 με 

αντίστοιψη πρόβλεχη στον προυπολογισμό έτους 2018. CPV:15110000-2 «ΚΡΕΑΣ» 

4.ΟΜΑΔΑ Δ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 10.825,40 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 13%  και θα βαρύνει τον Κ.Α.60.6481.02 του προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2017 με 

αντίστοιχη πρόβλεψη στον προυπολογισμό έτους 2018. CPV:03311000-2 «ΨΑΡΙΑ»   

5.ΟΜΑΔΑ Ε:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 24.247,26 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 13%  και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6481.02  του προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2017 με 

αντίστοιχη πρόβλεψη στον προυπολογισμό έτους 2018. CPV:15300000-1 «ΦΡΟΥΤΑ–ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ»  

ΤΜΗΜΑ Β:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 9.096,76 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24% %  

και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.01.04 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με αντίστοιχη πρόβλεψη στον 

προυπολογισμό έτους 2018. CPV:15800000-6 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ». 

 

ΤΜΗΜΑ Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
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Η δαπάνη της  προμήθειας του φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Καλαμάτας και των 

Νομικών του Προσώπων προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 62.611,95 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% . 

CPV:15511000-3 «ΓΑΛΑ»   

Κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης βάση του άρθρου 132 παρ.1, 

δηλαδή να αυξήσει την προμήθεια ποσότητας μέχρι 15% στη συνολική ποσότητα για τις ανάγκες των υπαλλήλων της. 

Το δικαίωμα προαίρεσης κρίνεται απαραίτητο λόγω της πιθανότητας ενδεχόμενης πρόσληψης νέων βάσει του 

προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2018. 

Η ποσότητα βάσει προαίρεσης είναι 6.196 τεμάχια (15% των 41.310 τεμαχίων το δικαίωμα προαίρεσης για την 

προμήθεια φρέσκου για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Καλαμάτας) έναντι ποσού 8.401,78 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, άρα η αξία της  υπό ανάθεσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 71.013,72 € και 

θα βαρύνει τους κατωτέρω κωδικούς: 

Κ.Α. 20.6063.001 Δ/νση Διαχείρισης αποριμμάτων και οχημάτων «παροχή φρέσκου γάλακτος στους 

δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου»  ποσού 31.323,60 €. 

Κ.Α. 35.6063.001 Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών «παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του 

Δήμου» ποσού 3.102,53 €. 

Κ.Α. 15.6063.001 Δ/νση Παιδείας «παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου» ποσού 

15.653,66 €. 

Κ.Α. 30.6063.001 Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών «παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του  

Δήμου» ποσού 4.802,95 €. 

Κ.Α. 45.6063.0001 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών (κοιμητήριο) «παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους 

υπαλλήλους του Δήμου» ποσού  1.133,62 €. 

Κ.Α. 25.6061 «παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους» Σύνδεσμος Υδρευσης Δήμων Καλαμάτας  

Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας ποσού  2.739,12  €  

Κ.Α. 15.6063.02 «παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους» Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου 

ποσού 984,46  €. 

Κ.Α. 10.6063 «παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους» Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ποσού 566,81  

€. 

Κ.Α. 10.6063 «παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους» Δημοτική Φιλαρμονική ποσού 2.305,20  

€. 

 

ΤΜΗΜΑ Δ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 

 

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 23.053,81 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 

θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6741.17  του προϋπολογισμού 2017 με αντίστοιχη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό 
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έτους 2018. Πρόκειται για την σίτιση (είδη κρεοπωλείου) σε άπορες οικογένειες που χρήζουν βοήθειας κατά τις 

περιόδους των εορτών (Χριστουγέννων-Πάσχα).  CPV:15110000-2 «ΚΡΕΑΣ». 

 

ΤΜΗΜΑ Ε :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΥΣΣΙΤΙΟ) ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ 

ΔΗΜΟΤΕΣ 

 

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των  24.387,70 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13% και 24% 

το  οποίο αναλύεται ως εξής: 

1.ΟΜΑΔΑ Α:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 5.537,61 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 13% και 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6481.03 με τίτλο «έξοδα λειτουργίας συσσιτίων» του προϋπολογισμού  

του Δήμου οικονομικού έτους 2017 με αντίστοιχη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό έτους 2018.  CPV:15800000-6 

«ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ». 

2.ΟΜΑΔΑ Β:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 1.582,00 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 13% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6481.03 με τίτλο «έξοδα λειτουργίας συσσιτίων» του προϋπολογισμού  του 

Δήμου οικονομικού έτους 2017 με αντίστοιχη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό έτους 2018 . CPV:15811000-6  

«ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ». 

3.ΟΜΑΔΑ Γ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 9.103,84 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 13%  και θα βαρύνει τον 15.6481.03 με τίτλο «έξοδα λειτουργίας συσσιτίων» του προϋπολογισμού  του Δήμου 

οικονομικού έτους 2017 με αντίστοιχη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό έτους 2018. CPV:15110000-2 «ΚΡΕΑΣ» 

4.ΟΜΑΔΑ Δ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 2.870,20 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 13%  και θα βαρύνει τον 15.6481.03 με τίτλο «έξοδα λειτουργίας συσσιτίων του προϋπολογισμού  του Δήμου 

οικονομικού έτους 2017 με αντίστοιχη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό έτους 2018. CPV:03311000-2 «ΨΑΡΙΑ»   

5.ΟΜΑΔΑ Ε:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 5.294,05 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 13%  και θα βαρύνει τον 15.6481.03 με τίτλο «έξοδα λειτουργίας συσσιτίων»  του προϋπολογισμού  του Δήμου 

οικονομικού έτους 2017 με αντίστοιχη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό έτους 2018. CPV:15300000-1 «ΦΡΟΥΤΑ–

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»  

 

 

 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής διάθεσης της πίστωσης   308 /2017, ΑΔΑ:   7ΑΔΘΩΕΕ-ΛΒΨ ). 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Σκοπός του εν λόγω διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια 

τροφίμων και παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου οικονομικού έτους 2017-

2018. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη επισυναπτόμενη σχετική μελέτη. 

Κανένας υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος 

Διαγωνισμού. 

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται για τα είδη: ελαιόλαδο, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, είδη 

οπωροπωλείου ήτοι φρούτα και λαχανικά , το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά 

ομάδα στη νόμιμα  διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης τμήμα εμπορίου & 

τουρισμού Περιφερειακής ενότητας Ν. Μεσσηνίας. Για τα υπόλοιπα είδη καθώς και για το φρέσκο γάλα των 

υπαλλήλων η κατακύρωση θα γίνει σε προμηθευτή (ή  προμηθευτές) που θα προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή 

ανά είδος. 

        Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα είδη κάποιας ομάδας (αυτό αφορά τις ομάδες για τις οποίες  

κριτήριο κατακύρωσης είναι το ποσοστό έκπτωσης) θα απορρίπτονται ως προς τη συγκεκριμένη ομάδα. 

Για τα υπόλοιπα είδη  κριτήριο κατακύρωσης είναι η  χαμηλότερη τιμή ανά είδος. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως2: 

� Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

� Του Ν. Του Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241/23.12.2016 τεύχος Α') «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και 

άλλες διατάξεις », Άρθρο 46 

� Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) «Περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» άρθρο 

209) όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 

42/23-2-2007, τ. Α΄) “Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”.  

� Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

� Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

� Του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 

πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις” και ειδικότερα την υποπαράγραφο ΣΤ.20 του 

άρθρου 1 “Εφαρμογή Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων” που αντικατέστησε 

την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4155/2013 

                                                           

        2 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την 

ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 
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� Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και 

λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

� Του άρθρου 1 παρ. Ζ' (προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης 

Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές) υποπαράγραφος Ζ.5 (Συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών-Άρθρο 4 

Οδηγίας 2011/7) της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές» 

� Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

� Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», και του Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 τ. Α΄/11-04-2012 », 

όπως ισχύει, 

� Του Ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138/τ. Α΄/16-06-2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 

διατάξεις», όπως ισχύει 

� Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, και την αρ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.8 / οικ.16752 /22-7-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου 

εσωτερικών αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

� Του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)3  

� Του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών4 

� Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 5, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως με τον Ν. 

3801/2009,ΦΕΚ163Α, άρθρο 46 και τον Ν.3752/2009, ΦΕΚ 40Α/4-3- 2009, ΚΕΦ. Γ, άρθρο 8), 5, 

� Του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”6 

� Του Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

� Νομοθεσίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

�  Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

�  Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 

 ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

�  Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 

�    Του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

 στοιχεία» 

                                                           

3
 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που προβλέπεται 

στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η 

υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται 

από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379. 

4
 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως άνω 

απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε 

τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379, 

5
 Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται την 1η Ιανουαρίου 2021  

6
 Σύμφωνα με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 37 και 376 παρ. 4 του ν. 4412/2016 εξακολουθεί να ισχύει η δημοσίευση των προκηρύξεων 

στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του 

άρθρου 38 του ως άνω νόμου 
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�     Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

�     Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

  θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,7 

� της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),7    

�    Της με αρ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με θέμα «Ενημέρωση για το 

 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 

� Του Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις"), 

�    Του Π.Δ. 410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος», όπως 

συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 79/2007, 

�  Των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (ποιότητα μόσχου), 1538/1991 (ποιότητα κοτόπουλου), 

 Των Π.Δ. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.Δ. 306/1980 και L 87/51 οδηγία της Ε.Ε. 

 (αλλαντικά) και Β.Δ. 437/1961 (αυγά), την 3/17-06-2011 Αγορανομική διάταξη, για νωπά 

Οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Β708-10-2012, Υγειονομική διάταξη - 

Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών), 

� Του Ν.2362/95 «Δημόσιο λογιστικό – προμήθεια υπηρεσιών» και όπως ισχύει.  

� Το άρθρο 4 του φεκ 240Α΄12/12/2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου που κυρώθηκε με το 

Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18).  

� Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 53361/02-10-06 (ΦΕΚ 1503Β/11-10-06) «Παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» καθώς και τις 

τροποποιήσεις αυτής Κ.Υ.Α ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ 1323 Β/30-07-07) και την Κ.Υ.Α. με αριθμό 31119/08 

(ΦΕΚ 990 Β/28-05-08).  

� Τις διατάξεις του Ν. 3438/2006 και όπως ισχύει.  

� Τις διατάξεις της Π1/358/1999 Φ.Ε.Κ 92 τ. Β΄/10-02-1999 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 

τις Π1/667/2005 Φ.Ε.Κ. 448 τ. Β΄/07-04-2005, Π1/2570/2007 Φ.Ε.Κ. 1240 τ. Β΄/19-07-2007 και 

Π1/1732/2013 Φ.Ε.Κ. 1869 τ. Β΄/31-07-2013, όπως ισχύει, Υπουργικές Αποφάσεις, περί εξαιρέσεως 

προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών σύμφωνα με την παρ. 3γ 

του άρθρου 2 του Ν.2286/1995 και όπως ισχύει. 

� Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

� Του Ν. 3526/2007 «παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». 

� Του Ν.4235/14 («Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής 

νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και 

άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»), 

� Την ανάγκη διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων για την εκτέλεση της  

Προμήθειας  τροφίμων & παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους έτους 2017-2018 

� Την αριθ. 09/2017 σχετική μελέτη (τεχνικές προδιαγραφές) της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 

�  Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης 

Μητρώου (ΑΔΑΜ  17REQ001614609) 

�  Τη σχετική ανάληψη υποχρέωσης του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017 Υποχρέωσης  (1016/2017, 

                                                           

7
 Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 και στο 

μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού και αφορά σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης 

αξίας ανώτερης των 60.000€ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, για τις οποίες εφαρμόζονται ηλεκτρονικές διαδικασίες. Βλ. 

Αιτιολογική Έκθεση του ν. 4412/2016, σ. 75  
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1017/2017,1018/2017),  και ομοίως για το οικονομικό έτος 2018». 

�  Την υπ' αριθ. 354/2017 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6Ξ3ΥΩΕΕ-ΨΛΘ ) του Δήμου Καλαμάτας για την έγκριση 

διενέργειας της προμήθειας. 

� Την υπ' αριθ.  308 /2017, ΑΔΑ:   7ΑΔΘΩΕΕ-ΛΒΨ  

                Α.Ο.Ε. για την διάθεση της πίστωσης.                            

� ( Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 17REQ001614609)                                   ).  

� (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  (1016/2017, 1017/2017,1018/2017), ΑΔΑ:   7ΑΔΘΩΕΕ-ΛΒΨ                        

�  Την υπ' αριθ. 309/2017 Α.Ο.Ε. του Δήμου για την κατάρτιση των όρων και των τεχνικών 

  προδιαγραφών. 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 16/08/2017 και ώρα 15:00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 

συστήματος, την 18/07/2017, ημέρα και ώρα 10.00 π.μ 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με σφραγισμένες προσφορές σε δύο στάδια, οι οποίες θα υποβληθούν 

ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση των προμηθειών  όπως αυτές αναφέρονται στην τεχνική έκθεση 

που επισυνάπτεται. 

1.6 Δημοσιότητα 

Την 18/07/2017 ημερομηνία αποστολής περίληψης στην Υπηρεσία Επισήμων εκδόσεων της Ε.Ε  

 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (άρθρο 36 Ν. 4412/2016): http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 

44039. 

 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, 

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

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» Λένορμαν 205 Αθήνα e.mail tgili@naftemporiki.gr  

    «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» τηλ. 2103817700 mail:iho@otenet.gr 

 

• Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Κ.Γ εωργούλη 26 ,  Καλαμάτα  Τηλέφωνα: 27210 21421, Fax: 27210  

27747 E-mail: elefklm@gmail.com 

• ΘΑΡΡΟΣ ,Σταδίου 6  Τ, T.K. 24100 Καλαμάτα, Τηλ.: 2721022355 , Fax  2721089455 , E-mail: 

news@tharrosnews.gr 

• ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ , Μητροπέτροβα 4  , Τηλ.2721022264 Φαξ. 2721086062, Email: 

meslogos@otenet.gr  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 



 

12 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και όλα τα τεύχη της διακήρυξης στην ιστοσελίδα 

της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.kalamata.gr 

Έξοδα δημοσιεύσεων 

 Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο με την 

προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3548/07, η οποία 

προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/09, που παρότι έχουν καταργηθεί σύμφωνα με την περ. (35) της 

παρ.1 του άρθρου 377, παραμένουν σε ισχύ με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379 του Ν.4412/2016, 

όπου ως χρόνος έναρξης ισχύος η 1η Ιανουαρίου 2021. 

 Τα έξοδα της δημοσίευσης της περίληψης της διακηρύξεως και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού βαρύνουν 

τους αναδόχους αναλογικά με βάση τον προϋπολογισμό της καταχωρηθείσης εργασίας ανά ομάδα 

κατακύρωσης. (Υπ. Εσωτ. Αποκ. & Ηλεκ. Δίακυβ. Εγκύκλιος 11, ΑΠ/27754/28.06.2010). Επιπλέον έχει ισχύ η 

αριθ. 204/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία η ρύθμιση του άρθρου 46 του 

Ν. 3801/2009 αφορά το σύνολο των προβλεπόμενων υποχρεωτικών δημοσιεύσεων διαγωνισμών ΟΤΑ 

Α΄βαθμού και όχι μόνο στις δημοσιεύσεις που προβλέπονται από το Ν. 3548/2007. 

   

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους8  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

1.8 Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) 

πρέπει να διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Η ψηφιακή υπογραφή χορηγείται από πιστοποιημένη προς τούτο 

αρχή και πρέπει να είναι σκληρής αποθήκευσης, δηλαδή να δημιουργείται μέσω Ασφαλούς Διάταξης 

Δημιουργίας Υπογραφής (USBtoken). Ο κατάλογος των αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή αναφέρεται 

στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

http:/www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/SupervisedList.html. 

Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες αιτούνται την εγγραφή τους παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του συστήματος ταυτοποιούνται ως εξής : 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από 

το ανωτέρω Τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δε διαθέτουν 

ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό 

                                                           

8
 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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ταυτότητας ΦΑΠ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν 

από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το ανωτέρω 

Τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από 

τη ΓΓΕ αποστέλλοντας : 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, 

σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα 

οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο όπως αυτά 

προσδιορίζονται στο Παράρτημα XI - ΜΗΤΡΩΑ του Ν. 4412/2016, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής χορηγούμενη από 

πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα 

εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως 

πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται ψηφιακά από τον 

οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο 

εκπρόσωπο αυτών. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 

υπογράφεται ψηφιακά υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς 

που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 

έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Π1-2390/2013. 

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το 

Ν.4412/2016 (Α΄ 147), την Π1/2390/2013(Β΄2677) Υπουργική Απόφαση 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και το ΦΕΚ 1924/2-06-2017 τ.Β΄. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης9  είναι τα ακόλουθα: 

• η παρούσα Διακήρυξη  με τα Παραρτήματα10 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής . 

• Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),11 

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 

τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

• το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

• Η 12 αριθ. 9/2017 μελέτη , τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 

• Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

• Η προσφορά του μειοδότη 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες 

οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος13. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 6 ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 

                                                           

9
 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του άρθρου 

2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει ή να 

προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 

63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών 

προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των 

εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και 

τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί 

και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές 

πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της 

σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές 

προδιαγραφές 

10
 Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, υποδείγματα 

προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν) 

11
 Για συμβάσεις άνω των ορίων 

12
 Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η Α.Α. κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει 

στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης. 

13
 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και την  

επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη πλήρης 

άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικά εργαλεία, 

συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφερομένων. 
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διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 

(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων 

είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο14. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε 

το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Μετά την κατάθεση προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι 

παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατόπιν εγγράφου της 

Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, 

σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 

υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016 (Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και 

δικαιολογητικών): 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως 

τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά 

που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται 

από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται 

υπόψη. 

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, 

διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την 

ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο τους, 

ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, 

διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που 

θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. 

Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια  μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση 

ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί .Η 

διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να 

προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, κατά την ημερομηνία της ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, και η αδυναμία αυτή 

πιστοποιείται από τη Δ/νση Ανάπτυξης & Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας του 

Καταναλωτή, τότε η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

όλους τους συμμετέχοντες για αναβολή της ημερομηνίας αποσφράγισης. 

 

 

                                                           

14
 Πρβλ την με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 

τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση.]15 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.16 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).17 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν 

από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν 

λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο 

προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, 

είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο 

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

σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει 

από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Σύμφωνα με την παρ. 4 αρ. 92 ν. 4412/16 ορίζεται ότι τα τυχόν τεχνικά/ενημερωτικά φυλλάδια 

και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη 

γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα18. 

2.1.5 Εγγυήσεις19 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 

έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. 

- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 

αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

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

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

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

της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

                                                           

15
 Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται υποχρεωτικά 

στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 

τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

16
 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

17
 Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 

18
 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 

19
 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
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 α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον 

αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 

διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 

αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης 

να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 

εγκυρότητά τους. 

2.1.6  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

  

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό 

(προκειμένου να παραδοθούν στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού) με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 

τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. 

Διευκρίνηση: Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και 

αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο Ν. 4250/14. 

Διευκρίνηση: Σε ότι αφορά δε την/τις Υπεύθυνη/νες Δήλωση/σεις ισχύουν τα εξής: 

� Οι υπεύθυνες δηλώσεις, δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της 

ψηφιακής υπογραφής τους. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική 

αρχή ή τα Κ.Ε.Π. 

� Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης και ημερομηνία ψηφιακής 

υπογραφής από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έως και την προθεσμία 

υποβολής ηλεκτρονικά των προσφορών στο Σύστημα. 

� Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι εταιρεία και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως 

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα 

εταιρείας, μονογραφή & ψηφιακή υπογραφή). 

� Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος (ονοματεπώνυμο, 

ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας, 

τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κλπ.), ώστε να είναι ορθές και πλήρεις σε στοιχεία οι υπεύθυνες 

δηλώσεις του Ν. 1599/1986. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.20 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή21 για την υποβολή προσφοράς22.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 

της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.23     

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. (άρθρο 254 Ν. 4412/2016 παρ.5). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας 

συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας. 

