
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης1 
 

 

 
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Καβάλα 05-02-2016 

           ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ. :831 
         ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
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   ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  
      ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ     

  
Ταχ. Δ/νση.  Τέρμα Ιοκάστης                             
                    65404 Καβάλα                                         
Πληροφορίες:  Σκουλαρίδου Αναστασία  
Δ/νση Οικονομικού 
Τμήμα : Προμηθειών 
Τηλ. 2510-241928 
Fax.  2510 241997 
e-mail: skoularidou@1188.syzefxis.gov.gr  
Site : www.kkppamth.gr     

      Α.Φ.Μ. : 0997583617 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.   1 η/2016 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
Για την ανάδειξη προμηθευτών για την  προμήθεια  ειδών διατροφής: αναψυκτικά – 
χυμοί Άρτος - αρτοσκευάσματα κλπ συναφή είδη - Αυγά  - Ζωικά προϊόντα , κρέας 
και προϊόντα κρέατος  - Πουλερικά - Παρασκευάσματα πουλερικών - Ψάρια Νωπά - 
Ψάρια κατεψυγμένα – Λαχανικά κατεψυγμένα - Λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί 
- Ζαχαρώδη – Σοκολατοειδή – Γλυκά (Προϊόντα Σοκολατοποιίας ζαχαροπλαστικής) - 
Ζυμαρικά μη μαγειρεμένα - Κονσερβοποιημένα – Διατηρημένα (διάφορα προϊόντα 
διατροφής) – Όσπρια - Λοιπά (τρόφιμα – ποτά – καπνός και συναφή προϊόντα) - Ζωι-
κά ή φυτικά λίπη και έλαια - Τυροκομικά προϊόντα – Γάλατα, των Παραρτημάτων  
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ- ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΚΑΒΑΛΑΣ -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ)  
 
Προϋπολογισμός : (συμεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% για χυμούς , αναψυκτικά 

& εμφιαλ. & 13% για τα λοιπά είδη) #314.817,57# € 
( 277.837,74 € χωρίς Φ.Π.Α.) 

Ημερομηνία 
Αποστολής 
στην Υπηρεσία 
Επίσημων Εκ-
δόσεων της Ε.Ε. 
 
 
09-02-2016 
Ημέρα Τρίτη 

Ημερομηνία Δημο-
σίευσης Περίληψης 
στο Τεύχος Διακη-
ρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων του  
Φ.Ε.Κ.  
12-02-2016 
Ημέρα : Παρασκευή 
Αποστάλθηκε: 
10-02-2016 
Ημέρα Τετάρτη 

Ημερομηνία 
Δημοσίευσης 
Περίληψης στον 
Ελληνικό Ημε-
ρήσιο Τύπο 
 
12-02-2016 
Ημέρα : Παρα-
σκευή  

Ημερομηνία 
Ανάρτησης της 
Διακήρυξης στη 
διαδικτυακή 
πύλη του ΕΣΗ-
ΔΗΣ  
 
15-02-2016 
Ημέρα Δευτέρα 
 

Ημερομηνία 
και ώρα έναρ-
ξης υποβολής  
προσφορών  
15-02-2016 
Ημέρα Δευτέ-
ρα 
Ώρα 15:00 μ.μ. 
Ημερομηνία 
λήξης υποβο-
λής προσφο-
ρών  
16-03-2016  
Ημέρα Τετάρ-
τη  
Ώρα 15:00μ.μ  

Ημερομηνία διε-
νέργειας διαγωνι-
σμού (ηλεκτρονι-
κή αποσφράγιση) 
22-03-2016 
 
Ημέρα :Τρίτη 
Ώρα 9:00 π.μ.  
 