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής24 

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

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό  [2,00% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.].Σε περίπτωση που ο 

προσφέρων δεν συμμετέχει στο σύνολο των ομάδων του διαγωνισμού αλλά σε μέρος αυτού η εγγύηση θα πρέπει 

να καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας των ομάδων που προβλέπονται από τη διακήρυξη η δε 

κατακύρωση περιορίζεται στα είδη που καλύπτονται από την εγγύηση. 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, 

πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

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

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και   

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα  2.2.3 έως 2.2.6 (άρθρα 

73έως 78 του Ν. 4412/16), δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά, ή δεν 

                                                           

20
 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για 

τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 

μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 

Ένωσης 

21
 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

22
 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 

σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

23
 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

24
 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
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προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού25  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από 

τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους26 :  

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

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 

(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 

1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 

2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 

όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 

την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους 

διαχειριστές. 

                                                           

25
 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016 

26
 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016.  
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον 

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

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και 

όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους27.  

2.2.3.3. Αποκλείεται (άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016) από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για 

τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας28,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί 

να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

                                                           

27
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο έντυπο 

υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

28
 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. 

(για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για 

την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει 

τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή 

του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, 

για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 

της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε 

κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.5. Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης της παρούσας δημόσιας σύμβασης διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο 
πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού και ο οικονομικός φορέας δεν λάβει 
μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από την συμμετοχή 
σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις 
παρ. 2 – 6 του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016 

 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας29  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 

τους. 

                                                           

29
 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα30  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς  οφείλουν να υποβάλλουν  τα παρακάτω: 

α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία να δηλώνεται: 

 (1) Αποδέχονται τα καθοριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού . 

(2) Τα διατιθέμενα προϊόντα είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, την ισχύουσα εθνική και 

κοινοτική νομοθεσία. 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

της προμήθειας γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους , οι οικονομικοί φορείς  οφείλουν να υποβάλλουν  

και τα παρακάτω: 

(1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία να δηλώνεται ότι το προς προμήθεια γάλα θα συνοδεύεται 

από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ή του εργοστασίου παρασκευής του ότι δεν περιέχει γενετικά 

τροποποιημένο υλικό καθώς και οι πρώτες και οι βοηθητικές ύλες παρασκευής του δεν περιέχουν γενετικά 

τροποποιημένο υλικό. Η δήλωση αυτή θα περιλαμβάνεται στο στέλεχος της τεχνικής προσφοράς.  

 

 

 

 

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης31  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται: 

                                                           

30
 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν 

απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την 

εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους 

οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις 

που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούμενες 

επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

 Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν 

αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),καθώς και τα 

μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν 

το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, 

τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... 

συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των 

συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη 

μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου 

παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

31
 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 

ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 4412/2016) 



 

23 

 

Να διαθέτουν απαραίτητα πιστοποιητικά σειράς ISO:Οι προμηθευτές η/και παραγωγοί των 

προϊόντων να κατέχουν πιστοποίηση  (σε ισχύ για όλη τη διάρκεια της σύμβασης) βάσει τα πρότυπα 

Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 ή ISO 22000:2005 ή ΕΛΟΤ 1416.  

 

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς  προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 

2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 

προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το 

οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται  για τις συμβάσεις άνω των ορίων, βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 

2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, και παρέχεται αποκλειστικά σε 

ηλεκτρονική μορφή. 

Χρήσιμες οδηγίες και πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης και χειρισμού του ΕΕΕΣ υφίστανται και στον 

σύνδεσμο http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242/attachments/1/translations, που απαντώνται 

διάφορες συχνές ερωτήσεις (Faqs). 

Η διαδικασία υποβολής από τον υποψήφιο έχει ως εξής: 

α) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να «κατεβάσει» το αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον 

Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ espd/filter?lang=el. Στην 

ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του 

συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που τηλεαποθήκευσε («κατέβασε») από το ΕΣΗΔΗΣ. 

β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν 

καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν 

είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο. 

γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του 

με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί 

να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). 

Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται 

δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε 

φυλλομετρητή. 

δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην 

ιστοσελίδα). 

ε) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της προσφοράς του 

με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

 

Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

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

σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΕΕΕΣ. 
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2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα32 

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

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή 

των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 

περ. γ του ν. 4412/201633. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και 

στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική 

βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  του άρθρου 79 παρ. 1 ν. 

4412/2016  

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά34: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα 

μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 

                                                           

32
 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο 

εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 

2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των 

οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

33
 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

34
 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς 

δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, 

που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις 

κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 

εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της 

παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 

υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην 

ως άνω παράγραφο. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

 

�   στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) τους διαχειριστές και 

προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη, 

�   στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη 

του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

�  ο ίδιος, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 

�  ο νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, 

�   τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν διοίκησή σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το 

δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης φυσικά πρόσωπα. 

 

Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο 

καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, 

φέρουσα την ψηφιακή του υπογραφή, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του 

διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των 

καταδικαστικών αποφάσεων. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα 

υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που 

αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια 

από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, 

προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση 

του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί 

στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. 

 

 

β)  

1)για τις παραγράφους 2.2.3.2  πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση  αρχή,   

από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ή ότι έχουν 

υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας 

πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Από τα περιεχόμενα 

των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο 

ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. Οι ασφαλιστικές ενημερότητες αφορούν τόσο τους ίδιους τους εργοδότες, όσο και για 

όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό (και όχι μόνο για το Ι.Κ.Α.). 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 258/05 και τις τροποποιήσεις αυτού, οι Α.Ε. εταιρείες, είναι 

υποχρεωμένες να ασφαλίσουν στον Ο.Α.Ε.Ε. τα μέλη του Δ.Σ., εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 

3% τουλάχιστον. 

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους, όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Οι 

ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Οι 

ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
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για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό και για όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.  

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή 

αποκλεισμού, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, και κατάσταση 

προσωπικού κατά ειδικότητα, θεωρημένη μαζί  με  υπεύθυνη δήλωση 

για τους ασφαλιστικούς φορείς όπου υπάγεται ο κάθε απασχολούμενος και οφείλει να καταβάλει 

εισφορές η εταιρεία. 

 

2. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια Εφορία ή ηλεκτρονικά από το taxisnet, 

ότι είναι ενήμεροι, κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 

γ) Για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής που 

εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους –μέλους ή χώρας , που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση στην οποία θα δηλώνεται και η αδυναμία έκδοσης από τις 

ανωτέρω αρχές των ανωτέρω πιστοποιητικών ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα 

αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

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

εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

 

 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου – επιμελητηρίου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 

ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
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εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 

απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.35 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να 

ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής της προσφοράς. 

 

 

 

Β.4.Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 

σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). 

 Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί 

εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου 

εκπροσώπου. 

Ειδικότερα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι: 

 Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα πρέπει να προσκομίσουν πρακτικό διοικητικού συμβουλίου στο οποίο 

θα αναφέρεται ότι εγκρίνεται η συμμετοχή της εταιρείας στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. 

Tα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να προσκομίσουν καταστατικά συνοδευόμενα από βεβαίωση 

μεταβολών και ισχύος. Με ποινή αποκλεισμού λοιπόν απαιτείται : α) ισχύον καταστατικό, β) σειρά Φ. Ε. 

Κ. σύστασης,  τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ. Ε. Κ. περί εκπροσώπησης της εταιρείας ( εάν 

πρόκειται για Α.Ε και Ε. Π. Ε.) 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης όπως καταστατικό εταιρείας κατατίθενται και από τις Ο.Ε. και 

Ε.Ε. 

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη 

περίπτωση, με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ (1) μήνα πριν 

από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη 

μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. 

Τα ανωτέρω ΦΕΚ και καταστατικά θα συνοδεύονται επίσης από αναλυτική κατάσταση όπου θα 

αναφέρονται με χρονολογική σειρά οι τροποποιήσεις των καταστατικών της εταιρείας καθώς και 

οποιεσδήποτε άλλες  μεταβολές, τα ανωτέρω αναφερόμενα θα ταυτοποιούνται από τα πιστοποιητικά 

του ΓΕΜΗ. 

 

Για τα Φυσικά Πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία ή βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία για την συγκεκριμένη 

δραστηριότητα. Αν, ωστόσο, ο συμμετέχων δεν έχει στην κατοχή του κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, 

μπορεί να προσκομίσει απλή εκτύπωση των στοιχείων που παράγει το TAXIS σε σχέση με τον χρόνο 

έναρξης των εργασιών του. 

Οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή άλλο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία εταιρίες, ούτε να 

συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή 

ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν αποσύρει ο 

                                                           

35
 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά περίπτωση, 

για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, 

κατά περίπτωση . 
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ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετέχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν 

μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σ’ αυτόν ή 

ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής. 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες 

τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν 

προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση 

υπογεγραμμένη ψηφιακά. 

  Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε 

περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι 

μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό 

της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα 

εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το Δήμο Καλαμάτας, ο οποίος και θα αποφασίσει σχετικά. 

B.5. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.5. (απόδειξη τεχνικής και επαγγελματικής  ικανότητας) 

προσκομίζουν 

α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία να δηλώνεται: 

(1) Αποδέχονται τα καθοριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού . 

(2) Τα διατιθέμενα προϊόντα είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, την ισχύουσα εθνική και 

κοινοτική νομοθεσία. 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

της προμήθειας γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους , οι οικονομικοί φορείς  οφείλουν να υποβάλλουν  

και τα παρακάτω: 

(1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία να δηλώνεται ότι το προς προμήθεια γάλα θα συνοδεύεται 

από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ή του εργοστασίου παρασκευής του ότι δεν περιέχει γενετικά 

τροποποιημένο υλικό καθώς και οι πρώτες και οι βοηθητικές ύλες παρασκευής του δεν περιέχουν γενετικά 

τροποποιημένο υλικό. Η δήλωση αυτή θα περιλαμβάνεται στο στέλεχος της τεχνικής προσφοράς.  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: 

1). Όλα τα είδη τροφίμων πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές, αγορανομικές, κοινοτικές 

και υγειονομικές διατάξεις περί παραγωγής, συσκευασίας και μεταφοράς τροφίμων (π.χ. Κώδικας Τροφίμων και 

Ποτών, εγκύκλιοι ΕΦΕΤ). 

2). Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, σε 

κατάλληλες συνθήκες, όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία. 

3). Ο προμηθευτής να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων για τους χώρους παραγωγής, 

επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών. Σε περίπτωση που ο 

προμηθευτής δεν είναι παραγωγός θα πρέπει να δηλώνεται ο αντίστοιχος παραγωγός, ο όποιος θα πρέπει να 

διαθέτει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. 

4). Οι φυσικές ιδιότητες του κάθε είδους πρέπει να είναι όπως ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών. 

5). Οι μικροβιολογικές ιδιότητες του κάθε είδους πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις ισχύουσας 

νομοθεσίας. 
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6). Οι χημικές παράμετροι του κάθε είδους πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα πρέπει να 

μην ανιχνεύονται : γεωργικά φάρμακα, παρασιτοκτόνα, ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων, μη επιτρεπόμενες 

αντιβακτηριακών ουσιών, κοκκιδιαστατικά. 

7). Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης  διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 

από τους συμμετέχοντες την προσκόμιση δειγμάτων για όποιο είδος κριθεί απαραίτητο. Η δαπάνη αποστολής 

καθώς και έλεγχος ικανοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών του κάθε υλικού από αναγνωρισμένο 

εργαστήριο, βαραίνουν τον προμηθευτή. 

8)Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες 

διατάξεις. Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης η οποία, εκτός και 

εάν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές / είδος, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 

μήνες μετά τη παράδοση των προϊόντων.  

Για ότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών θα ισχύουν οι εκάστοτε Αγορανομικές 

Κτηνιατρικές -Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις. 

 
B.6. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.6 (απόδειξη προτύπων διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης) προσκομίζουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά διασφάλισης 

ποιότητας σε ισχύ, από διαπιστευμένους οργανισμούς πιστοποίησης και ειδικότερα: 

 

Να διαθέτουν απαραίτητα πιστοποιητικά σειράς ISO:Οι προμηθευτές η/και παραγωγοί των 

προϊόντων να κατέχουν πιστοποίηση  (σε ισχύ για όλη τη διάρκεια της σύμβασης) βάσει τα πρότυπα 

Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 ή ISO 22000:2005 ή ΕΛΟΤ 1416.  

 

 

Β.6.  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί 

σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η 

σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. 

 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης36  

      Κριτήριο κατακύρωσης, ορίζεται για τα είδη: ελαιόλαδο, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, είδη 

οπωροπωλείου ήτοι φρούτα και λαχανικά το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά 

ομάδα στην νόμιμα  διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης τμήμα εμπορίου & 

τουρισμού Περιφερειακής ενότητας Ν. Μεσσηνίας. Για τα υπόλοιπα είδη καθώς και για το φρέσκο γάλα των 

υπαλλήλων η κατακύρωση θα γίνει σε προμηθευτή (ή  προμηθευτές) που θα προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή 

ανά είδος. 

        Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα είδη κάποιας ομάδας (αυτό αφορά τις ομάδες για τις οποίες  

                                                           

36
 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού 

(ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
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κριτήριο κατακύρωσης είναι το ποσοστό έκπτωσης) θα απορρίπτονται ως προς τη συγκεκριμένη ομάδα. 

Για τα υπόλοιπα είδη  κριτήριο κατακύρωσης είναι η  χαμηλότερη τιμή ανά είδος. 

       Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους προμηθευτές επί 6 μήνες από την 

επομένη διενέργειας του διαγωνισμού . 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην  Παρούσα  Διακήρυξη και στη σχετική 

μελέτη.  

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

οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 

ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 

μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής37. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 

21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 38 39. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω 

διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 

2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 

του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

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

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα 

ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της40. 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

                                                           

37
 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 

38
 Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων των παρ. 5 του άρθρου 36 

και της παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 

39
 Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 5 

του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 

40
 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

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

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα41, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . 

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 

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

πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

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

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 

αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού 

αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα 

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

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως 

περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από 

αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν 

ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 

της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό 

φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς ο κάθε οικονομικός φορέας 

προσκομίζει υποχρεωτικά  στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο 

φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς δικαιολογητικά – τεχνική προσφορά  τα οποία απαιτείται να 

προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι 

ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς 

φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 

(Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται 

να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 

την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή 

της διαδικασίας. 

                                                           

41
 Πρβλ άρθρο 11, παρ. 1.11 της ως άνω υπουργικής απόφασης 



 

32 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν42: 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής : 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως 

προβλέπεται στην 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7.1.της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη 

μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της διακήρυξης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 

ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της 

παρούσας διακήρυξης. 

 γ) Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου στην οποία θα δηλώνει τα εξής: 

α) έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και της υπ΄αριθμ. 9/2017 μελέτης της 

Δ/νσης Οικονομικών, και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων, καθώς και των 

τεχνικών προδιαγραφών τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

                       β) η προσφορά του, ισχύει επί 6 μήνες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού . 

                   γ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του 

                       διαγωνισμού, για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

 

Η/Οι υπεύθυνη/ες δήλωση/σεις υπογράφεται/ονται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf και δεν 

προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν : 

α) Όταν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε.  ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις θα 

ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας βάσει καταστατικού και θα υπογράφει οπωσδήποτε 

κάτω από την εταιρική επωνυμία(σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

β) Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και 

εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει 

οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

 

 

H τεχνική προσφορά: θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην 

παρούσα διακήρυξη-μελέτη της προμήθειας.  Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα- δικαιολογητικά, που 

αναφέρονται παρακάτω βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα της προσφοράς, με βάση το 

κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα43 44.  

                                                           

42
 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 

43
 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

44
 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών   βάσει 

των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις 
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α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία να δηλώνεται: 

 (1) Αποδέχονται τα καθοριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού . 

(2) Τα διατιθέμενα προϊόντα είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, την ισχύουσα εθνική και 

κοινοτική νομοθεσία. 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

της προμήθειας γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους , οι οικονομικοί φορείς  οφείλουν να υποβάλλουν  

και τα παρακάτω: 

(1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία να δηλώνεται ότι το προς προμήθεια γάλα θα συνοδεύεται 

από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ή του εργοστασίου παρασκευής του ότι δεν περιέχει γενετικά 

τροποποιημένο υλικό καθώς και οι πρώτες και οι βοηθητικές ύλες παρασκευής του δεν περιέχουν γενετικά 

τροποποιημένο υλικό. Η δήλωση αυτή θα περιλαμβάνεται στο στέλεχος της τεχνικής προσφοράς.  

 

 

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

οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης,  σύμφωνα 

με τα οριζόμενα της διακήρυξης:  

      Κριτήριο κατακύρωσης, ορίζεται για τα είδη: ελαιόλαδο, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, είδη 

οπωροπωλείου ήτοι φρούτα και λαχανικά το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά 

ομάδα στην νόμιμα  διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης τμήμα εμπορίου & 

τουρισμού Περιφερειακής ενότητας Ν. Μεσσηνίας.  

Για τα υπόλοιπα είδη καθώς και για το φρέσκο γάλα των υπαλλήλων η κατακύρωση θα γίνει σε προμηθευτή (ή  

προμηθευτές) που θα προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. 

        Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα είδη κάποιας ομάδας (αυτό αφορά τις ομάδες για τις οποίες  

κριτήριο κατακύρωσης είναι το ποσοστό έκπτωσης) θα απορρίπτονται ως προς τη συγκεκριμένη ομάδα. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της προμήθειας  στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης50. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο 

εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Επισημαίνεται ότι το 

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

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

αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε 

ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 

προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή51. 

 

                                                                                                                                                                                                          

τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής 

προσφοράς. 
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών45   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από 

την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των προσφορών  

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 

πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα 

της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, 

ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 

συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών46 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 

σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

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

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

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,47  

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

διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 

και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

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

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της 

παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής 

τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές .Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του 

άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην 

περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

                                                           

45
 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 

46
 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 

47
 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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Ι) Οικονομικοί όροι των διαγωνιζομένων δε γίνονται δεκτοί. 

x.    Προσφορές που δεν φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή που δεν είναι σύμφωνες 

με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. 

xi.    Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών 

πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία 

(τιμή Dumping).  

xii.    Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται σε ευρώ. Η προσφερόμενη τιμή θα αναλύεται ως εξής : α. Η 

τιμή απαλλαγμένη από το Φ.Π.Α. β. Ο Φ.Π.Α., με τον οποίο επιβαρύνεται η προσφορά, θα βαρύνει το Δήμο. 

γ. Η συνολική προσφερόμενη τιμή.  

xiii.    Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές (άρθρο 88 του Ν.4412/16, άρθρο 69 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ), οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος 

που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. 

xiv.    Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται δεδομένο, ότι ο διαγωνιζόμενος είναι απολύτως 

ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας  και ότι έχει 

μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη και την αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα. 

xvi.    Μετά την κατάθεση προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι 

παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε κατόπιν εγγράφου της 

Υπηρεσίας , μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, 

σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 

υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

xvii.    Προσφορές που δεν φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή που δεν είναι 

σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. 

xviii.    Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει να 

λάβει ο ανάδοχος, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το εάν προκύψουν παράγοντες (πλην 

περιπτώσεων ανωτέρα βία) τους οποίους δεν είχε υπολογίσει. 

xix.    Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 

οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως 

δωρεάν) αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών48 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την  

22/08/2017 και ώρα 10:00  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα 

που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία 

και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο 

αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των 

πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, που 

παράγεται αυτόματα από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

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

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 

οργάνου49.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους 

όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που 

δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή όχι των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των 

εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 

                                                           

48
 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και Αριθμ. Π1/2390/16.10.2013 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (Β΄2677).  

49
 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει 

τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά 

τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως 

άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό 

στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το 

οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 

αρχή50 απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 

προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές51.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου 

της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.4. της παρούσας. 

Μετά την ολοκλήρωση των διακριτών σταδίων αξιολόγησης και την απόφαση την αρμόδιου 

οργάνου ανακηρύσσεται ο “προσωρινός μειοδότης”, ο οποίος ειδοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού 

συστήματος από το αρμόδιο πιστοποιημένο όργανο να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 

 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης52 - Δικαιολογητικά 

κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 

μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας 15 ημερών 53 από την κοινοποίηση της σχετικής  

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας 

διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της  παραγράφου 2.2.4 . 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

                                                           

50
 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

51
 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

52
 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 

53
 Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του ως άνω άρθρου 103 του ν. 

4412/2016). Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικών μέσων' η Α.Α. 

δύναται, αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει με 

τη διακήρυξη συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε σχέση με την ημερομηνία της πρόσκλησης, εντός του οποίου θα πρέπει να 

εκδίδονται πχ. ενός μηνός 
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εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους στο πρωτόκολλο του Δήμου. Όταν υπογράφονται από 

τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης θα γίνεται ως εξής: σε σφραγισμένο φάκελο, 

με διαβιβαστικό, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

«Δικαιολογητικά κατακύρωσης» 

 Πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 

 ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΑΘΗΝΩΝ 99, ΤΚ 24134, Καλαμάτα. 

 Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της Προκήρυξης. 

 Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. 

κ.λ.π.). 

 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 

και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 

δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

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

το ΕΕΕΣ, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6 (κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΕΕΕΣ.,  ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για 

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

των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του54.  

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

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο 

της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

                                                           

54
 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 

προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω 

του συστήματος.   

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 

επέλθει  άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών και τέλος μετά από την  κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό 

ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2.. 

 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης 

προσκομίζοντας ή αποστέλλοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό 

χαρακτήρα. 

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

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 

[3.4] Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή 

ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της 

διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας 

ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά 

οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά55 με τη 

συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου 

τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 

Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης 

ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 

ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η 

απόρριψή της. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω της 

λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

                                                           

55
 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 της ΥΑ Π1/2390 (Β 2677/2013) με θέμα “Τεχνικές λεπτομέρειες 

& διαδικασίες λειτουργίας Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων”. Επισημαίνεται ότι η ως άνω απόφαση 

ισχύει στο μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά συνέπεια, στο βαθμό που επιβάλλονται ηλεκτρονικές 

διαδικασίες για όλα τα στάδια της διαδικασίας (παρ. 1 του άρθρου 36) δεν εφαρμόζονται το β΄ και γ΄ εδάφιο της ως άνω παρ. 1 

του άρθρου 12 της ΥΑ [περί άλλου τρόπου υποβολής πλην του ηλεκτρονικού]  
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Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών 

μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010. 

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή της, η άσκηση 

αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, 

εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση 

ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η 

τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 

του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η 

Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 

Μετά την 26η Ιουνίου 2017, οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν.4412/2016 , διέπουν τις 

διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται (άρθρο 379 

παρ.8 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4446/2016 και από την παρ.2 του 

άρθρου 54 του Ν.4465/2017 και από την παρ.17 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017) 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 

διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο 

που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 

παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 

ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης, να είναι τουλάχιστον για ένα έτος και δύο μήνες και θα 

επιστρέφεται μετά την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης του προμηθευτή. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 

της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης 

τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 56 

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

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

ειδικότερα ορίζει.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση 

καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής,   που θα καλύπτει τη διαφορά 

μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η 

προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 

5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό 

χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών: εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 

και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των 

εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και 

του εκπρόθεσμου. 

 

                                                           

56
 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι 

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

Επίσης είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους όρους που αναφέρονται στη σύμβαση και στα τεύχη της 

παρούσας που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης. 

 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 

ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 

γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 57 58
 

 

 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης59  

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει 

από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της 

Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

                                                           

57
 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016 

58
 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον πρόκειται 

για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή 

προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της 

τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς 

και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να 

μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016). 

59
 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει για το 100% της αξίας του εκάστοτε 

τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες 

Επιτροπές.  

Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής δικαιολογητικά: α) 

Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 

συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 208. β) Τιμολόγιο του αναδόχου. γ) Εξοφλητική 

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

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

ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, 

μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη 

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

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (εδ. 7, παρ. 3 άρθρου 4 του Ν.4013/11 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 7 του 

άρθρου 375 του Ν. 4412/16). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201668. 

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (8,00%) επί του καθαρού ποσού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 

του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. (άρθρο 7 της υπουργ. αποφ. 5143/14). 

ε) Καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παροχή της προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στη διακήρυξη. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος60 (εφαρμόζονται τα άρθρα 203 και 207 του ν. 4412/2016) 

από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εάν δεν εκπληρώσει τις  συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις 

κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 

υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που θα του ορίζεται στο έγγραφο  της Αναθέτουσας Αρχής. Αν η 

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα 

έκπτωτος μετά  από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για 

παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

� ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

�Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

� συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η παρακάτω κύρωση: 

� ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

 

 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων61   

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

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης προμήθειας), 6.2. 

(παραλαβή προμήθειας –χρόνος και τρόπος παραλαβής), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

                                                           

60
 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 

61
 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης  της προμήθειας  

6.1.1.  Η παραγγελία θα γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο ή υπηρεσία κάθε φορέα τις εργάσιμες μέρες 

σύμφωνα με τις ανάγκες του. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο χώρο παραλαβής της αποθήκης με 

φροντίδα, δαπάνες, και μεταφορικά του προμηθευτή τις εργάσιμες ημέρες.  

Αναφορικά με την παράδοση του φρέσκου γάλακτος η παράδοση θα γίνεται σε κιβώτια με χειρολαβές και 

εσωτερικά χωρίσματα. Οι φορτοεκφορτώσεις θα γίνονται από προσωπικό του προμηθευτή. Ο προμηθευτής θα 

διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την διατήρηση και μεταφορά του προϊόντος (φορτηγά ψυγεία κλπ).  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να τοποθετήσει ψυγεία στα σημεία που θα γίνεται η παράδοση, για την καλή φύλαξη 

 και διατήρηση του προϊόντος. Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυάται την καλή συντήρηση του προϊόντος στα σημεία 

 αυτά. Ο προμηθευτής υποχρεούται επίσης να προβαίνει σε τακτική συντήρηση των ψυγείων αυτών. Η χρέωση 

της συντήρησης θα γίνεται με δαπάνη του προμηθευτή.  Επίσης ο προμηθευτής αποδέχεται ότι σε περίπτωση 

βλάβης  

θα οφείλει να αντικαθιστά το ψυγείο που έχει βλάβη με άλλο ψυγείο. Η δαπάνη αντικατάστασης θα βαρύνει τον 

προμηθευτή.  

6.2  Παραλαβή προμήθειας - Χρόνος και τρόπος παραλαβής  

6.2.1. Η παραγγελία θα δίδεται στον ανάδοχο ανά εβδομάδα από την αρμόδια υπηρεσία και θα αφορά τις  

ανάγκες της επόμενης εβδομάδας.  

H παραλαβή της προμήθειας  γίνεται από επιτροπή παραλαβής , που συγκροτείται  σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. 

β του άρθρου 221 του Ν.4412/1662  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την 

διαδικασία παραλαβής  θα διενεργείται ο απαραίτητος  έλεγχος και υποχρεωτικά από την πλευρά του 

αναδόχου θα παρίσταται υπεύθυνο άτομο το οποίο θα είναι σε θέση να υπογράφει και να διεκπεραιώνει 

οποιαδήποτε απόκλιση από τα αναφερόμενα στη σύμβαση .  

Αν η ανωτέρω επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι η παρεχόμενη προμήθεια  δεν ανταποκρίνεται πλήρως στους 

όρους της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής,  που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης. εν συνεχεία το πρακτικό αυτό διαβιβάζεται στην αντίστοιχη 

επιτροπή παραλαβής του Δήμου καθώς και στον ανάδοχο για ενημέρωση. Αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 

επηρεάζουν την καταλληλόλητα και την ποιότητα  των παρεχόμενων ειδών η επιτροπή ενημερώνει άμεσα τις 

αρμόδιες αρχές έλεγχου και εποπτείας καταλληλότητας των τροφίμων καθώς επίσης και την αρμόδια επιτροπή 

                                                           

62
 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται 

τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το 

όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε 

μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον 

προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα 

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

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να 

συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”  
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παραλαβής του δήμου ενώ ταυτόχρονα αποστέλλονται τα δείγματα προς έλεγχο . Το κόστος της διενέργειας 

των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής του Δήμου, μετά τους ανωτέρω  ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Για Τα Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα η επιτροπή του Δήμου έχει την δυνατότητα επιβολής  

έκπτωσης επί της συμβατικής τιμής ή έκπτωσης του αναδόχου για όλη την προμήθεια, σε κάθε περίπτωση, μετά 

από απόφαση  συλλογικού οργάνου του Δήμου.. 

Επίσης, εάν ο ανάδοχος  διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν 

από τους ανωτέρω ελέγχους  μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, 

μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της 

αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

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

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα 

της κατ΄ έφεση εξέτασης. 

 

Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδίδονται με δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται κάθε στοιχείο που 

προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. 

 

Κατά την εκτέλεση της παροχής της προμήθειας  ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις 

ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης  

 ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες των υπηρεσιών και των φορέων του Δήμου  σύμφωνα με το 

άρθρο 132 παρ.2β. 

 

6.3  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

6.3.1. Η διάρκεια της σύμβασης, η οποία θα υπογραφεί με το μειοδότη που θα ανακηρυχθεί, θα είναι διάρκειας 

ενός έτους, σε όλη την διάρκεια της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αναπροσαρμογή των τιμών. Χρόνος έναρξης 

ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα 

μέρη, σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016). 

 

6.4 Αναπροσαρμογή τιμής63  

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

6.5  Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας – Εμπιστευτικά στοιχεία προσφοράς 

Στη διαδικτυακή πύλη του Συστήματος τα θέματα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 και 13 του Παραρτήματος Ι της 

ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β’/1301/12-4-2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Σε περίπτωση που η προσφορά περιέχει στοιχεία και πληροφορίες 

                                                           

63
 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώσει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα». Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του 

απορρήτου που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή σε στοιχεία προστατευόμενα από δικαιώματα 

πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωση του, αναφέρει ρητά 

όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 

συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές 

μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 

που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της. 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

              

                                                                        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε.ΝΙΚΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(Στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο του άρθρου 72 του Ν.4412/2016) 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) ……………………………./Εννιαίο ταμείο ανεξάρτητων απασχολούμενων-τομέας σύνταξης 

μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Ε.Δ.Ε) 

Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 

Προς: το Δήμο Καλαμάτας 

Αθηνών 99, Τ.Κ. 24134 Καλαμάτα 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. για ευρώ1 ………………….……. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

………………………………………………………………………. ευρώ (και ολογράφως) 

I.(σε περίπτωση φυσικού προσώπου): (ονοματεπώνυμο, 

πατρώνυμο)…………………,ΑΦΜ:……………(διεύθυνση)……………………..ή 

II.(σε περίπτωση νομικού προσώπου):(πλήρη 

επωνυμία)…………,ΑΦΜ……………(διεύθυνση)…………………………………..ή 

III.σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας: των φυσικών/ νομικών προσώπων 

Α) πλήρη επωνυμία …………………Α.Φ.Μ……………………….(διεύθυνση) 

Β) πλήρη επωνυμία …………………Α.Φ.Μ……………………….(διεύθυνση) 

Γ) πλήρη επωνυμία …………………Α.Φ.Μ……………………….(διεύθυνση) 

……………………………………………………………………….,2 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως 

μελών της ένωσης προμηθευτών, για τη συμμετοχή τους στο διενεργούμενο διαγωνισμό του Δήμου Καλαμάτας για τη 

προμήθεια τροφίμων και παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου έτους 2017-2018 

σύμφωνα με την υπ΄αριθ. …………………………………., Διακήρυξή σας (ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
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την………………………………………). 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν 

λόγω του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, 

αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση 

ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης    της.  

 Η παρούσα ισχύει  μέχρι την……………………………..
3
(χρόνος λήξης εγγυητικής) 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

1. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε 

μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο Φ.Π.Α (άρθρο 72ν. 

4412/2016) 

2. Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας 

3. Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι τουλάχιστον μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 

όπως  σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη. 

 

Β. Υπόδειγμα/Σχέδιο ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

(στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο βάσει άρθρου 72 του Ν. 4412/2016) 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) ……………………………. / Ενιαίο ταμείο 

ανεξάρτητα απασχολούμενων - τομέας σύνταξης μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων (Ε.Τ.Α.Α.- 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία Έκδοσης………………….. 

Προς το Δήμο Καλαμάτας 

Αθηνών 99, Τ.Κ. 24134, Καλαμάτα 
 

Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ4. 
 

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως και μέχρι του ποσού των …………………………………………ΕΥΡΩ 

 (και ολογράφως), 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ............................. , ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) ...................... ………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ......................., ΑΦΜ: ......................  (διεύθυνση) 

...................... ………………………………….. ή 
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(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ......................., ΑΦΜ: ......................  (διεύθυνση) 

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

β) (πλήρη επωνυμία) ......................., ΑΦΜ: ......................  (διεύθυνση) 

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

γ) (πλήρη επωνυμία) ......................., ΑΦΜ: ......................  (διεύθυνση) 

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

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση 

της σύμβασης σύμφωνα με την αριθ. ........................  Διακήρυξη για τη  προμήθεια τροφίμων και παροχή 

φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου έτους 2017-2018 . 

Το ανωτέρω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε πέντε 

(5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Από την εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και μόνο αιτία, θα απαλλάξουμε τον πελάτη 

μας τον οποίο εγγυόμαστε, μόνο μετά από έγγραφη δήλωσή σας περί απαλλαγής μας από κάθε ευθύνη που 

μπορεί να προκύψει από την προκειμένη εγγύηση, ή μετά την επιστροφή σε εμάς του σώματος της παρούσας 

εγγυητικής επιστολής. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………………………………5 (χρόνος λήξης εγγυητικής) 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

  

 

 

 

 

 

4 5,00% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α 

 5 Τουλάχιστον 2 μήνες μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο



 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑIII – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ …………………………  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  

ΔΗΜΟΣ                   

Αριθ. πρωτ…………………………………….. 

 

 

 

Στ.. ……………… σήμερα …………………… ημέρα ………………….. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

1. Ο Δήμος …………., νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του.  

 

2. ……….. με  το διακριτικό τίτλο «……………………..», που εδρεύει ……………………………….. (. 
ΑΦΜ:…………………, ΔΟΥ: …………….., Τ.Κ. ……………….., νομίμως εκπροσωπούμενος από 
τον …………………………………..  

 

στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση ……………………….με την υπ’ αριθ. .......... απόφαση 
της Οικονομικής επιτροπής, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Ο Δήμος αποφάσισε την διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς δημόσιου ανοικτού 
διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια τροφίμων & παροχή φρέσκου γάλακτος 
στους δικαιούχους υπαλλήλους έτους 2017-2018 , όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω, 
ο οποίος διενεργήθηκε την …….. ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής διαγωνισμού, βάσει 
της σχετικής διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης που συνέταξε η 
υπηρεσία του Δήμου. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, σε συνεδρίασή της την……………………20….., αφού έλαβε υπόψη 
τις προσφορές των συμμετεχόντων, αποφάσισε, με την υπ’ αριθ. ……..………….. 
απόφασή της, την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον (Ανάδοχο). 

 

Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………….. εγγυητική επιστολή της τράπεζας ……………, 
ποσού …………………… ευρώ, για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας. 

 

Aναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 
42 του Ν.4412/2016: 

- η υπ’ αριθ.  ………… διακήρυξη 

- οι υπ’ αριθ. ………… τεχνικές προδιαγραφές 
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- η προσφορά του αναδόχου  

 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων & παροχή φρέσκου 
γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους έτους 2017-2018 , σύμφωνα με τους όρους 
και τις προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης και της προσφοράς της αναδόχου.  

 

Άρθρο 2 

Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης  

Η παραγγελία θα γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο ή υπηρεσία κάθε φορέα τις εργάσιμες μέρες 

σύμφωνα με τις ανάγκες του. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο χώρο παραλαβής της αποθήκης με 

φροντίδα, δαπάνες, και μεταφορικά του προμηθευτή τις εργάσιμες ημέρες.  

Η παραγγελία θα δίδεται στον ανάδοχο ανά εβδομάδα  από την αρμόδια υπηρεσία και θα αφορά τις  

ανάγκες της επόμενης εβδομάδας.  

H παραλαβή της προμήθειας  γίνεται από επιτροπή παραλαβής , που συγκροτείται  σύμφωνα με την παρ. 

11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1664  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. 

Κατά την διαδικασία παραλαβής  θα διενεργείται ο απαραίτητος  έλεγχος και υποχρεωτικά από την 

πλευρά του αναδόχου θα παρίσταται υπεύθυνο άτομο το οποίο θα είναι σε θέση να υπογράφει και να 

διεκπεραιώνει οποιαδήποτε απόκλιση από τα αναφερόμενα στη σύμβαση .  

Αν η ανωτέρω επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι η παρεχόμενη προμήθεια  δεν ανταποκρίνεται πλήρως 

στους όρους της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής,  που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης. εν συνεχεία το πρακτικό αυτό 
διαβιβάζεται στην αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής του Δήμου καθώς και στον ανάδοχο για ενημέρωση. 

Αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα και την ποιότητα  των παρεχόμενων 

ειδών η επιτροπή ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες αρχές έλεγχου και εποπτείας καταλληλότητας των 

τροφίμων καθώς επίσης και την αρμόδια επιτροπή  παραλαβής του δήμου ενώ ταυτόχρονα 

αποστέλλονται τα δείγματα προς έλεγχο . Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής του Δήμου, μετά τους ανωτέρω  ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό 

– οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Για Τα Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα η επιτροπή του Δήμου έχει την δυνατότητα 

επιβολής  έκπτωσης επί της συμβατικής τιμής ή έκπτωσης του αναδόχου για όλη την προμήθεια, σε κάθε 
περίπτωση, μετά από απόφαση  συλλογικού οργάνου του Δήμου.. 
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 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 

οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 

σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί 

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

και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις 

παραπάνω αρμοδιότητες”  
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Επίσης, εάν ο ανάδοχος  διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από τους ανωτέρω ελέγχους  μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των 

οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε 

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

άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

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

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 

 

Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδίδονται με δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται κάθε στοιχείο 

που προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. 

 

Κατά την εκτέλεση της παροχής της προμήθειας  ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις 

ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης  

 ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες των υπηρεσιών και των φορέων του Δήμου  σύμφωνα με 

το άρθρο 132 παρ.2β. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης, η οποία θα υπογραφεί με το μειοδότη που θα ανακηρυχθεί, θα είναι διάρκειας 

ενός έτους, σε όλη την διάρκεια της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αναπροσαρμογή των τιμών. Χρόνος 
έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα 

συμβαλλόμενα μέρη, σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016). 

 

 

Άρθρο 3 

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει για το 100% της αξίας του εκάστοτε 

τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες 

Επιτροπές.  

Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής 

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

του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 208. β) Τιμολόγιο του 

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

«Εξοφλήθηκε». δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 

παρ.5 του Ν.4412/16). Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

(άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).  

2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
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Συμβάσεων επιβάλλεται (εδ. 7, παρ. 3 άρθρου 4 του Ν.4013/11 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 7 

του άρθρου 375 του Ν. 4412/16). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201668. 

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (8,00%) επί του καθαρού ποσού σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. (άρθρο 7 της υπουργ. αποφ. 5143/14). 

ε) Καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παροχή της προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στη διακήρυξη. 

 

 

 

Άρθρο 4 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί πίστωση …… ευρώ 
σε βάρος του ΚΑ …….. του προϋπολογισμού με την υπ’ αριθ. ……….. απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Επιτροπής, επί της οποίας υπάρχει  βεβαίωση 
του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη 
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη 
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α ………… 

 

 

 

Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

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

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύμβασης 

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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Άρθρο 6 

Έκπτωση αναδόχου 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος65 (εφαρμόζονται τα άρθρα 203 και 207 του ν. 