Διάρκεια ισχύος προσφορών  180 ημέρες    
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Κριτήριο Κατακύρωσης :χαµηλότερη τιµή  στα είδη που η προσφορά θα δοθεί σε α-
πόλυτες τιμές και με  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα είδη που η προσφορά θα 
δοθεί με ποσοστό έκπτωσης.  
Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε-
ΣΗΔΗΣ 
Τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Β΄)  
Σχέδιο σύμβασης (Παράρτημα Γ΄) 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
Α΄ Τις  διατάξεις , όπως ισχύουν: 
 
Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 
(ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974) 
 
To Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και 
άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α’ 247 /27-11-1995) 
 
Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συνα-
φών θεµάτων», όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95(ΦΕΚ 145/Α/1995) «Υπαί-
θριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» 
 
Το Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών 
που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των 
νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α’ 66 /11-4-1996), όπως 
ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 
3414/2005. 
 
Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» 
(ΦΕΚ Α’ 139/27.6.97). 
 
Τις Δ/ξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν. 3527/2007 όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες των 
οργάνων διοίκησης των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. 
 
Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της 
λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα 
υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35. 
 
Τις διατάξεις του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α’ 178/8-9-1997) Περί Δικαστικής Προστασίας, 
κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών 
Προμηθειών και Υπηρεσιών και σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ.  
 
Τις διατάξεις του άρθ. 3 & 6 του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/20-3-2007) «Καταχώρηση 
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες 
διατάξεις»,  του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 163/4-9-2009) άρθ. 46 για την υποχρέωση 
πληρωμής των δαπανών δημοσίευσης από τους ανάδοχους προμηθευτές και την υπ.αριθ. 
Υ.Α. 12719/02-7-2014 (ΦΕΚ Β΄1893/2014) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων 
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νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημο-
σιεύσεων των φορέων του Δημοσίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
Τις διατάξεις του ν.3772/2009 (ΦΕΚ Α΄112) άρθ. 36, παργ. 2, αναφορικά με την κατάρ-
γηση του άρθ. 8 του ν.2955/2001. 
 
Την αριθµ. 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291/11.8.2010 τ. Β’) Απόφαση Υπουργού «Αύξηση 
των χρηματικών ποσών του αρθρ 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για Οικονομικών για τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων». 
 
Το Ν. 4025/2011(Φ.Ε.Κ. 228/τ.Β΄/02-11-2011) «Συγχώνευση Μ.Κ.Φ.) 
 
Του άρθρου 9 του Ν. 4052/2012 «Αναδιοργάνωση του Υ.Υ. & Κ.Α. και Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» 
 
Του άρθρου 9 του Ν. 4109/20123«περί κατάργησης και συγχώνευσης νομικών  προσώ-
πων του Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 16/Α/23-01-2013)  
 
Του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150 τ.Α΄10-7-2007) Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου καθώς 
επίσης και τις κατά καιρούς διευκρινιστικές εγκυκλίους  του Υπουργείου  Ανάπτυξης 
που αφορούν στην εφαρμογή διατάξεων του εν λόγω ΠΔ.  
 
Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α΄/05-06-2003) «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθε-
σίας στην οδηγία 2000/35της 09-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
των πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».  
 
Το Ν. 3886/2010 “Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της 
σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα 
µε την οδηγία 89/665 ΕΟΚ.», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 28 του Ν. 4111/2013 
(ΦΕΚ 18 Α'/25-1-2013) “Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, 
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων 
Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρω-
παϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και 
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής 
∆ιευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης ∆ιαχείρισης 
Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του 
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «∆ιευκόλυνση 
αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των 
Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις” και µε το άρθρο 74 του Ν. 4146/2013 
(ΦΕΚ 90 Α'/18-4-2013) “∆ιαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις 
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις” και ισχύει.  
 
Το Π.Δ.370/95 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/14-09-1995) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
περί κρατικών προμηθειών προς το κοινό Δίκαιο και τροποποίησης αυτού» Π.Δ. 
105/2000(Φ.Ε.Κ. 100/Α/17-03-2000) 
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Το Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ περί σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων , προµηθειών και υπηρεσιών.» 
όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 64/2007) της Επιτροπής και 
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 
Νοεµβρίου 2005.  
 