4412/2016) από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εάν δεν εκπληρώσει τις  

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 

είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 

εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή 

του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που θα του ορίζεται στο έγγραφο  της Αναθέτουσας 

Αρχής. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μετά  από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για 

παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

� ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

�Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

� συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η παρακάτω κύρωση: 

� ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

 

 

Άρθρο 7 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

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

 

Άρθρο 8 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Ο Δήμος μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

                                                           
65

 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

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

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

Άρθρο 9 

Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

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

2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που 
ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της 
σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 
για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. 

3. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάμει των όρων των άρθρων … (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 
……. (Χρόνος παράδοσης υλικών), ….. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – 
αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 
το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή. 

Άρθρο 10 

Λύση της σύμβασης 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 της παρούσας, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της 
ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. 

 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και 
υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ………………. 

 

 

 

……………………… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

…………………………………. 

 

 



 

 

Σελίδα 57 

  ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 

ΜΕΛΕΤΗ  9/2017 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  & ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΕΣΚΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 
2017-2018 

 

TMHMA Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  

TMHMA Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

TMHMA Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

TMHMA Δ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ 
ΔΗΜΟΤΕΣ (ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ)   

TMHMA Ε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΥΣΣΙΤΙΟ)  ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 

 

      

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 238.864,57  €   με Φ.Π.Α. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4.ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ  2017  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                                             

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 

 

 

ΑΡ.ΜΕΛ.:9/2017 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  & ΠΑΡΟΧΗ 
ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 

 

TMHMA Α.  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
111.312,58 € 

 

TMHMA Β. 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.096,76 € 

 

TMHMA Γ. 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 71.013,73 € 

TMHMA Δ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ 
ΔΗΜΟΤΕΣ (ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.053,81 € 

TMHMA Ε: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΥΣΣΙΤΙΟ) ΣΕ  ΑΠΟΡΟΥΣ 
ΔΗΜΟΤΕΣ .                     
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.387,70 €  

 

 

                                                                   ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια τροφίμων για την  κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών 
του Δήμου Καλαμάτας, την παροχή γεύματος (συσσίτιο) σε άπορους δημότες καθότι η οργάνωση για την 
κάλυψη των αναγκών αυτών θα πραγματοποιείται σε ενιαίο πλέον χώρο (μαγειρείο) όπου θα ετοιμάζονται και θα 
διανέμονται τα γεύματα σύμφωνα με τις ανάγκες αυτών, τις λειτουργικές ανάγκες του Δημοτικού παντοπωλείου, 
την σίτιση (είδη κρεοπωλείου) σε άπορους δημότες κατά τις περιόδους των εορτών (Χριστουγέννων-Πάσχα), 
καθώς και την παροχή γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου οικονομικού έτους 2017-2018 . 

Η ανωτέρω προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοικτού  διεθνή 
διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) τον Ν. 
3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006) τις διατάξεις 
του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και  όλες τις διατάξεις που 
θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  
 
Ο υπολογισμός των τιμών στα είδη της παρούσας μελέτης έγινε βάσει των Δελτίων πιστοποίησης  
Τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Περιφερειακής ενότητας Ν. Μεσσηνίας   
μηνός Απριλίου καθώς και οι τιμές για τα είδη παντοπωλείου, είδη αρτοπωλείου , γάλα των δικαιούχων 
υπαλλήλων του δήμου  όπως προέκυψαν από διενεργηθείσα σχετική έρευνα αγοράς κατά το διάστημα 
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σύνταξης  της μελέτης.  
Όλα τα είδη τροφίμων πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές, αγορανομικές , κοινοτικές 
και υγειονομικές διατάξεις περί παραγωγής, συσκευασίας και μεταφοράς τροφίμων (π.χ. Κώδικας 
τροφίμων και ποτών, εγκύκλιοι ΕΦΕΤ).    

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης με 
συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 210.105,21 € άνευ ΦΠΑ, ΦΠΑ 13% 25.605,14 € & Φ.Π.Α. 24% 3.154,22 € 
και γενικό σύνολο δαπάνης  238.864,57  €. 

Αναλυτικότερα: 

ΤΜΗΜΑ Α:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των  111.312,58 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 
24% το  οποίο αναλύεται ως εξής: 

1.ΟΜΑΔΑ Α:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 51.464,25 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6481.02 του προϋπολογισμού  του Δήμου 
οικονομικού έτους 2017 με αντίστοιχη πρόβλεψη στον προυπολογισμό έτους 2018.  CPV:15800000-6 
«ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ». 

2.ΟΜΑΔΑ Β:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 6.561,20 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6481.02 του προϋπολογισμού  του Δήμου 
οικονομικού έτους 2017 με αντίστοιχη πρόβλεψη στον προυπολογισμό έτους 2018 . CPV:15811000-6  
«ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ». 

3.ΟΜΑΔΑ Γ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 18.214,47 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%  και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6481.02  του προϋπολογισμού  του Δήμου 
οικονομικού έτους 2017 με αντίστοιψη πρόβλεχη στον προυπολογισμό έτους 2018. CPV:15110000-2 
«ΚΡΕΑΣ» 

4.ΟΜΑΔΑ Δ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 10.825,40 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%  και θα βαρύνει τον Κ.Α.60.6481.02 του προϋπολογισμού  του Δήμου 
οικονομικού έτους 2017 με αντίστοιχη πρόβλεψη στον προυπολογισμό έτους 2018. CPV:03311000-2 
«ΨΑΡΙΑ»   

5.ΟΜΑΔΑ Ε:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 24.247,26 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%  και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6481.02  του προϋπολογισμού  του Δήμου 
οικονομικού έτους 2017 με αντίστοιχη πρόβλεψη στον προυπολογισμό έτους 2018. CPV:15300000-1 
«ΦΡΟΥΤΑ–ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»  

ΤΜΗΜΑ Β:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 9.096,76 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 
24% %  και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.01.04 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με αντίστοιχη 
πρόβλεψη στον προυπολογισμό έτους 2018. CPV:15800000-6 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ». 

ΤΜΗΜΑ Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
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Η δαπάνη της  προμήθειας του φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Καλαμάτας και 
των Νομικών του Προσώπων προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 62.611,95 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 13% . CPV:15511000-3 «ΓΑΛΑ»   

Κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης βάση του άρθρου 132 παρ.1, 
δηλαδή να αυξήσει την προμήθεια ποσότητας μέχρι 15% στη συνολική ποσότητα για τις ανάγκες των 
υπαλλήλων της. 

Το δικαίωμα προαίρεσης κρίνεται απαραίτητο λόγω της πιθανότητας ενδεχόμενης πρόσληψης νέων βάσει του 
προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2018. 

Η ποσότητα βάσει προαίρεσης είναι 6.196 τεμάχια (15% των 41.310 τεμαχίων το δικαίωμα προαίρεσης για την 
προμήθεια φρέσκου για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Καλαμάτας) έναντι ποσού 8.401,78 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, άρα η αξία της  υπό ανάθεσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 71.013,72 € 
και θα βαρύνει τους κατωτέρω κωδικούς: 

Κ.Α. 20.6063.001 Δ/νση Διαχείρισης αποριμμάτων και οχημάτων «παροχή φρέσκου γάλακτος στους 
δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου»  ποσού 31.323,60 €. 

Κ.Α. 35.6063.001 Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών «παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους 
του Δήμου» ποσού 3.102,53 €. 

Κ.Α. 15.6063.001 Δ/νση Παιδείας «παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου» 
ποσού 15.653,66 €. 

Κ.Α. 30.6063.001 Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών «παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του  
Δήμου» ποσού 4.802,95 €. 

Κ.Α. 45.6063.0001 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών (κοιμητήριο) «παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους 
υπαλλήλους του Δήμου» ποσού  1.133,62 €. 

Κ.Α. 25.6061 «παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους» Σύνδεσμος Υδρευσης Δήμων 
Καλαμάτας  Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας ποσού  2.739,12  €  

Κ.Α. 15.6063.02 «παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους» Αθλητικός Οργανισμός του 
Δήμου ποσού 984,46  €. 

Κ.Α. 10.6063 «παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους» Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ποσού 
566,81  €. 

Κ.Α. 10.6063 «παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους» Δημοτική Φιλαρμονική ποσού 
2.305,20  €. 

ΤΜΗΜΑ Δ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 23.053,81 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% 
και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6741.17  του προϋπολογισμού 2017 με αντίστοιχη πρόβλεψη στον 
προϋπολογισμό έτους 2018. Πρόκειται για την σίτιση (είδη κρεοπωλείου) σε άπορες οικογένειες που 
χρήζουν βοήθειας κατά τις περιόδους των εορτών (Χριστουγέννων-Πάσχα).  CPV:15110000-2 
«ΚΡΕΑΣ». 

ΤΜΗΜΑ Ε :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΥΣΣΙΤΙΟ) ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ 
ΔΗΜΟΤΕΣ 

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των  24.387,70 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13% και 
24% το  οποίο αναλύεται ως εξής: 

1.ΟΜΑΔΑ Α:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 5.537,61 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6481.03 με τίτλο «έξοδα λειτουργίας 
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συσσιτίων» του προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2017 με αντίστοιχη πρόβλεψη στον 
προϋπολογισμό έτους 2018.  CPV:15800000-6 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ». 

2.ΟΜΑΔΑ Β:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 1.582,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6481.03 με τίτλο «έξοδα λειτουργίας συσσιτίων» 
του προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2017 με αντίστοιχη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό έτους 
2018 . CPV:15811000-6  «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ». 

3.ΟΜΑΔΑ Γ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 9.103,84 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%  και θα βαρύνει τον 15.6481.03 με τίτλο «έξοδα λειτουργίας συσσιτίων» του 
προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2017 με αντίστοιχη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό έτους 2018. 
CPV:15110000-2 «ΚΡΕΑΣ» 

4.ΟΜΑΔΑ Δ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 2.870,20 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%  και θα βαρύνει τον 15.6481.03 με τίτλο «έξοδα λειτουργίας συσσιτίων του 
προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2017 με αντίστοιχη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό έτους 2018. 
CPV:03311000-2 «ΨΑΡΙΑ»   

5.ΟΜΑΔΑ Ε:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Η δαπάνη της  προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 5.294,05 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%  και θα βαρύνει τον 15.6481.03 με τίτλο «έξοδα λειτουργίας συσσιτίων»  του 
προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2017 με αντίστοιχη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό έτους 2018. 
CPV:15300000-1 «ΦΡΟΥΤΑ–ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»  

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία του ηλεκτρονικού διεθνούς δημόσιου ανοιχτού 
διαγωνισμού άνω των ορίων,  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης που ορίζεται για 
τα είδη: ελαιόλαδο, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, είδη οπωροπωλείου ήτοι φρούτα και λαχανικά , 
το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά ομάδα στη νόμιμα  διαμορφούμενη τιμή 
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο 
δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης τμήμα εμπορίου & τουρισμού Περιφερειακής ενότητας Ν. 
Μεσσηνίας. Για τα υπόλοιπα είδη καθώς και για το φρέσκο γάλα των υπαλλήλων η κατακύρωση θα γίνει σε 
προμηθευτή (ή  προμηθευτές) που θα προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. 

                                                   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α). Ελαιόλαδο, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, είδη οπωροπωλείου ήτοι φρούτα και λαχανικά το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην εκάστοτε μέση ημερήσια τιμή του δελτίου πιστοποίησης τιμών της 
Δ/νσης Ανάπτυξης τμήμα εμπορίου & τουρισμού Περιφερειακής ενότητας Ν. Μεσσηνίας 

Β). Είδη με ελεύθερη τιμή στο εμπόριο (είδη παντοπωλείου , αρτοποιείου, φρέσκο γάλα υπαλλήλων) 
χαμηλότερη τιμή ανά είδος. 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                       Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ        Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

                                      ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 

 Μ.ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ                    ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 

 

 

ΑΡ.ΜΕΛ.9/2017 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  & ΠΑΡΟΧΗ 
ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 

 

TMHMA Α.  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
111.312,58 € 

 

TMHMA Β. 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.096,76 € 

 

TMHMA Γ. 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 71.013,73 € 

TMHMA Δ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ 
ΔΗΜΟΤΕΣ (ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.053,81 € 

TMHMA Ε: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΥΣΣΙΤΙΟ) ΣΕ  ΑΠΟΡΟΥΣ 
ΔΗΜΟΤΕΣ .                     
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.387,70 €  

  

 

                            ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΜΗΜΑ Α:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΟΜΑΔΑ Α.     

Είδη παντοπωλείου- γαλακτοκομικά-
κατεψυγμένα προιόντα 

(ΦΠΑ 13%)    

ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ   

Μ.Μ Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΑΛΕΥΡΙ ΣΥΣΚ. 1000 gr  τεμάχιο 0,98 250 245 



 

 

Σελίδα 63 

ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝΑ 
500 gr 

τεμάχιο 0,70 250 175 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 gr τεμάχιο 0,80 600 480 

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ 1 ΛΙΤΡΟ 

τεμάχιο 1,20 4000 4800 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ 

τεμάχιο 2,90 550 1595 

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟΣΤ κιλό 6,20 150 930 

ΤΥΡΙ ΤΟΣΤ  κιλό 5,30 300 1590 

ΤΥΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ κιλό 10,02 450 4509 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  κιλό 7,10 460 3266 

ΜΥΖΗΘΡΑ κιλό 6,80 140 952 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 
(ΑΣΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΑΛΙ, 
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ, ΠΕΝΝΕΣ 
Κ.Λ.Π )ΣΥΣΚ. 500 gr  

τεμάχιο 0,80 950 

760 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 
ΠΑΣΤΕΣ ΣΥΣΚ. 500gr  

τεμάχιο 0,80 400 320 

ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΒΙΔΕΣ ΣΥΣΚ. 
500gr  

τεμάχιο 0,80 500 400 

ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΧΥΛΟΠΙΤΑΚΙ 
ΣΥΣΚ. 500gr 

τεμάχιο 1,62 300 486 

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΥΣΚ. 
500gr 

τεμάχιο 0,98 1300 1274 

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ ΣΥΣΚ. 
500gr 

τεμάχιο 0,98 250 245 

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΣΥΣΚ. 
500gr 

τεμάχιο 1,10 1050 1155 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΛΟΠΙΑ 
ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΣΚ. 500gr 

τεμάχιο 1,20 400 480 

ΦΙΔΕΣ ΨΙΛΟΣ 250 gr τεμάχιο 0,70 30 21 

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΣΥΣΚ.500 
gr 

τεμάχιο 
0,78 30 23,4 

ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙ 
ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟ 
ΚΟΥΤΙ 920 gr  

τεμάχιο 7,10 400 
2840 

ΝΕΡΟ ΕΞΑΔΑ 1,5 lit τεμάχιο 1,60 60 96 

ΚΑΡΥΔΙΑ  κιλό 10,05 10 100,5 

ΑΜΥΓΔΑΛΑ κιλό 10,00 10 100 

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨ. ΠΑΚ. 
1000ΓΡ 

τεμάχιο 
2,70 170 459 

ΑΥΓΑ 53-63 γρ 
(ΕΞΑΔΑ) 

τεμάχιο 
1,10 600 660 

ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ (ΣΥΣΚ.   
200γρ.) 

 

 

τεμάχιο  

 

0,72 

 

20 
              14,40 



 

 

Σελίδα 64 

 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

       27.976,30 € 

    ΦΠΑ 13%       3.636,92 € 

 
  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ        31.613,22 € 

      

     

Είδη παντοπωλείου (ΦΠΑ 24%)   

     

ΕΙΔΗ  
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ                      

Μ.Μ. Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑ ΛΩΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ   ΦΙΑΛΗ 
1000gr 

τεμάχιο 
0,35 130 

45,5 

ΑΜΜΩΝΙΑ ΣΥΣΚ. 28γρ.  τεμάχιο 0,13 13 1,69 

ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑ 
ΣΥΣΚ. 5 ΤΕΜ. 

Τεμάχιο 
0,45 80 36 

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ  30γρ 

τεμάχιο 
1,18 20 23,6 

ΣΟΔΑ 350ΓΡ. τεμάχιο 1,26 7 8,82 

ΒΑΦΗ ΑΥΓΩΝ 
ΚΟΚΚΙΝΗ 

τεμάχιο 
1,80 5 9 

ΚΙΜΙΝΟ 30 ΓΡ. τεμάχιο 0,98 5 4,9 

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 
ΤΡΙΜ.30ΓΡ. 

τεμάχιο 
0,90 10 9 

ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΥΣΚ. 50γρ. τεμάχιο           1,05 25 26,25 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΥΣΚ. 
375 gr 

τεμάχιο 
1,65            850 1402,5 

ΜΑΓΙΑ 3ΑΔΑ  ΦΑΚ 8 
ΓΡ 

τεμάχιο 
1,10 14 15,4 

ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ 150γρ τεμάχιο 1,10 7 7,7 

ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ   
3Χ20 gr  

τεμάχιο 
0,40 60 24 

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΨΙΛΗ 
1000 gr  

τεμάχιο 
1,04 250 260 

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ  450 gr  τεμάχιο 0,75 30 22,5 

ΚΑΚΑΟ 125gr τεμάχιο 1,25 30 37,5 

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 
ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΣΥΣΚ. 

τεμάχιο 5,70 150 855 
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1000 gr 

ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣΚ.30γρ. τεμάχιο 0,98 40 39,2 

ΠΙΠΕΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 
100γρ. 

τεμάχιο 
1,72 25 43 

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 
ΚΡΕΜΑ ΣΥΣΚ. 160γρ.  

τεμάχιο 
0,99 480 475,2 

ΒΟΥΤΥΡΟ SOFT 250gr  τεμάχιο           2,60 550 1430 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ 
SOFT 250gr 

τεμάχιο 
0,92 180 165,6 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ 
ΜΙΡΑΝΤΑ  250 gr  

τεμάχιο 
1,06 550 

583 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ 
ΜΙΡΑΝΤΑ  ΟΛΙΚΗΣ 
ΑΛΕΣΗΣ 250 gr  

τεμάχιο 
1,10 150 

165 

ΞΥΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΦΙΑΛΗ 400 gr 

τεμάχιο 
0,42 250 105 

ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΠΡΟΣ 
ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΤΥΠΟΥ 
ΜΕΡΕΝΤΑ  600-750ΓΡ 

τεμάχιο 
4,10 300 

1230 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 
ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 
ΣΥΣΚ. 500gr 

τεμάχιο 
0,60 1500 

900 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 510ΓΡ  τεμάχιο 1,56 150 234 

ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ 
ΦΡΟΥΤΩΝ  ΣΥΣΚ. 
1000ml 

τεμάχιο 
1,05 200 

210 

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΜΕΓΑΛΟ 
(ΜΕ ΠΡΟΖΥΜΙ) 1 
ΚΙΛΟΥ 

τεμάχιο 
1,50 600 

900 

ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ 825ΓΡ. 

τεμάχιο 
1,16 200 232 

ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 
500ΓΡ. 

τεμάχιο 
1,80 40 

72 

     
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

9.573,36 

     ΦΠΑ 24% 2.297,61 

 
  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ         11.870,97 

 

Είδη παντοπωλείου (ποσοστό έκπτωσης).  

     



 

 

Σελίδα 66 

ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ                 

Μ.Μ Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑ ΛΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ EXTRA 

ΠΑΡΘΕΝΟ ΟΞΥΤΗΤΑΣ 0-1 

5ΛΙΤ. 
τεμάχιο 23,54 300 7.062,00 

      ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

7.062,00 

     ΦΠΑ13% 918,06 

   

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
7.980,06 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β.     

 Είδη αρτοποιείου (ΦΠΑ 13%).    

     

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
Μ.Μ. Τ.Μ. 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑ ΛΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  
 

ΑΡΤΟΣ  ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ κιλό 1,40 3.000 4.200,00 

ΑΡΤΟΣ ΠΡΟΖΥΜΕΝΙΟΣ κιλό 1,58 800 1.264,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 5.464,00 

     ΦΠΑ13% 710,32 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΜΗΣ 
6.174,32 

 

ΟΜΑΔΑ Β.     

 Είδη αρτοποιείου (ΦΠΑ 24%).    

     

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
Μ.Μ. Τ.Μ. 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑ ΛΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  
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ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ ΤΗΣ ΩΡΑΣ 
κιλό  4,80  40 192,00 

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ 

ΚΑΝΕΛΛΑΣ 
κιλό  4,80 25 120,00 

     ΣΥΝΟΛΟ  312,00 

   ΦΠΑ 24% 74,88 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
386,88 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ.     

Είδη κρεοπωλείου (ποσοστό έκπτωσης). 
 

 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ     

Μ.Μ. Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑ ΛΩ ΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

ΜΟΣΧΑΡΙ ΨΑΧΝΟ 
(ΚΙΛΟΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 
ΤΡΑΝΣ,ΠΟΝΤΙΚΙ) 

κιλό 9,26 250 2.315,00 

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ 
ΨΑΧΝΟ (ΚΙΛΟΤΟ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ,ΤΡΑΝΣ 
ΠΟΝΤΙΚΙ) 

κιλό 9,26 850 7.871,00 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ κιλό 2,33 1600 3.728,00 

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΗ 
(ΣΤΗΘΟΣ-ΦΙΛΕΤΟ) 

κιλό 7,35 300 2.205,00 

      ΣΥΝΟΛΟ 16.119,00 

      ΦΠΑ 13% 2.095,47 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
18.214,47 
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ΟΜΑΔΑ Ε. 

                Είδη οπωροπωλείου (ποσοστό έκπτωσης).     

 

 

 

ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ 

    

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΙΔΩΝ   

Μ.Μ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
Τ.Μ. 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ. 1000 0,42 420 

2 ΑΝΗΘΟΣ 
ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑ
ΚΙ) 200 0,45 90 

3 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 1000 2,01 2010 

4 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 100 2,78 278 

ΟΜΑΔΑ Δ.     

     

Είδη ιχθυοπωλείου (ψάρια) (ποσοστό έκπτωσης). 

     

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ  

 

Μ.Μ. Τ.Μ.  ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩ ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ  τυπου 

500-1000 
κιλό 9,00 900 8.100,00 

ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ    κιλό 7,40 200 1.480,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 9.580,00 

 

 

 

  

    ΦΠΑ13% 1.245,40 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.825,40 
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5 ΔΥΟΣΜΟΣ 
ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑ
ΚΙ) 350 0,66 231 

6 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 450 0,70 315 

7 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛ 800 0,68 544 

8 ΚΑΥΚΑΛΙΘΡΕΣ 
ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑ
ΚΙ) 100 0,73 73 

9 ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΙΛΟ 80 4,18 334,4 

10 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΚΙΛΟ 100 1,34 134 

11 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 600 0,67 402 

12 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ 
ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑ
ΚΙ) 250 0,47 117,5 

13 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 450 0,45 202,5 

14 ΛΕΜΟΝΙΑ   ΚΙΛΟ 600 1,01 606 

15 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ 
ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑ
ΚΙ) 350 0,44 154 

16 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 120 1,63 195,6 

17 ΜΑΡΑΘΟΣ 
ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑ
ΚΙ) 100 0,46 46 

18 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜ 200 0,44 88 

19 ΜΗΛΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΚΙΛΟ 2300 1,38 3174 

20 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛ 1200 1,56 1872 

21 ΜΥΡΩΔΙΕΣ 
ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑ
ΚΙ) 150 0,38 57 

22 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 70 2,68 187,6 

23 ΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 1500 1,58 2370 

24 ΠΑΤΑΤΕΣ    ΚΙΛΟ 3600 0,72 2592 

25 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΟ 400 1,25 500 

26 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΙΛΟ 25 3,35 83,75 

27 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΧΥΜΟΥ ΚΙΛΟ 500 Ο,60 300 

28 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 
ΦΑΓΗΤΟΥ 
ΝΑΒΑΛΙΝΕΣ ΚΙΛΟ 300 Ο,79 237 

29 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΟ 150 2,82 423 

30 ΣΕΛΙΝΟ  ΚΙΛΟ 120 1,21 145,2 

31 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜ 500 0,49 245 

32 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΟ 450 1,14 513 

33 
ΣΤΑΦΙΔΑ 
ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ ΚΙΛΟ 100 2,19 219 
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34 ΣΦΕΛΙΤΣΙ 
ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑ
ΚΙ) 150 0,49 73,5 

35 
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ  
ΤΣΑΟΛΙΑ ΚΙΛΟ 200 4,66 932 

36 
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ ΚΙΛΟ 150 4,74 711 

37 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 150 2,19 328,5 

38 ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΙΛΟ 120 2,11 253,2 

       ΣΥΝΟΛΟ  

         

 

21.457,75 

 

    ΦΠΑ 13% 2.789,51 

    

 

 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

  

 

24.247,26 

 

ΤΜΗΜΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 

     

   

Είδη παντοπωλείου 
(ΦΠΑ 13%) 

 

Μ.Μ Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΑΛΕΥΡΙ ΣΥΣΚ. 1000 gr  τεμάχιο 0,98 275 269,5 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 gr τεμάχιο 0,80 800 640 

ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ 
Νο 6 και Νο 10 (ΣΥΣΚ. 
500gr ) 

τεμάχιο 0,80 750 

600 

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ-
ΜΠΟΝΕΤ ΣΥΣΚ. 500gr 

τεμάχιο 0,98 400 392 

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΣΥΣΚ. 
500gr 

τεμάχιο 1,10 250 275 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΛΟΠΙΑ 
ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΣΚ. 500gr 

τεμάχιο 1,20 250 300 

   ΣΥΝΟΛΟ          2.476,50 
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   ΦΠΑ13%             321,94 

 
 

 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
      2.798,44 

 

Είδη παντοπωλείου (ΦΠΑ 24%)-    

     

ΕΙΔΗ  
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 

Μ.Μ. Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ   ΦΙΑΛΗ 
1000gr 

τεμάχιο 
0,35 275 

96,25 

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΨΙΛΗ 
1000 gr  

τεμάχιο 
1,04 275 

286 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 
ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 
ΣΥΣΚ. 500gr 

τεμάχιο 
0,60 400 

240 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 510ΓΡ  τεμάχιο 1,56 400 624 

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  
(συσκευασία 195gr) 

τεμαχιο 
1,77 275 

486,75 

ΤΟΝΟ ΣΕ ΛΑΔΙ  
ΚΟΝΣΕΡΒΑ (160 γρ.) 

τεμάχιο 
1,85 200 

370 

ΚΟΝΣΕΡΒΑ (160 γρ.) 
ΛΑΔΕΡΑ ΑΡΑΚΑ 

τεμάχιο 
1,85 300 

555 

ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ (σε 
τεμ.  350ΓΡ.) 

τεμάχιο 
1,90 10 

19 

ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ 
(ΣΚΟΝΗ) 0-6 ΜΗΝΩΝ 
(1

ΗΣ
 ΒΡΕΦΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ 

τεμάχιο 

13,50 10 

135 

      ΣΥΝΟΛΟ 2.812,00 

     ΦΠΑ 24% 674,88 

     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  

3.486,88 

 

Είδη παντοπωλείου (ποσοστό έκπτωσης).  

     

ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 
Μ.Μ Τ.Μ. 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑ ΛΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  
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ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞ.ΠΑΡΘΕΝΟ 1 

ΛΙΤΡΟ 
κιλό 6,22 400 2.488,00 

      ΣΥΝΟΛΟ 2.488,00 

     ΦΠΑ13% 323,44 

   

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
2.811,44 

ΤΜΗΜΑ Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

      

Α/Α 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

ΑΤΟ 
ΜΑ 

Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗ 
ΤΑ ανά 
ΑΤΟΜΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
για όλο το 
πλήθος 

Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

        

Α 

 

 

ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

60      

  ΜΟΝΙΜΟΙ -ΑΟΡΙΣΤΟΥ       

  

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

 τεμάχιο 242 14.520 1,20 € 17.424,00 € 

Β ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1      

  
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
(6μηνες) 

      

  

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

 τεμάχιο 132 132 1,20 € 158,40 € 

Γ ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 48      

  
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
(8 μήνες) 

      

  

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

 τεμάχιο 176 8.448 1,20 € 10.137,60 € 

          

  ΣΥΝΟΛΟ 109   23.100  27.720,00 € 

  Φ.Π.Α. 13%      3.603,60 € 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ       31.323,60 € 
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Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΤΟ 
ΜΑ 

Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗ 
ΤΑ ανά 
ΑΤΟΜΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
για όλο το 
πλήθος 

Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

Α) ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 8      

  ΜΟΝΙΜΟΙ -ΑΟΡΙΣΤΟΥ       

  

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

 τεμάχιο 242 1936 1,20 € 2.323,20 € 

Β) ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2      

  
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
( ΜΕ 8ΜΗΝΟ) 

      

  

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

 τεμάχιο 176 352 1,20 € 422,40 € 

          

  ΣΥΝΟΛΟ 10   2.288  2.745,60 € 

  Φ.Π.Α. 13%      356,93 € 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ       3.102,53 

        

       

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ       

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΤΟ 
ΜΑ 

Μ.Μ. 

ΠΟΣΟΤΗ 
ΤΑ ανά 
ΕΒΔΟΜΑ

ΔΑ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
για όλο το  
ΕΤΟΣ/(52 

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ) 

Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

Α) ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 18      

         

  

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

 τεμάχιο 90 4680 1,20 € 5.616,00 € 

Β) ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΙΔΑΧ 43      

         

  

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

 τεμάχιο 132 6.864 1,20 € 8.236,80 € 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  61   11.544  13.852,80 € 

  Φ.Π.Α. 13%      1.800,86 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ       15.653,66 €  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΗΣ & 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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ΚΑ 25.6061        

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΤΟ 
ΜΑ 

Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗ 
ΤΑ ανά 
ΑΤΟΜΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
για όλο το 
πλήθος 

Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

Α) ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ -      

         

  

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

  - 2.020 1,20 € 2.424,00 € 

          

  ΣΥΝΟΛΟ    2.020  2.424,00 € 

  Φ.Π.Α. 13%      315,12 € 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ       2.739,12 € 

          

        

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΤΟ 
ΜΑ 

Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗ 
ΤΑ ανά 
ΑΤΟΜΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
για όλο το 
πλήθος 

Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

Α) ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 13      

  ΑΟΡΙΣΤΟΥ-ΜΟΝΙΜΟΙ       

  

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

 τεμάχιο 242 3.146 1,20 € 3.775,20 € 

Β) ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 3      

  
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
( ΜΕ 6ΜΗΝΟ) 

      

  

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

 τεμάχιο 132 396 1,20 € 475,20 € 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  16   3542  4.250,40 

  Φ.Π.Α. 13%      552,55 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ       4.802,95 € 

        

       

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) 

      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΤΟ 
ΜΑ 

ΜΟΝΑΔ
Α 

ΠΟΣΟΤΗ 
ΤΑ ανά 
ΑΤΟΜΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
για όλο το 
πλήθος 

Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

Α) ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2      

  ΜΟΝΙΜΟΙ-ΑΟΡΙΣΤΟΥ       
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Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

 τεμάχιο 242 484 1,20 € 580,80 € 

Β) 
ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2      

  
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
( ΜΕ 8ΜΗΝΟ) 

      

  

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

 τεμάχιο 176 352 1,20 € 422,40 € 

 ΔΑΠΑΝΗ 4   836  1.003,20 

  Φ.Π.Α.13%      130,42 € 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 

 

 

    1.133,62 € 

 

 

ΚΑ 15.6063.02 

      

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΤΟ 
ΜΑ 

ΜΟΝΑΔ
Α 

ΠΟΣΟΤΗ 
ΤΑ ανά 
ΑΤΟΜΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
για όλο το 
πλήθος 

Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

Α) ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 3      

  ΜΟΝΙΜΟΙ-ΑΟΡΙΣΤΟΥ       

  

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

 τεμάχιο 242 726 1,20 € 871,20 € 

 ΔΑΠΑΝΗ 3   726  871,20 

  Φ.Π.Α.13%      113,26 € 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 

 

 

    984,46 € 

ΚΑ 6063       

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ        

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΤΟ 
ΜΑ 

ΜΟΝΑΔ
Α 

ΠΟΣΟΤΗ 
ΤΑ ανά 
ΑΤΟΜΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
για όλο το 
πλήθος 

Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

Α) ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1      

  ΜΟΝΙΜΟΙ-ΑΟΡΙΣΤΟΥ       

  

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

 τεμάχιο 242 242 1,20 € 290,40 € 
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Β) 
ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1      

  
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
( ΜΕ 8ΜΗΝΟ) 

      

  

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

 τεμάχιο 176 176 1,20 € 211,20 € 

 ΔΑΠΑΝΗ 2   418  501,60 € 

  Φ.Π.Α.13%      65,21 € 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 

 

 

    566,81 € 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ       

ΚΑ 10.6063       

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΤΟ 
ΜΑ 

Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗ 
ΤΑ ανά 
ΑΤΟΜΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
για όλο το 
πλήθος 

Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

Α) ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ -      

         

  

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

  - 1.700 1,20 € 2.040,00 € 

          

  ΣΥΝΟΛΟ    1.700  2.040,00 € 

  Φ.Π.Α. 13%      265,20 € 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ       2.305,20 € 

 

Κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης βάση του   άρθρου 
132 παρ.1, δηλαδή να αυξήσει την προμήθεια ποσότητας μέχρι 15% στη συνολική ποσότητα για τις 
ανάγκες των υπαλλήλων της.Η ποσότητα βάσει προαίρεσης είναι 6.196 τεμάχια (15% των 41.310 
τεμαχίων το δικαίωμα προαίρεσης) έναντι ποσού 8.401,78 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, άρα η 
αξία της  υπό ανάθεσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 71.013,72 €. Το δικαίωμα προαίρεσης 
κρίνεται απαραίτητο λόγω της πιθανότητας ενδεχόμενης πρόσληψης νέων βάσει του 
προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2018. 

 

Α.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ  

1 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Λίτρο 41.310 1,20 49.572,00 

2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Λίτρο 2020 

 

 2.424,00 
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ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

1,20 

3. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Λίτρο 726 

 

 

1,20 

871,20 

4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 

Λίτρο 1.700 

 

 

1,20 

2.040,00 

5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

Λίτρο 418 

 

1,20 501,60 

   ΣΥΝΟΛΟ 
ΛΙΤΡΩΝ 
46.174 

 

   ΣΥΝΟΛΟ   55.408,80 €  

    ΦΠΑ 13%   7.203,14 € 

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

62.611,94 €#   

#ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ Δ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ (ΕΙΔΗ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) 

Είδη κρεοπωλείου (ποσοστό έκπτωσης). 
 

 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ 
ΔΗΜΟΤΕΣ   

 

Μ.Μ. Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑ ΛΩ ΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ Α/Ο κιλό 6,22 3.280 20.401,60 

      ΣΥΝΟΛΟ 20.401,60 

      ΦΠΑ 13% 2.652,21 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
23.053,81 
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ΤΜΗΜΑ Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΥΣΣΙΤΙΟ) ΣΕ 
ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ  

ΟΜΑΔΑ Α.     

Είδη παντοπωλείου- γαλακτοκομικά-
κατεψυγμένα προιόντα 

(ΦΠΑ 13%)    

ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  Μ.Μ Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ 1 ΛΙΤΡΟ 

τεμάχιο 1,20 500 600 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 
(ΑΣΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΑΛΙ, 
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ, ΠΕΝΝΕΣ 
Κ.Λ.Π )ΣΥΣΚ. 500 gr  

τεμάχιο 0,80 300 

                         240 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 
ΠΑΣΤΕΣ ΣΥΣΚ. 500gr  

τεμάχιο 0,80 400 320 

ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΒΙΔΕΣ ΣΥΣΚ. 
500gr  

τεμάχιο 0,80 200 160 

ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΧΥΛΟΠΙΤΑΚΙ 
ΣΥΣΚ. 500gr 

τεμάχιο 1,62 150 243 

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΥΣΚ. 
500gr 

τεμάχιο 0,98 400 392 

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ ΣΥΣΚ. 
500gr 

τεμάχιο 0,98 200 196 

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΣΥΣΚ. 
500gr 

τεμάχιο 1,10 250 275 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΛΟΠΙΑ 
ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΣΚ. 500gr 

τεμάχιο 1,20 200 240 

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨ. ΠΑΚ. 
1000ΓΡ 

τεμάχιο 
2,70 170 459 

ΑΥΓΑ 53-63 γρ 
(ΕΞΑΔΑ) 

τεμάχιο 
1,10 100 110 

 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

        3.235,00 € 

    ΦΠΑ 13%     420,55 € 

 
  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ        3.655,55 € 

      

     

Είδη παντοπωλείου (ΦΠΑ 24%)   
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ΕΙΔΗ  
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

Μ.Μ. Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ   ΦΙΑΛΗ 
1000gr 

τεμάχιο 
0,35 20 

70,00 

ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣΚ.30γρ. τεμάχιο 0,98 10 9,8 

ΠΙΠΕΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 
100γρ. 

τεμάχιο 
1,72 25 43 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ 
SOFT 250gr 

τεμάχιο 
0,92 70 64,40 

ΞΥΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΦΙΑΛΗ 400 gr 

τεμάχιο 
0,42 50 21 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 
ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 
ΣΥΣΚ. 500gr 

τεμάχιο 
0,60 500 

300 

     
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

445,20 

     ΦΠΑ 24% 106,85 

 
  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ       552,05 

 

Είδη παντοπωλείου (ποσοστό έκπτωσης).  

     

ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ                 Μ.Μ Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ EXTRA 

ΠΑΡΘΕΝΟ ΟΞΥΤΗΤΑΣ 0-1 

5ΛΙΤ. 
τεμάχιο 23,54 50 1.177,00 

      
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
1.177,00 

     ΦΠΑ13% 153,01 

   

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
1.330,01 

 

ΟΜΑΔΑ Β.     
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 Είδη αρτοποιείου (ΦΠΑ 13%).    

     

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  

Μ.Μ. Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  
 

ΑΡΤΟΣ  ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ κιλό 1,40 1.000 1.400,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 1.400,00 

     ΦΠΑ13% 182,00 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΜΗΣ 
1.582,00 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ.     

Είδη κρεοπωλείου (ποσοστό έκπτωσης). 
 

 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  Μ.Μ. Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑ ΛΩ ΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

ΜΟΣΧΑΡΙ ΨΑΧΝΟ 
(ΚΙΛΟΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 
ΤΡΑΝΣ,ΠΟΝΤΙΚΙ) 

κιλό 9,26 200 1.852,00 

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ 
ΨΑΧΝΟ (ΚΙΛΟΤΟ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ,ΤΡΑΝΣ 
ΠΟΝΤΙΚΙ) 

κιλό 9,26 400 3.704,00 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ κιλό 2,33 600 1.398,00 

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΗ 
(ΣΤΗΘΟΣ-ΦΙΛΕΤΟ) 

κιλό 7,35 150 1.102,50 

      ΣΥΝΟΛΟ 8.056,50 

      ΦΠΑ 13% 1.047,34 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
9.103,84 
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ΟΜΑΔΑ Ε. 

                Είδη οπωροπωλείου (ποσοστό έκπτωσης).     

 

 

 

ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

    

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΙΔΩΝ   

Μ.Μ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
Τ.Μ. 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ. 200 0,42 84 

ΟΜΑΔΑ Δ.     

     

Είδη ιχθυοπωλείου (ψάρια) (ποσοστό έκπτωσης). 