Του εδαφίου στ. παρ. 1 άρθρο 55  του Ν. 2238/94 (Φ.Ε.Κ. 151/Α/1994), σύμφωνα με το 
οποίο στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% για την προμήθεια υλικών και  
8% για την προμήθεια υπηρεσιών. 
 
Τις διατάξεις του άρθ. 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ Α’ 43/22-3-1994) αναφορικά με την 
παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. 
 
Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α'/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προ-
πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”  
 
Του Ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. 14/Α/2012) άρθρο  9 «Συμπλήρωση του Π.Δ. 118/2007» & 
άρθρο 10 «τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4013/2011».  
 
Του Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86/Α/2012) άρθρο 238 «τροποποίηση διατάξεων για την 
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4013/2011)» σύμφωνα με το οποίο θα επιβάλλεται 
κράτηση 0,10%  επί της αξίας των συμβάσεων , εκτός Φ.Π.Α. 
Το αριθ. 1129/21-11-2012 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβά-
σεων περί «επιβολής και κράτησης 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ.». 
 
Το αρ. 9344/702/24-3-2014 έγγραφο του Υπ. Εργασίας περί μη αναγκαιότητας λήψης 
έγκρισης σκοπιμότητας διενέργειας προμηθειών από το Υπ. Εργασίας.  
 
 
Του Ν. 3548/2007 «καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχι-
ακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» Φ.Ε.Κ. 68/Α/2007 
 
Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 120/ Α/29.05.2013), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 
9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242 Α) “Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και 
κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις”, της Υποπαραγράφου ΣΤ 20, του Πρώτου 
Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ85/Α/ 07.04.2014)”Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις”,του 
άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” και 
των άρθρων 134-138 καθώς και του άρθρου 201 του Ν. 4281/2014,“Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και 
άλλες διατάξεις” 
 
Το Ν. 2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων 
αρµοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199/Α). 
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Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) Μέτρα στήρι-
ξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου 
Οικονοµικών και άλλες διατάξεις. 
 
Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013(A' 107) «Επείγοντα µέτρα  εφαρµογής  των νόµων 
4046/2012, 4093/2012, 4127/2013».  
 
Το Ν. 4250/2014 “∆ιοικητικές Απλουστεύσεις -Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα- Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις”  
 
Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) (Α∆Α:ΒΛΛΥΦ-6Φ1)  Από-
φαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά µε τις «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)».  
 
Την µε αριθ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα 
«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)».  
 
Του Ν.2859/2000  ΦΕΚ 248 τ.Ά /07/11/2000  Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει  
 
Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α΄/13-7-2010 ).Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών ,δοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διάυγεια και άλλες διατάξεις  
 
Του Ν.3986/2011(ΦΕΚ 152 τ.Α/01.07.2011) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθε-
σμου  πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 
 
Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”  
 
 Tο  Ν. 4270/2014 “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”  
 
Τις διατάξεις της «Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων προµηθειών και 
υπηρεσιών  
 
Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ/30/Α/05) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την απο-
τροπή καταστρατηγήσεων κατα τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων”, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/05) “Τροποποίηση του ν. 3310/2005 
«Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 
διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005). 
 
Το με αριθ. Φ.Ε.Κ. 432/16-06-2015/Τ.Υπ.Ειδ.Θ.& Οργ. Δ. Φ. Δ. & ευρύτερου Δ.Τ. περί 
σύστασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 
ΑΜΘ. Περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ. , 
όπως αυτό τροποποίησε το με αριθ. Φ.Ε.Κ. 481/07-10-2013/ Τ.Υπ.Ειδ.Θ.& Οργ. Δ. Φ. Δ. 
& ευρύτερου Δ.Τ..  



Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης6 
 

Β 
 
Οι ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ. έτους 2016  σε διάφορα είδη 
τροφίμων. 
 