     

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ  Μ.Μ. Τ.Μ.  ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩ ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ  τυπου 

500-1000 
κιλό 9,00 

200 
1.800,00 

ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ    κιλό 7,40 100 740,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 2.540,00 

 

 

 

  

    ΦΠΑ13% 330,20 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.870,20 
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 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 50 2,01 100,50 

 ΔΥΟΣΜΟΣ 
ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑ
ΚΙ) 50 0,66 33 

 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 250 0,70 175 

 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΚΙΛΟ 50 1,34 67 

 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 150 0,67 100,50 

 ΛΕΜΟΝΙΑ   ΚΙΛΟ 250 1,01 252,50 

 ΜΑΡΑΘΟΣ 
ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑ
ΚΙ) 20 0,46 9,20 

 ΜΗΛΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΚΙΛΟ 100 1,38 138 

 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛ 100 1,56 156 

 ΜΥΡΩΔΙΕΣ 
ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑ
ΚΙ) 50 0,38 19 

 ΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 500 1,58 790 

 ΠΑΤΑΤΕΣ    ΚΙΛΟ 400 0,72 288 

 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΙΛΟ 10 3,35 33,50 

 ΣΕΛΙΝΟ  ΚΙΛΟ 30 1,21 36,30 

 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜ 200 0,49 98 

 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΟ 150 1,14 171 

 ΣΦΕΛΙΤΣΙ 
ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑ
ΚΙ) 50 0,49 24,50 

 
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ  
ΤΣΑΟΛΙΑ ΚΙΛΟ 300 4,66 1398 

 
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ ΚΙΛΟ 150 4,74 711 

       ΣΥΝΟΛΟ  

         

 

4.685,00 

 

    ΦΠΑ 13% 609,05 

    

 

 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 5.294,05 
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Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                       Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ        Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

                                      ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 

 Μ.ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ                    ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

 

                       

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                                             

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 

 

 

ΑΡ.ΜΕΛ.9/2017 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  & ΠΑΡΟΧΗ 
ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 

 

TMHMA Α.  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
111.312,58 € 

 

TMHMA Β. 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.096,76 € 

 

TMHMA Γ. 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 71.013,73 € 

TMHMA Δ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ 
ΔΗΜΟΤΕΣ (ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.053,81 € 

TMHMA Ε: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΥΣΣΙΤΙΟ) ΣΕ  ΑΠΟΡΟΥΣ 
ΔΗΜΟΤΕΣ .                     
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.387,70 €  
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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

Φρέσκο γάλα CPV 15511000-3    Γάλα   

Το υπό προμήθεια γάλα θα πρέπει να είναι πλήρες (λιπαρά 3,5%) ή ημιαποβουτυρωμένο (λιπαρά 1,5%) 
φρέσκο παστεριωμένο , σε συσκευασία εμφιάλωσης ενός (1) λίτρου, οποιασδήποτε αναγνωρισμένης 
μάρκας που διατίθεται στο Λιανικό Εμπόριο σύμφωνα με το άρθρο 80 του κώδικα (ΦΕΚ 788/87 Β). Το 
γάλα θα είναι αγνό αγελαδινό γάλα απαλλαγμένο , το οποίο θα διατηρεί τα φυσικά θρεπτικά συστατικά του 
(ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες κλπ) τα οποία θα αναγράφονται στην 
τυπωμένη ετικέτα αυτού. 

 Το φρέσκο γάλα θα έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία 
για μικρό χρονικό διάστημα (71,7  βαθμούς Κελσίου τουλάχιστον για 15 δευτερόλεπτα) ή σε χαμηλή 
θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα (+63 βαθμούς Κελσίου τουλάχιστον για 30 λεπτά) ή σε 
διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας μεταξύ 
των δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος, παρουσιάζει αρνητική 
αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιμασία υπεροξειδάσης, αμέσως δε μετά την 
παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς 
Κελσίου, στην οποία θερμοκρασία και συντηρείται, η συντήρησή του να διαρκεί μέχρι 7 ημέρες και θα 
καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή. Στο προϊόν επίσης θα αναγράφονται το πιστοποιητικό σύστημα 
ποιότητας, η ημερομηνία παστερίωσης- ανάλωσης, οι κωδικοί και γενικά όλα τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία 
που αφορούν στον τρόπο συσκευασίας και παραγωγής (τόπος, χρόνος, παρτίδα) και η θερμοκρασία 
συντήρησης του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο 
οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες.  

Το προς προμήθεια γάλα θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ή του εργοστασίου 
παρασκευής του ότι δεν περιέχει γενετικά τροποποιημένο υλικό καθώς και οι πρώτες και οι βοηθητικές 
ύλες παρασκευής του δεν περιέχουν γενετικά τροποποιημένο υλικό. Η δήλωση αυτή θα περιλαμβάνεται 
στο στέλεχος της τεχνικής προσφοράς. Η συσκευασία να είναι σύμφωνη με τους όρους συσκευασίας 
και διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων του άρθρου 85 του Κ.Τ.Π., τα δε πώματα των συσκευασιών να 
είναι άθικτα και να εφαρμόζουν κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα και η γνησιότητα του 
περιεχομένου. Οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν σήμα καταλληλότητας το οποίο πρέπει να περιλαμβάνεται 
εντός ωοειδούς ταινίας που αναφέρονται στο Π.Δ. 56/1995. Η συσκευασία δεν θα πρέπει να 
απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη 
υγεία ή να αλλοιώσει τη σύσταση του γάλακτος.  

Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδείξει με έγγραφα (από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης) ότι θεσπίζει, εφαρμόζει και διατηρεί διαδικασίες βασιζόμενες στις αρχές ανάλυσης 
κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου HΑCCP στους τομείς παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας, 
αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. Επίσης θα πρέπει να προσκομίζει τα αποτελέσματα των 
μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του 
αυτοελέγχου, κάθε φορά που του ζητείται και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου θα βαρύνουν τον 
προμηθευτή.  

Ο Δήμος μπορεί να παρακολουθεί την όλη επεξεργασία, με επιτροπή από ειδικούς στον τόπο παρασκευής. 
Η δαπάνη για τη μετάβαση και παρακολούθηση της όλης επεξεργασίας παρασκευής βαρύνει τον υποψήφιο 
προμηθευτή.   

Το προϊόν συντηρούμενο στην προβλεπόμενη θερμοκρασία ψύξης για διάρκεια από την ημερομηνία 
παρασκευής του έως την ημερομηνία λήξεώς του δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις περιεχομένου ή 
συσκευασίας οι οποίες οφείλονται σε μικροβιακές ή ενζυματικές διεργασίες.   

Η παράδοση θα γίνεται σε κιβώτια με χειρολαβές και εσωτερικά χωρίσματα. Οι φορτοεκφορτώσεις θα 
γίνονται από προσωπικό του προμηθευτή. Ο προμηθευτής θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την 
διατήρηση και μεταφορά του προϊόντος (φορτηγά ψυγεία κλπ).  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να τοποθετήσει ψυγεία στα σημεία που θα γίνεται η παράδοση, για την καλή 
φύλαξη και διατήρηση του προϊόντος. Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυάται την καλή συντήρηση του 
προϊόντος στα σημεία αυτά. Ο προμηθευτής υποχρεούται επίσης να προβαίνει σε τακτική συντήρηση των 
ψυγείων αυτών. Η χρέωση της συντήρησης θα γίνεται με δαπάνη του προμηθευτή.  Επίσης ο προμηθευτής 
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αποδέχεται ότι σε περίπτωση βλάβης θα οφείλει να αντικαθιστά το ψυγείο που έχει βλάβη με άλλο ψυγείο. 
Η δαπάνη αντικατάστασης θα βαρύνει τον προμηθευτή.  

Ο τυχόν απαιτούμενος για την εκτέλεση της προμήθειας μηχανικός εξοπλισμός αν δεν διατίθεται από τον 
ανάδοχο, θα εξευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες αυτού, ή δε υπηρεσία δεν θα αναλαμβάνει καμία 
υποχρέωση ή ευθύνη.  

 

Η παράδοση θα γίνεται  ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας ύστερα από παραγγελία από τους 
υπεύθυνους που έχουν οριστεί.  

Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται προσωπικά αυτός και 
μόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για αποζημίωση για ζημιές που θα προκληθούν από τον 
ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα μεταφορικά του μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία 
κλπ. σε πρόσωπα ή ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, των δήμων ή τρίτων, αποκλειόμενης ρητά 
και απόλυτα κάθε ευθύνης του Δήμου  Καλαμάτας.  

Εργαστηριακές εξετάσεις 
Εάν η Επιτροπή Παραλαβής θελήσει, πριν την οριστική παραλαβή, μπορεί να ζητήσει από τον 

προμηθευτή να διενεργηθούν μικροβιολογικές και χημικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι 
μικροβιολογικοί παράγοντες και η χημική σύσταση του υπό προμήθεια γάλακτος είναι σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Το δικαίωμα αυτό το διατηρεί και κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

Έιδη Παντοπωλείου CPV 15800000-6  

Όλα τα είδη θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π) και 
αντικειμένων κοινής χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές, Υγειονομικές, Κτηνιατρικές και Αγορανομικές 
διατάξεις.  

Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες 
διατάξεις. Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης η οποία, εκτός 
και εάν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές / είδος, θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 12 μήνες μετά τη παράδοση των προϊόντων.  

Ελαιόλαδο : Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ του οποίου ο βαθμός οργανοληπτικής 
αξιολόγησης είναι ίσος ή ανώτερος του 6,5, του οποίου η ελεύθερη οξύτητα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, 
είναι κατά μέγιστο 1g ανά 100g  που λαμβάνεται μηχανικά με έκθλιψη των ελαίω, χωρίς καμία άλλη 
επεξεργασία ως ορίζει το άρθρο 71 του κώδικα τροφίμων και ποτών και του οποίου τα λοιπά 
χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα προς τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. Συσκευασία όπως 
αναγράφεται στο σχετικό πίνακα ειδών.  

'Ανθος αραβοσίτου, καραμέλες ζελέ, μπέικιν πάουντερ, βανίλιες,  κορν φλάουρ:Θα διατίθενται στη 
συσκευασία που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Μέλι : Χωρίς αναμίξεις άλλης γλυκαντικής ύλης ή ουσίας, θα διατίθεται σε μεταλλική ή γυάλινη 
συσκευασία των 1000 γρ. εκτός αν ο πίνακας προϋπολογισμού των ειδών αναγράφει άλλη συσκευασία. Το 
μέλι δεν πρέπει να περιέχει οργανικές ή ανόργανες ύλες, ξένες προς την σύστασή του. Δεν πρέπει να 
παρουσιάζει ασυνήθιστη ζύμωση, η οξύτητα του δεν πρέπει να έχει τροποποιηθεί τεχνητώς και δεν πρέπει 
να έχει θερμανθεί με τρόπο που να συνεπάγεται την καταστροφή ή τη σημαντική αδρανοποίηση των 
φυσικών ενζύμων.  

Ζυμαρικά : Τα ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι 100% έχοντας τα εξής αναλυτικά 
στοιχεία: α) Υγρασία και πτητικές στους 105οC ουσίες, κατ' ανώτατο όριο 12,5% για την θερινή περίοδο 
από 16Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και 13,5% για την χειμερινή περίοδο από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 
Ιουνίου. β) Η οξύτητα δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη των 10 βαθμών οξύτητας ή 0,9% σε γαλακτικό 
οξύ. γ) Η τέφρα των ζυμαρικών δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη της αντίστοιχης που καθορίζεται για το 
σιμιγδάλι από το οποίο παρασκευάστηκαν, αυξημένη κατά 0,1 μονάδα. Η συσκευασία των ζυμαρικών να 
είναι των 500γρ με ημερομηνία λήξεως.  
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Γιαούρτι : Αγελαδινό στραγγιστό των σε συσκευασία του 1 κιλού. Ημερομηνία παρασκευής θα είναι η 
ημέρα παράδοσης ή το πολύ μέχρι 4 ημέρες πριν την ημέρα παράδοσης.  

 

Μπισκότα τύπου Μιράντα ή Πτι Μπερ: Σε συσκευασία 250 γρ., με ημερομηνία λήξης, παρασκευασμένα από 
βούτυρο, χωρίς προσθήκη άλλης λιπαρής ύλης, με αβλαβής αρωματικές ουσίες επιτρέπεται η τεχνική 
χρώση με τις επιτρεπόμενες φυσικές χρωστικές. 

 

Μπαχαρικά : π.χ. πιπέρι κ.λ.π. συσκευασμένα, όχι χύμα, με τις απαραίτητες ενδείξεις .  

Μπείκιν Πάουντερ, Βανίλια (άρωμα), Σόδα, Αμμωνία : Συσκευασμένα όχι χύμα, με τις απαραίτητες 
ενδείξεις.  

 

Φυσικός χυμός : Σε συσκευασία του 1 λίτρου από εσπεριδοειδή και άλλα φρούτα χωρίς ζάχαρη και 
συντηρητικά.  

 

Όσπρια : Τα όσπρια (φασόλια, φακές κλπ) να είναι απολύτως καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη. 
Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να αναγράφονται οι εξής 
ενδείξεις: α)Ποιότητα Α, β) Ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία για τα όσπρια  

να είναι των 500γρ.  

 

Ξύδι : Η οξύτητα του προσφερομένου ξυδιού τυποποιημένο ή σε πλαστική φιάλη των 400 γρ πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 6% με οξικό οξύ.  

 

Τα τυριά :  

Τα σκληρά τυριά (κασέρι –κεφαλοτύρι–κεφαλογραβιέρα –ρεγγάτο) να είναι Α ́ ποιότητας, με υγρασία 
μικρότερη του 40%. Τυρί φέτα Α ́ ποιότητας, από πρόβειο ή κατσικίσιο μίγμα γάλακτος, να αναγράφεται 
ρητά στη συσκευασία το όνομα «φέτα». Τα προμηθευόμενα τυριά (φέτα –κασέρι –κεφαλοτύρι –
κεφαλογραβιέρα –ρεγγάτο) διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κ.Τ.Π.Τα είδη γαλακτοκομίας 
να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από ανεπιθύμητες οσμές και να μην 
παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Το τυρί φέτα Α' ποιότητας από πρόβειο και γίδινο γάλα 
κατηγορία προέλευσης ΠΟΠ σύμφωνα μεΥΑ313027/14-1-1994/ΦΕΚ Β 8/11-1-1994 και ΥΑ379115/19-7-
2000/ΦΕΚ Β 949/31-7-2000 και Καν. (ΕΟΚ) αριθ.1107/1996 L 148/21.06.96 ) και Καν.(ΕΚ) 
αριθ.1509/2000 (L 174/13.07.00). Συσκευασία: κατάλληλη για τη μεταφορά, πλαστικό δοχείο, 
βάροςπεριεχόμενουενός (1) κιλού, το προϊόν θα συντηρείται σε άλμη εντός του δοχείου, επί της 
συσκευασίας θα αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το 
προϊόν, απαλλαγμένη από τρίματα, σκληρή όχι πολύ αλμυρή. Στη συσκευασία να αναφέρονται 
υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: α) ΦΕΤΑ, β) Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), γ) Τυρί, 
δ) Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού -συσκευαστή, ε) Το βάρος του περιεχομένου, στ) Η ημερομηνία 
παραγωγής, ζ) Στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής: 1) Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας 
προέλευσης: ΦΕ, 2) Ο αύξοντας αριθμός του τύπου συσκευασίας, 3) Ημερομηνία παραγωγής.Παράδειγμα: 
(ΦΕ-1650-20.12.94). Το τυρί να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό ή κωδικό έγκρισης 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Αποκλείονται τα τρίμματα.  

 

Δημητριακά: Να είναι σε συσκευασία των 375γρ. πως διατίθεται στην ευρεία αγορά, να μην περιέχουν 
χρωστικέςουσίες και να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α)Ημερομηνία λήξης, β)Σύνθεση τουπροϊόντος, 
γ)Περιεκτικότητα σε βιταμίνες. 

 

Γάλα εβαπορέ : Πλήρες συμπυκνωμένο σε μεταλλικό κουτί των 400-410 γρ.περίπου(εκτός αν ο πίνακας 
προϋπολογισμού των ειδών αναγράφει άλλη συσκευασία) αγελάδας ελάχιστου λίπους 3,5% και στερεού 
υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25%.  

 

Μαργαρίνη: Να είναι προϊόν που λαμβάνεται από φυτικές λιπαρές ύλες και το οποίο έχει την ακόλουθη 
περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες: άνω των 62% και κάτω του 80%. Το βάρος της συσκευασίας του να είναι 
250γρ. Ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.  
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Ρύζι : Σε συσκευασία των 500γρ. (εκτός αν ο πίνακας προϋπολογισμού των ειδών αναγράφει άλλη 
συσκευασία). Να μην έχει θραύσματα κόκκων σε ποσοστό ανώτερο του 5%, από τα οποία θραύσματα 
μεγέθους κατώτερου του μισού ακέραιου κόκκου μέχρι 13% κατά βάρος.  

Να είναι λευκού χρώματος φυσικού της ποικιλίας και να μην περιέχει κόκκους κίτρινους ή άλλων 
αποχρώσεων σε αναλογία ανώτερη του 0,5%. Να μην περιέχει υγρασία ανώτερη του 15-16%. 

Αυγά : Τα αυγά να είναι κοινά πτηνοτροφείου κατηγορίας ΑΜ (medium) μεσαίου βάρους από 53-63γρ. Να 
είναι ωοσκοπημένα και ποιοτικά καταταγμένα από νόμιμα λειτουργούντα ωοσκοπικά κέντρα τα οποία 
διαθέτουν κωδικό αριθμό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Να είναι συσκευασμένα σε εξάδες. Στη 
συσκευασία τους να υπάρχουν ενδείξεις κατηγορίας, ποιότητας και βάρους. Να υπάρχει ημερομηνία 
συσκευασίας ή ωοσκόπησης, ο κωδικός αριθμός του ωοσκοπικού κέντρου και η ημερομηνία λήξης. Η 
παράδοσή τους να γίνεται τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία ωοσκόπησης. 

 

Τοματοειδή: Η συσκευασία του να είναι χάρτινη ή μεταλλική των 500γρ.  Το άνοιγμα της  συσκευασίας να 
μην απαιτεί ανοιχτήρι. Ο συμπυκνωμένος τοματοχυμός να προέρχεται από ελαφρά συμπύκνωση χυμού 
ντομάτας  ώστε  τα  στερεά  συστατικά  εκ  του  χυμού  προερχόμενα,  να  είναι  6%  τουλάχιστον.  Η 
συσκευασία  του  να  είναι  χάρτινη  των  500γρ   

 

Αλάτι: Η περιεκτικότητα σε NaCl να είναι τουλάχιστον 97%, πρέπει να είναι χρώματος λευκού και το 
υδατικό του διάλυμα να είναι διαυγές, να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και 
να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Η συσκευασία του να είναι σε πλαστική φιάλη 1000 γρ.  

Φύλλο κρούστας: Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η μεταφορά θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία θα φέρουν 
καταγραφικά θερμόμετρα. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχεται η θερμοκρασία μεταφοράς του προϊόντος. Τα 
αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα σύμφωνα με τις εκάστοτε Υγειονομικές Διατάξεις. 
Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ. 

Καφές τύπου ελληνικός: Αλεσμένος και καβουρδισμένος, σε συσκευασία που θα διασφαλίζει την προστασία  
του  προϊόντος  από  την  ηλιακή  ακτινοβολία,  την  υγρασία  και  τις  εξωτερικές  οσμές. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση τα συστατικά και η ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 
εκτός ψυγείου, σε συσκ. 195γρ. 

  

Ζάχαρη: Ζάχαρη λευκή κρυσταλλική σε χάρτινη συσκευασία του ενός (1) κιλού και να είναι απαλλαγμένη 
από ξένες ύλες, Α' Ποιότητας . 

 

Τυρί σε φέτες για τοστ: Τυριά με αναγραφόμενη την προέλευσή τους και την εταιρία που προέρχεται 
καθώς και τα λιπαρά του, την ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Όλα τα τυριά να είναι πρώτης ποιότητας. 
Να έχουν την πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα αντικανονικών οσμών και γεύσεων, να μην 
παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος.  

 

Γαλοπούλα σε φέτες για τοστ: συσκευασία 1.000 γρμε  αναγραφόμενη  την  προέλευσή  του,  την  
εταιρεία  που προέρχεται και τα λιπαρά του, καθώς και την ημερομηνία παραγωγής και λήξης, κομμένα σε 
φέτες, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος και να είναι Α’ ποιότητος.  

 

Ψωμί για τοστ: Τα προιόντα θα πληρούν τις διατάξεις του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. 

Αλεύρι: Ως ‘’άλευρο σίτου ’’ ή απλώς ‘’ άλευρο ’’ νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της άλεσης 
υγιούς σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία. Το προϊόν να πληροί τους 
όρους  του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία 
χάρτινη του 1 Kg. 
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Βούτυρο ζωικό : Να είναι παραδοσιακό προϊόν, φρέσκο αγνό, με υγρασία μέχρι 16% και λιπαρά μέχρι  
80%.  Συσκευασία  πλακέ  250γρ..  Η  ημερομηνία  λήξεως  τουλάχιστον  2  μήνες  από  την ημερομηνία 
παράδοσης. 

 

Κομποστες :Η πρώτη ύλη πρ’επει να είναι καλής ποιότητας και εξαιρετικής νωπότητας με ποσοστό ζάχαρης 
14-16%.Το προιόν δεν προιον δεν πρέπει να περιέχει παθογόνα μικρόβια ή μύκητες, που είναι δυνατόν να 
προκαλέσουν ζύμωση του περιεχομένου, και θα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους που αναφέρονται 
στο άρθρο 133 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Σκεύασμα προς επάλειψη τύπου Μερέντα: Πραλίνα φουντουκιού με κακάο και γάλα σε συσκευασία 
πλαστική ή γυάλινη των 600 γρ.-750 γρ. και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και 
τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

Βρεφικές κρέμες -βρεφικά γάλατα CPV 15884000-8  

Τα σκευάσματα που προορίζοντα για βρέφη (0-12) μηνών θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις θρεπτικές 
τους ανάγκες κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους μέχρι την εισαγωγή κατάλληλων συμπληρωματικών 
τροφών.Τα σκευάσματα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στις διατάξεις του 
Ε.Ο.Φ.(ΦΕΚ 1470Β/25.07.2008 και 1478Β/28.07.2008)  

 

Κατεψυγμένα προιόντα:θα είναι καθαρισμένα Α ποιότητας συσκευασμένα όπου θα αναγράφεται η 
ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και θα πληρούν τους 
όρους και τις προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών 
αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης. 

 

Είδη αρτοποιείου CPV:15811000-6  «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ». 

Αρτος:θα είναι καλής ποιότητας παραγωγής της ίδιας ημέρας. Το βάρος του θα πρέπει να είναι από 900-
950 γρ. (καθαρό).Για την παρασκευής του θα πρέπει να χρησιμοποιείται άλευρο σίτου επώνυμης 
αλευροβιομηχανίας.Το ποσοστό του προστιθέμενου άλατος δεν θα πρέπει να είναι ανώτερο από 1,5 % και 
να πληροί τους όρους του μαγειρικού άλατος. 

Όλα τα είδη Αρτοπωλείου & Ζαχαροπλαστικής θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. Η παράδοση από τον 
προμηθευτή να γίνεται με το προϊόν μέσα σε χάρτινες σακούλες. Τα είδη ζαχαροπλαστικής, να είναι 
άριστης ποιότητας. 'Ολα τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και 
ποτών τις αγορανομικές διατάξεις και την Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. Οι συνθήκες στις 
εγκαταστάσεις στις οποίες θα παρασκευάζονται τα ανωτέρω είδη καθώς και στα μέσα με τα οποία θα 
μεταφέρονται, να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία της Ε.Ε.. 

 

 

 Είδη Οπωροπωλείου CPV 15300000-1  

Τα είδη οπωροπωλείου θα είναι Α ́ ποιότητας, της εποχής νωπά και θα πληρούν τις προδιαγραφές  

της Ε.Ε. Απαγορεύεται η αποστολή και παραλαβή φρούτων και λαχανικών ελαττωματικών. Να είναι 
πρόσφατης  συλλογής,  ακέραια  υγιή  και  ειδικότερα  χωρίς  ίχνη  προσβολών  από  έντομα  ή  άλλα 
παράσιτα και ασθένειες χωρίς μώλωπες, αλλοιώσεις καθώς και ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι 
καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να έχουν ωριμότητα  που  
να  επιτρέπει αντοχή  σε  μεταφορά  και  μεταχείριση  και  να  ανταποκρίνονται  στις ανάγκες  της  
καταναλώσεως.  Να  μην  εμφανίζουν  αλλοίωση  της  σύστασής  τους  και  των οργανοληπτικών τους 
χαρακτήρων. Πρέπει όλες οι σειρές να είναι πρώτης ποιότητας και του αυτού μεγέθους. Τα φρούτα θα 
φέρουν ετικέτες όπου θα αναγράφονται η ποικιλία και η προέλευσή τους.  

Εφίσταται η προσοχή του προμηθευτή στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιμολόγιο στο οποίο θα 
πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς οι χαρακτηρισμοί του προσκομιζόμενου είδους(κατηγορία, προέλευση 
όπως και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα π.χ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Μέρλιν, Κρήτης, Άρτας, Πρέβεζας, Γιάφας). 
ΜΗΛΑ: Στάρκιν, Ντελίσιους, Βόλου, Γκόλντεν, Ρενέτες, Γκραν-Σμιθ, Μπελφόρ. ΑΧΛΑΔΙΑ: Κρυστάλια, 
Αμπάτε-φετε, κάιζερ κ.λ.π. Τα προϊόντα θα αγοράζονται στην εποχή τους.  

Ελέγχονται από το Δελτίο Τιμών που εκδίδει εκάστοτε η Δ/νση Ανάπτυξης τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού 
Περιφερειακής ενότητας Ν. Μεσσηνίας   
Να  διατίθενται  κατά  είδος  και  ποιότητα,  χωρίς  αναμείξεις  διαφόρων  ποιοτήτων,  ανεξάρτητα  
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ποικιλίας.  Να  μην  έχουν  υγρασία  μεγαλύτερη  από  το  επιτρεπόμενο  όριο  και θα  παραδίδονται 
χωριστά  τα  φρούτα  από  τα  λαχανικά  ανά  είδος  και  σύμφωνα  με  τις  εκάστοτε  ισχύουσες 
αγορανομικές διατάξεις.  

Γενικά όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα με τον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης.  

Επίσης όλα τα προς προμήθεια είδη θα έχουν μεγάλο περιθώριο ως προς την ημερομηνία λήξης τους 
(εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές). Στην προσφορά θα 
κατονομάζονται τα εξής: Α) για τα τυποποιημένα και συσκευασμένα προϊόντα, εμπορικό σήμα Β) 
βιομηχανία παραγωγής –συσκευασία Γ) βάρος. 

 

 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV:03311000-2 «ΨΑΡΙΑ»   

Ψάρια: Να είναι κατεψυγμένα Α ́ ποιότητας καλά διατηρημένα κατευθείαν βγαλμένα από τα ψυγεία ώστε 
να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου. Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και στο χρώμα. Κατά την 
απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού βάρους. Ο τεμαχισμός και η συσκευασία να έχει 
γίνει σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκεκριμένο αριθμό λειτουργίας. Τα παραπάνω πρέπει να 
αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος. Επίσης πάνω στα πακέτα πρέπει να αναγράφεται η 
ημερομηνία και ο τόπος αλίευσης καθώς και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Να είναι όσο το δυνατόν 
ισομεγέθη κομμάτια απαλλαγμένα από κεφάλια, μεγάλα λέπια και πτερύγια.Όλα τα είδη θα πρέπει 
απαραιτήτως να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π) και αντικειμένων κοινής 
χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές, Υγειονομικές, Κτηνιατρικές και Αγορανομικές διατάξεις 

 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ: CPV:15110000-2 «ΚΡΕΑΣ» 

Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις και ειδικότερα: 

Κρέας μόσχου νωπό Α' ποιότητας άνευ οστού, αυτοτελές τεμάχιο. Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται 
από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών) χωρίς οσμή και αίματα, η ποσότητα θα ανήκει 

στο ίδιο είδος ζώου ή από ολόκληρο αν πρόκειται για μικρό και όχι από κομμάτια διαφόρων ζώων, από 
εγκεκριμένα σφαγεία και θα φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες 
Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα κρέατα θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα 
πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. 

Κιμάς μόσχου: Από κρέας μόσχου Α' ποιότητας άνευ οστού.Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από 
μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών), από εγκεκριμένα σφαγεία και σύμφωνα με τις 
ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα κρέατα θα συνοδεύονται με τα 
κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. 

Κοτόπουλα νωπά- Γαλοπούλα νωπή: Τα νωπά κοτόπουλα - γαλοπούλα τύπου 65%  Α’  (χωρίς εντόσθια) 
βάρους 1300 γρ. περίπου. Τα κοτόπουλα θα πρώτης ποιότητας, καθαρά χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, 
ακαθαρσία ή αίμα, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος εκτός από όσες είναι 
μικρού μεγέθους και διακριτές,  χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες και χωρίς 
ίχνη προηγούμενης κατάψυξης. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους στο 
στήθος, στην πλάτη και στους μηρούς (σχετ. Κανον. Ε.Ο.Κ. 1538/91 άρθρο 6 και Π.Δ. 291/96). Τα εν 
λόγω χορηγούμενα νωπά κοτόπουλα-γαλοπούλα θα πρέπει να προέρχονται από πτηνοσφαγείο που έχει 
αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν απαραίτητα την σφραγίδα 
(κονκάρδα) του κτηνιατρικού ελέγχου, με ημερομηνία λήξεως του προϊόντος. Κάθε παραδιδόμενη παρτίδα 
θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης καθώς επίσης και με τα κατάλληλα πιστοποιητικά 
κτηνιατρικής επιθεώρησης. Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα 
αυτοκίνητα - ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Η ημερομηνία λήξης του προϊόντος θα 
καθορίζεται από την Υπηρεσία που θα γίνεται η παραγγελία. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνεται 
από Τριμελή Επιτροπή. 
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Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                       Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ        Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

                                      ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 

 Μ.ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ                    ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

                       

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                                             

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 

 

 

ΑΡ.ΜΕΛ.9/2017 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  & ΠΑΡΟΧΗ 
ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 

 

TMHMA Α.  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
111.312,58 € 

 

TMHMA Β. 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.096,76 € 

 

TMHMA Γ. 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 71.013,73 € 

TMHMA Δ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ 
ΔΗΜΟΤΕΣ (ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.053,81 € 

TMHMA Ε: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΥΣΣΙΤΙΟ) ΣΕ  ΑΠΟΡΟΥΣ 
ΔΗΜΟΤΕΣ .               
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.387,70 €  
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                                          ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια τροφίμων για την  κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών 
του Δήμου Καλαμάτας την παροχή γεύματος (συσσίτιο) σε άπορους δημότες , τις λειτουργικές ανάγκες του 
Δημοτικού παντοπωλείου του, την σίτιση σε άπορους δημότες (είδη κρεοπωλείου), καθώς και την παροχή 
γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου οικονομικού έτους 2017-2018 . 

Όλα τα είδη τροφίμων πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές, αγορανομικές , κοινοτικές 
και υγειονομικές διατάξεις περί παραγωγής, συσκευασίας και μεταφοράς τροφίμων (π.χ. Κώδικας 
τροφίμων και ποτών, εγκύκλιοι ΕΦΕΤ) έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

       1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α': «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων». 

  4. Του Ν.2362/95 «Δημόσιο λογιστικό – προμήθεια υπηρεσιών» και όπως ισχύει.  

5. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-07) « Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και όπως ισχύει. 

6. Το άρθρο 4 του φεκ 240Α΄12/12/2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου που κυρώθηκε με το 
Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18).  

7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 53361/02-10-06 (ΦΕΚ 1503Β/11-10-06) «Παροχή 
μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» καθώς και τις 
τροποποιήσεις αυτής Κ.Υ.Α ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ 1323 Β/30-07-07) και την Κ.Υ.Α. με αριθμό 31119/08 
(ΦΕΚ 990 Β/28-05-08).  

 8. Τις διατάξεις του Ν. 3438/2006 και όπως ισχύει.  

 9. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες 
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» και όπως ισχύει.  

10. Τις διατάξεις της Π1/358/1999 Φ.Ε.Κ 92 τ. Β΄/10-02-1999 όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τις Π1/667/2005 Φ.Ε.Κ. 448 τ. Β΄/07-04-2005, Π1/2570/2007 Φ.Ε.Κ. 1240 τ. Β΄/19-
07-2007 και Π1/1732/2013 Φ.Ε.Κ. 1869 τ. Β΄/31-07-2013, όπως ισχύει, Υπουργικές Αποφάσεις, περί 
εξαιρέσεως προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών σύμφωνα με την 
παρ. 3γ του άρθρου 2 του Ν.2286/1995 και όπως ισχύει. 

 11. Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

 12. Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων -Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας -Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις)».  

 13. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθμιση 
των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».  

14. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».  

15. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  



 

 

Σελίδα 92 

16.   Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

17. Των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (ποιότητα μόσχου), 1538/1991 (ποιότητα 
κοτόπουλου). 

18. Των Π.Δ. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.Δ. 306/1980 και L 87/51 οδηγία 
της Ε.Ε.(αλλαντικά) και Β.Δ. 437/1961 (αυγά), την 3/17-06-2011 Αγορανομική διάταξη, για νωπά 
οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Β΄/08-10-2012, Υγειονομική διάταξη –Υγειονομικοί 
όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών). 

19. Του Ν. 3526/2007 «παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». 

20. Του Ν.4235/14 («Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων»), 

21. Το 80/2016. 

 

                                                       ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

      Κριτήριο κατακύρωσης, ορίζεται για τα είδη:ελαιόλαδο, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, είδη 
οπωροπωλείου ήτοι φρούτα και λαχανικά το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 
ανά ομάδα στην νόμιμα  διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του 
όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης 
τμήμα εμπορίου & τουρισμού Περιφερειακής ενότητας Ν. Μεσσηνίας. Για τα υπόλοιπα είδη καθώς και για 
το φρέσκο γάλα των υπαλλήλων η κατακύρωση θα γίνει σε προμηθευτή (ή  προμηθευτές) που θα 
προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. 

        Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα είδη κάποιας ομάδας (αυτό αφορά τις ομάδες για τις 
οποίες  κριτήριο κατακύρωσης είναι το ποσοστό έκπτωσης) θα απορρίπτονται ως προς τη συγκεκριμένη 
ομάδα. 

Για τα υπόλοιπα είδη  κριτήριο κατακύρωσης είναι η  χαμηλότερη τιμή ανά είδος. 

       Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους προμηθευτές επί 6 μήνες από την επομένη 
διενέργειας του διαγωνισμού . 

       Ο προσφέρων πρέπει με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να επισυνάψει στην 
συγκεκριμένη ενότητα της τεχνικής προσφοράς τους και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά σειράς 
ISO:Οι προμηθευτές η/και παραγωγοί των προϊόντων να κατέχουν πιστοποίηση  (σε ισχύ για 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης) βάσει τα πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 ή ISO 
22000:2005 ή ΕΛΟΤ 1416.  

 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ        Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

                                      ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 

 Μ.ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ                    ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
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      ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Της επιχείρησης ……………..………………………………………………………, έδρα 

….…………………………., οδός ……………….………., αριθμός ………, Α.Φ.Μ. 

…….……………, Δ.Ο.Υ. .……………….., τηλέφωνο ..…………………., fax ……..………….. 

 

ΤΜΗΜΑ Α:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς τον Δήμο  Καλαμάτας 

Έλαβα γνώση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την προμήθεια 
τροφίμων δημοτικών παιδικών σταθμών και προσφέρω τα παρακάτω είδη: 

 

ΟΜΑΔΑ Α. 

()a Είδη παντοπωλείου (ΦΠΑ 13%).  

()b Προσφέρω τα παρακάτω είδη με τις αντίστοιχες τιμές: 

     

Είδη παντοπωλείου- γαλακτοκομικά-
κατεψυγμένα προιόντα 

(ΦΠΑ 13%)    

ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ   

Μ.Μ Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΑΛΕΥΡΙ ΣΥΣΚ. 1000 gr  τεμάχιο  250  

ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝΑ 
500 gr 

τεμάχιο  250  

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 gr τεμάχιο  600  

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ 1 ΛΙΤΡΟ 

τεμάχιο  4000  

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ 

τεμάχιο  550  

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟΣΤ κιλό  150  

ΤΥΡΙ ΤΟΣΤ  κιλό  300  

ΤΥΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ κιλό  450  

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  κιλό  460  

ΜΥΖΗΘΡΑ κιλό  140  

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 
(ΑΣΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΑΛΙ, 
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ, ΠΕΝΝΕΣ 

τεμάχιο  950 
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Κ.Λ.Π )ΣΥΣΚ. 500 gr  

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 
ΠΑΣΤΕΣ ΣΥΣΚ. 500gr  

τεμάχιο  400  

ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΒΙΔΕΣ ΣΥΣΚ. 
500gr  

τεμάχιο  500  

ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΧΥΛΟΠΙΤΑΚΙ 
ΣΥΣΚ. 500gr 

τεμάχιο  300  

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΥΣΚ. 
500gr 

τεμάχιο  1300  

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ ΣΥΣΚ. 
500gr 

τεμάχιο  250  

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΣΥΣΚ. 
500gr 

τεμάχιο  1050  

ΦΑΣΟΛΙΑ ΛΟΠΙΑ 
ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΣΚ. 500gr 

τεμάχιο  400  

ΦΙΔΕΣ ΨΙΛΟΣ 250 gr τεμάχιο  30  

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΣΥΣΚ.500 
gr 

τεμάχιο 
 30  

ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙ 
ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟ 
ΚΟΥΤΙ 920 gr  

τεμάχιο  400 
 

ΝΕΡΟ ΕΞΑΔΑ 1,5 lit τεμάχιο  60  

ΚΑΡΥΔΙΑ  κιλό  10  

ΑΜΥΓΔΑΛΑ κιλό  10  

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨ. ΠΑΚ. 
1000ΓΡ 

τεμάχιο 
 170  

ΑΥΓΑ 53-63 γρ 
(ΕΞΑΔΑ) 

τεμάχιο 
 600  

ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ (ΣΥΣΚ.   
200γρ.) 

 

 

τεμάχιο  

 
 

20 
 

 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

    ΦΠΑ 13%  

 
  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  

      

     

Είδη παντοπωλείου (ΦΠΑ 24%)   
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ΕΙΔΗ  
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ                      

Μ.Μ. Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑ ΛΩΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ   ΦΙΑΛΗ 
1000gr 

τεμάχιο 
 130 

 

ΑΜΜΩΝΙΑ ΣΥΣΚ. 28γρ.  τεμάχιο  13  

ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑ 
ΣΥΣΚ. 5 ΤΕΜ. 

Τεμάχιο 
 80  

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ  30γρ 

τεμάχιο 
 20  

ΣΟΔΑ 350ΓΡ. τεμάχιο  7  

ΒΑΦΗ ΑΥΓΩΝ 
ΚΟΚΚΙΝΗ 

τεμάχιο 
 5  

ΚΙΜΙΝΟ 30 ΓΡ. τεμάχιο  5  

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 
ΤΡΙΜ.30ΓΡ. 

τεμάχιο 
 10  

ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΥΣΚ. 50γρ. τεμάχιο  25  

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΥΣΚ. 
375 gr 

τεμάχιο 
            850  

ΜΑΓΙΑ 3ΑΔΑ  ΦΑΚ 8 
ΓΡ 

τεμάχιο 
 14  

ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ 150γρ τεμάχιο  7  

ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ   
3Χ20 gr  

τεμάχιο 
 60  

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΨΙΛΗ 
1000 gr  

τεμάχιο 
 250  

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ  450 gr  τεμάχιο  30  

ΚΑΚΑΟ 125gr τεμάχιο  30  

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 
ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΣΥΣΚ. 
1000 gr 

τεμάχιο 
 150 

 

ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣΚ.30γρ. τεμάχιο  40  

ΠΙΠΕΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 
100γρ. 

τεμάχιο 
 25  

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 
ΚΡΕΜΑ ΣΥΣΚ. 160γρ.  

τεμάχιο 
 480  

ΒΟΥΤΥΡΟ SOFT 250gr  τεμάχιο  550  

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ 
SOFT 250gr 

τεμάχιο 
 180  

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ 
ΜΙΡΑΝΤΑ  250 gr  

τεμάχιο 
 550 

 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ 
ΜΙΡΑΝΤΑ  ΟΛΙΚΗΣ 
ΑΛΕΣΗΣ 250 gr  

τεμάχιο 
 150 
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ΞΥΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΦΙΑΛΗ 400 gr 

τεμάχιο 
 250  

ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΠΡΟΣ 
ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΤΥΠΟΥ 
ΜΕΡΕΝΤΑ  600-750ΓΡ 

τεμάχιο 
 300 

 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 
ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 
ΣΥΣΚ. 500gr 

τεμάχιο 
 1500 

 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 510ΓΡ  τεμάχιο  150  

ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ 
ΦΡΟΥΤΩΝ  ΣΥΣΚ. 
1000ml 

τεμάχιο 
 200 

 

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΜΕΓΑΛΟ 
(ΜΕ ΠΡΟΖΥΜΙ) 1 
ΚΙΛΟΥ 

τεμάχιο 
 600 

 

ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ 825ΓΡ. 

τεμάχιο 
 200  

ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 
500ΓΡ. 

τεμάχιο 
 40 

 

     
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

     ΦΠΑ 24%  

 
  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

Είδη παντοπωλείου 
(προσφέρω…………..ποσοστό έκπτωσης).  

     

ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ                 

Μ.Μ Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑ ΛΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ EXTRA 

ΠΑΡΘΕΝΟ ΟΞΥΤΗΤΑΣ 0-1 

5ΛΙΤ. 
τεμάχιο  300  

      ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

     ΦΠΑ13%  

   

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
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ΟΜΑΔΑ Β.     

 Είδη αρτοποιείου (ΦΠΑ 13%).    

     

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
Μ.Μ. Τ.Μ. 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑ ΛΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  
 

ΑΡΤΟΣ  ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ κιλό  3.000  

ΑΡΤΟΣ ΠΡΟΖΥΜΕΝΙΟΣ κιλό  800  

   ΣΥΝΟΛΟ  

     ΦΠΑ13%  

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΜΗΣ 
 

 

     

 Είδη αρτοποιείου (ΦΠΑ 24%).    

     

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
Μ.Μ. Τ.Μ. 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑ ΛΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  
 

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ ΤΗΣ ΩΡΑΣ 
κιλό   40  

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ 

ΚΑΝΕΛΛΑΣ 
κιλό   25  

     ΣΥΝΟΛΟ   

   ΦΠΑ 24%  
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ.     

Είδη κρεοπωλείου (προσφέρω …………ποσοστό 
έκπτωσης).  

 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ     

Μ.Μ. Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑ ΛΩ ΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

ΜΟΣΧΑΡΙ ΨΑΧΝΟ 
(ΚΙΛΟΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 
ΤΡΑΝΣ,ΠΟΝΤΙΚΙ) 

κιλό  250  

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ 
ΨΑΧΝΟ (ΚΙΛΟΤΟ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ,ΤΡΑΝΣ 
ΠΟΝΤΙΚΙ) 

κιλό  850  

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ κιλό  1600  

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΗ 
(ΣΤΗΘΟΣ-ΦΙΛΕΤΟ) 

κιλό  300  

      ΣΥΝΟΛΟ  

      ΦΠΑ 13%  

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

ΟΜΑΔΑ Δ.     
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ΟΜΑΔΑ Ε. 

                Είδη οπωροπωλείου   

                (προσφέρω………………….ποσοστό 

                 έκπτωσης).     

 

 

 

ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ 

    

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΙΔΩΝ   

Μ.Μ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
Τ.Μ. 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ. 1000   

2 ΑΝΗΘΟΣ 
ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑ
ΚΙ) 200   

3 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 1000   

4 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 100   

5 ΔΥΟΣΜΟΣ 
ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑ
ΚΙ) 350   

Είδη ιχθυοπωλείου (ψάρια) (προσφέρω…………..ποσοστό έκπτωσης). 

     

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ  

 

Μ.Μ. Τ.Μ.  ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩ ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ  τυπου 

500-1000 
κιλό  900  

ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ    κιλό  200  

   ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

  

    ΦΠΑ13%  

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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6 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 450   

7 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛ 800   

8 ΚΑΥΚΑΛΙΘΡΕΣ 
ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑ
ΚΙ) 100   

9 ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΙΛΟ 80   

10 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΚΙΛΟ 100   

11 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 600   

12 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ 
ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑ
ΚΙ) 250   

13 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 450   

14 ΛΕΜΟΝΙΑ   ΚΙΛΟ 600   

15 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ 
ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑ
ΚΙ) 350   

16 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 120   

17 ΜΑΡΑΘΟΣ 
ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑ
ΚΙ) 100   

18 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜ 200   

19 ΜΗΛΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΚΙΛΟ 2300   

20 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛ 1200   

21 ΜΥΡΩΔΙΕΣ 
ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑ
ΚΙ) 150   

22 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 70   

23 ΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 1500   

24 ΠΑΤΑΤΕΣ    ΚΙΛΟ 3600   

25 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΟ 400   

26 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΙΛΟ 25   

27 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΧΥΜΟΥ ΚΙΛΟ 500   

28 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 
ΦΑΓΗΤΟΥ 
ΝΑΒΑΛΙΝΕΣ ΚΙΛΟ 300   

29 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΟ 150   

30 ΣΕΛΙΝΟ  ΚΙΛΟ 120   

31 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜ 500   

32 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΟ 450   

33 
ΣΤΑΦΙΔΑ 
ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ ΚΙΛΟ 100   

34 ΣΦΕΛΙΤΣΙ 
ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑ
ΚΙ) 150   
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35 
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ  
ΤΣΑΟΛΙΑ ΚΙΛΟ 200   

36 
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ ΚΙΛΟ 150   

37 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 150   

38 ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΙΛΟ 120   

       

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ   

    ΦΠΑ 13%  

    

 

 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

 

ΤΜΗΜΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς τον Δήμο  Καλαμάτας 

Έλαβα γνώση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την προμήθεια 
τροφίμων για το Δημοτικό παντοπωλείο του Δήμου  και προσφέρω τα παρακάτω είδη: 

 

()c Είδη παντοπωλείου (ΦΠΑ 13%).  

 

     

   

Είδη παντοπωλείου 
(ΦΠΑ 13%) 

 

Μ.Μ Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
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ΑΛΕΥΡΙ ΣΥΣΚ. 1000 gr  τεμάχιο  275  

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 gr τεμάχιο  800  

ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ 
Νο 6 και Νο 10 (ΣΥΣΚ. 
500gr ) 

τεμάχιο  750 

 

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ-
ΜΠΟΝΕΤ ΣΥΣΚ. 500gr 

τεμάχιο  400  

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΣΥΣΚ. 
500gr 

τεμάχιο  250  

ΦΑΣΟΛΙΑ ΛΟΠΙΑ 
ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΣΚ. 500gr 

τεμάχιο  250  

   ΣΥΝΟΛΟ  

   ΦΠΑ13%  

 
 

 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
 

 

Είδη παντοπωλείου (ΦΠΑ 24%)   

     

ΕΙΔΗ  
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 

Μ.Μ. Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ   ΦΙΑΛΗ 
1000gr 

τεμάχιο 
 275 

 

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΨΙΛΗ 
1000 gr  

τεμάχιο 
 275 

 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 
ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 
ΣΥΣΚ. 500gr 

τεμάχιο 
 400 

 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 510ΓΡ  τεμάχιο  400  

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  
(συσκευασία 195gr) 

τεμαχιο 
 275 

 

ΤΟΝΟ ΣΕ ΛΑΔΙ  
ΚΟΝΣΕΡΒΑ (160 γρ.) 

τεμάχιο 
 200 

 

ΚΟΝΣΕΡΒΑ (160 γρ.) 
ΛΑΔΕΡΑ ΑΡΑΚΑ 

τεμάχιο 
 300 

 

ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ (σε 
τεμ.  350ΓΡ.) 

τεμάχιο 
 10 

 

ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ 
(ΣΚΟΝΗ) 0-6 ΜΗΝΩΝ 
(1

ΗΣ
 ΒΡΕΦΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ 

τεμάχιο 

 10 

 

      ΣΥΝΟΛΟ  
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     ΦΠΑ 24%  

     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

 

Είδη παντοπωλείου (προσφέρω 
………………….ποσοστό έκπτωσης).  

     

ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 
Μ.Μ Τ.Μ. 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑ ΛΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞ.ΠΑΡΘΕΝΟ 1 

ΛΙΤΡΟ 
κιλό  400  

      ΣΥΝΟΛΟ  

     ΦΠΑ13%  

   

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
 

 

 
    

 

ΤΜΗΜΑ Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς τον Δήμο  Καλαμάτας 

Έλαβα γνώση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την προμήθεια φρέσκου 
γάλακτος των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου  και προσφέρω τα παρακάτω είδη: 
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Α/Α 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

ΑΤΟ 
ΜΑ 

Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗ 
ΤΑ ανά 
ΑΤΟΜΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
για όλο το 
πλήθος 

Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

        

         Α 

 

 

ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

60      

  ΜΟΝΙΜΟΙ -ΑΟΡΙΣΤΟΥ       

  

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

 τεμάχιο 242 14.520   

Β ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1      

  
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
(6μηνες) 

      

  

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

 τεμάχιο 132 132   

Γ ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 48      

  

 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
(8 μήνες) 

      

  

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

 τεμάχιο 176 8.448   

          

  ΣΥΝΟΛΟ 109   23.100   

  Φ.Π.Α. 13%       

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ        

          

       

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΤΟ 
ΜΑ 

Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗ 
ΤΑ ανά 
ΑΤΟΜΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
για όλο το 
πλήθος 

Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

Α) ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 8      

  ΜΟΝΙΜΟΙ -ΑΟΡΙΣΤΟΥ       
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Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

 τεμάχιο 242 1936 
 

 

 

 

Β) ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2      

  
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
( ΜΕ 8ΜΗΝΟ) 

      

  

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

 τεμάχιο 176 352 
 

 

 

 

          

  
ΣΥΝΟΛΟ 10   2.288  

 

 

  
Φ.Π.Α. 13%      

 

 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ       

 

 

        

       

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ       

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΤΟ 
ΜΑ 

Μ.Μ. 

ΠΟΣΟΤΗ 
ΤΑ ανά 
ΕΒΔΟΜΑ

ΔΑ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
για όλο το  
ΕΤΟΣ/(52 

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ) 

Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

Α) ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 18      

         

  

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

 τεμάχιο 90 4680 
 

 

 

 

Β) ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΙΔΑΧ 43      

         

  

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

 τεμάχιο 132 6.864 
 

 

 

 

  
ΣΥΝΟΛΟ  61   11.544  

 

 

  
Φ.Π.Α. 13%      

 

 

                       ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ       
 

 
 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΗΣ & 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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ΚΑ 25.6061        

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΤΟ 
ΜΑ 

Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗ 
ΤΑ ανά 
ΑΤΟΜΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
για όλο το 
πλήθος 

Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

Α) ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ -      

         

  

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

  - 2.020 
 

 

 

 

          

  
ΣΥΝΟΛΟ    2.020  

 

 

  
Φ.Π.Α. 13%      

 

 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ       

 

 

          

        

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΤΟ 
ΜΑ 

Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗ 
ΤΑ ανά 
ΑΤΟΜΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
για όλο το 
πλήθος 

Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

Α) ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 13      

  ΑΟΡΙΣΤΟΥ-ΜΟΝΙΜΟΙ       

  

 

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

 τεμάχιο 242 3.146   

Β) ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 3      

  

 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
( ΜΕ 6ΜΗΝΟ) 

      

  

 

 

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

 

 

 

 

 

 

 

τεμάχιο 

 

 

132 

 

 

396 

  

  ΣΥΝΟΛΟ  16   3542   

  Φ.Π.Α. 13%       

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ        
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Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) 

      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΤΟ 
ΜΑ 

ΜΟΝΑΔ
Α 

ΠΟΣΟΤΗ 
ΤΑ ανά 
ΑΤΟΜΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
για όλο το 
πλήθος 

Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

Α) ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2      

  ΜΟΝΙΜΟΙ-ΑΟΡΙΣΤΟΥ       

  

 

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

 τεμάχιο 242 484   

Β) 
ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2      

  

 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
( ΜΕ 8ΜΗΝΟ) 

      

  

 

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

 τεμάχιο 176 352   

 ΔΑΠΑΝΗ 4   836   

  Φ.Π.Α.13%       

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 

 

 

     

 

 

ΚΑ 15.6063.02 

      

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΤΟ 
ΜΑ 

ΜΟΝΑΔ
Α 

ΠΟΣΟΤΗ 
ΤΑ ανά 
ΑΤΟΜΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
για όλο το 
πλήθος 

Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

Α) ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 3      

  ΜΟΝΙΜΟΙ-ΑΟΡΙΣΤΟΥ       

  

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

 τεμάχιο 242 726   

 ΔΑΠΑΝΗ 3   726   

  Φ.Π.Α.13%       

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  
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ΚΑ 6063 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ        

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΤΟ 
ΜΑ 

ΜΟΝΑΔ
Α 

ΠΟΣΟΤΗ 
ΤΑ ανά 
ΑΤΟΜΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
για όλο το 
πλήθος 

Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

Α) ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1      

  ΜΟΝΙΜΟΙ-ΑΟΡΙΣΤΟΥ       

  

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

 τεμάχιο 242 242   

Β) 
ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1      

  

 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
( ΜΕ 8ΜΗΝΟ) 

      

  

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

 τεμάχιο 176 176   

 ΔΑΠΑΝΗ 2   418   

  Φ.Π.Α.13%       

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 

 

 

     

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ       

ΚΑ 10.6063       

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΤΟ 
ΜΑ 

Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗ 
ΤΑ ανά 
ΑΤΟΜΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
για όλο το 
πλήθος 

Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

Α) ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ -      

         

  

Για την παροχή (μαζί με 
τη μεταφορά) ενός 
λίτρου φρέσκου 
γάλακτος 

  - 1.700   

          

  ΣΥΝΟΛΟ    1.700   

  Φ.Π.Α. 13%       

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ        

 

Κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης βάση του   άρθρου 
132 παρ.1, δηλαδή να αυξήσει την προμήθεια ποσότητας μέχρι 15% στη συνολική ποσότητα για τις 
ανάγκες των υπαλλήλων της.Η ποσότητα βάσει προαίρεσης είναι 6.196 τεμάχια (15% των 41.310 
τεμαχίων το δικαίωμα προαίρεσης) έναντι ποσού …………………… € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, 
άρα η αξία της  υπό ανάθεσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ……………………. €. Το δικαίωμα 
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προαίρεσης κρίνεται απαραίτητο λόγω της πιθανότητας ενδεχόμενης πρόσληψης νέων βάσει του 
προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2018. 

 

 

Α.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ  

1 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Λίτρο 41.310   

2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Λίτρο 2020 

 

 

3. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Λίτρο 726 

 

 

4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 

Λίτρο 1.700 

 

 

5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

Λίτρο 418 

 

 

   ΣΥΝΟΛΟ 
ΛΙΤΡΩΝ 
46.174 

 

   ΣΥΝΟΛΟ   

    ΦΠΑ 13%  

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

#ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
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ΤΜΗΜΑ Δ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ (ΕΙΔΗ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς τον Δήμο  Καλαμάτας 

Έλαβα γνώση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την προμήθεια 
τροφίμων σε άπορους δημότες (είδη κρεοπωλείου) και προσφέρω τα παρακάτω είδη: 

 

Είδη κρεοπωλείου (προσφέρω……………ποσοστό 
έκπτωσης).  

 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ 
ΔΗΜΟΤΕΣ   

 

Μ.Μ. Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑ ΛΩ ΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ Α/Ο κιλό  3.280  

      ΣΥΝΟΛΟ  

      ΦΠΑ 13%  

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
 

ΤΜΗΜΑ Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΥΣΣΙΤΙΟ) ΣΕ 
ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς τον Δήμο  Καλαμάτας 

Έλαβα γνώση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την προμήθεια 
τροφίμων για την παροχή γεύματος (συσσίτιο) σε άπορους δημότες και προσφέρω τα 
παρακάτω είδη: 

ΟΜΑΔΑ Α. 
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Είδη παντοπωλείου- γαλακτοκομικά-
κατεψυγμένα προϊόντα 

(ΦΠΑ 13%)    

ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  Μ.Μ Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ 1 ΛΙΤΡΟ 

τεμάχιο  500  

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 
(ΑΣΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΑΛΙ, 
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ, ΠΕΝΝΕΣ 
Κ.Λ.Π )ΣΥΣΚ. 500 gr  

τεμάχιο  300 

 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 
ΠΑΣΤΕΣ ΣΥΣΚ. 500gr  

τεμάχιο  400  

ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΒΙΔΕΣ ΣΥΣΚ. 
500gr  

τεμάχιο  200  

ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΧΥΛΟΠΙΤΑΚΙ 
ΣΥΣΚ. 500gr 

τεμάχιο  150  

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΥΣΚ. 
500gr 

τεμάχιο  400  

ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ ΣΥΣΚ. 
500gr 

τεμάχιο  200  

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΣΥΣΚ. 
500gr 

τεμάχιο  250  

ΦΑΣΟΛΙΑ ΛΟΠΙΑ 
ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΣΚ. 500gr 

τεμάχιο  200  

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨ. ΠΑΚ. 
1000ΓΡ 

τεμάχιο 
 170  

ΑΥΓΑ 53-63 γρ 
(ΕΞΑΔΑ) 

τεμάχιο 
 100  

 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

    ΦΠΑ 13%  

 
  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  

      

     

Είδη παντοπωλείου (ΦΠΑ 24%)   

     

ΕΙΔΗ  
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

Μ.Μ. Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
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ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ   ΦΙΑΛΗ 
1000gr 

τεμάχιο 
 20 

 

ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣΚ.30γρ. τεμάχιο  10  

ΠΙΠΕΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 
100γρ. 

τεμάχιο 
 25  

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ 
SOFT 250gr 

τεμάχιο 
 70  

ΞΥΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΦΙΑΛΗ 400 gr 

τεμάχιο 
 50  

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 
ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 
ΣΥΣΚ. 500gr 

τεμάχιο 
 500 

 

     
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

     ΦΠΑ 24%  

 
  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

Είδη παντοπωλείου (προσφέρω 
…………………ποσοστό έκπτωσης).  

     

ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  Μ.Μ Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ EXTRA 

ΠΑΡΘΕΝΟ ΟΞΥΤΗΤΑΣ 0-1 

5ΛΙΤ. 
τεμάχιο  50  

      ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

     ΦΠΑ13%  

   

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
 

 

ΟΜΑΔΑ Β.     

 Είδη αρτοποιείου (ΦΠΑ 13%).    
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ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  

Μ.Μ. Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  
 

ΑΡΤΟΣ  ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ κιλό  1.000  

   ΣΥΝΟΛΟ  

     ΦΠΑ13%  

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΜΗΣ 
 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ.     

Είδη κρεοπωλείου (προσφέρω……………ποσοστό 
έκπτωσης).  

 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  Μ.Μ. Τ.Μ. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑ ΛΩ ΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

ΜΟΣΧΑΡΙ ΨΑΧΝΟ 
(ΚΙΛΟΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 
ΤΡΑΝΣ,ΠΟΝΤΙΚΙ) 

κιλό  200  

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ 
ΨΑΧΝΟ (ΚΙΛΟΤΟ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ,ΤΡΑΝΣ 
ΠΟΝΤΙΚΙ) 

κιλό  400  

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ κιλό  600  

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΗ 
(ΣΤΗΘΟΣ-ΦΙΛΕΤΟ) 

κιλό  150  

      ΣΥΝΟΛΟ  

      ΦΠΑ 13%  

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
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ΟΜΑΔΑ Ε. 

                Είδη οπωροπωλείου   

       (προσφέρω…………………….ποσοστό έκπτωσης).     

 

 

 

ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

    

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΙΔΩΝ   

Μ.Μ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
Τ.Μ. 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ. 200   

 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 50   

 ΔΥΟΣΜΟΣ 
ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑ
ΚΙ) 50   

ΟΜΑΔΑ Δ.     

     

Είδη ιχθυοπωλείου (ψάρια) (προσφέρω……………..ποσοστό έκπτωσης). 

     

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ  Μ.Μ. Τ.Μ.  ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩ ΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ  τυπου 

500-1000 
κιλό  

200 
 

ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ    κιλό  100  

   ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

  

    ΦΠΑ13%  

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 250   

 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΚΙΛΟ 50   

 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 150   

 ΛΕΜΟΝΙΑ   ΚΙΛΟ 250   

 ΜΑΡΑΘΟΣ 
ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑ
ΚΙ) 20   

 ΜΗΛΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΚΙΛΟ 100   

 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛ 100   

 ΜΥΡΩΔΙΕΣ 
ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑ
ΚΙ) 50   

 ΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 500   

 ΠΑΤΑΤΕΣ    ΚΙΛΟ 400   

 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΙΛΟ 10   

 ΣΕΛΙΝΟ  ΚΙΛΟ 30   

 ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜ 200   

 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΟ 150   

 ΣΦΕΛΙΤΣΙ 
ΤΕΜ(ΜΑΤΣΑ
ΚΙ) 50   

 
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ  
ΤΣΑΟΛΙΑ ΚΙΛΟ 300   

 
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ ΚΙΛΟ 150   

       ΣΥΝΟΛΟ   

    ΦΠΑ 13%  

    

 

 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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 (ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 

 

 

 