Το  1ο θέμα της 5ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της 04-02-2016 , σύμφωνα με την οποία επαναπροκη-
ρύσσεται η προμήθεια τροφίμων. 
 
H με αριθμ. 13/18ης Συνεδρίαση/13-05-2015 Απόφαση  του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινω-
νικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, περί έγκρισης α-
νάληψης υποχρέωσης για το 2016 του προϋπολογισμού του Κέντρου Κοινωνικής 
Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 1511 μέχρι του ποσού 
των 252.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. 
 
Την με Α.Δ.Α.  ΨΨ8ΤΟΞΧΘ-Δ9Λ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τηνδέσμευ-
ση πίστωσης ύψους 62.817,57 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης για το οικονομι-
κό έτος 2015 για την προμήθεια τροφίμων.  
 
Την υπ. αρ.   έγκριση ανάληψη  υποχρέωσης (ΑΔΑ: 7 ΣΦΞ465Θ1Ω-0Φ8)  για   σε 
βάρος πίστωσης των ΚΑΕ του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π- για το έτος  2016  ποσού    
252.000,00 €  στον ΚΑΕ  1511Α   για το έτος 2016   
 
Το 9ο θέμα της 11ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ. 
της 26-03-2015, σχετικό με την απόφαση για διενέργεια του διαγωνισμού για την 
προμήθεια τροφίμων.  
 
Την υπ΄  αριθ.   1η/ 27ης Συνεδρίασης 09.7.2015, απόφαση του Κέντρου για τον ορι-
σμό των επιτροπών   για την διενέργεια διαγωνισμών. 
 
Τις από 01/07, 03/07,07/07, & 08/07/2015  ποσότητες & είδη των παραρτημάτων 
 
Το πρωτογενές αίτηµα που καταχώρησε το Κ.Κ.Π. Π.ΑΜΘ στο Κεντρικό Ηλεκτρο-
νικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 
Ανοιχτό ηλεκτρονικό Δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδει-
ξη προμηθευτών για την  προμήθεια  ειδών διατροφής , ειδών παντοπωλείου , διατηρη-
μένων τροφίμων και διαφόρων ειδών διατροφής των Παραρτημάτων  του Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑ-
ΜΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ -
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ), για ένα  έτος  
από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων (2016 -2017)  προϋπολογιζό-
μενης δαπάνης  σε Ευρώ ποσού 314.817,57 € συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή  στα είδη που η προσφορά θα δοθεί σε 
απόλυτες τιμές και με  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα είδη που η προσφορά θα 
δοθεί με ποσοστό έκπτωσης, στον Κ.Α.Ε. 1511 
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CPV: 15000000-8  15982000-5 - 15810000-9 - 15842000-2 - 03142500-3 - 15100000-9 - 
15112130-6 - 15221000-3 - 03310000-5 - 15331170-9 - 15851100-9 - 03212220-8 - 15800000-6 
- 03220000-9 - 15400000-2 - 15540000-5 - 15511000-3 
  
Αναλυτικά τα είδη και οι ποσότητές του ανά Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Α.Μ.Θ. και 
Μονάδα αυτών παρατίθενται  στο Παράρτημα (Α) και οι τεχνικές προδιαγραφές των 
ζητούμενων ειδών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) της παρούσας. 
 
O επιμέρους προϋπολογισμός είναι ως εξής: 
 

Α/Α Κατηγορία  Προϋπολογισμός 
με Φ.Π.Α.  

Χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Κωδικοί CPV 

1.  Αναψυκτικά – χυ-
μοί (αναψυκτικά) 

10.589,32 € 8.609,20 € 15982000-5 

2.  Άρτος - αρτο-
σκευάσματα κλπ 
συναφή είδη 

19.440,38 € 17.203,88 € 15810000-9 

3.  Αυγά 5.718,93€ 5.061,00 € 03142500-3 
4.  Ζωικά προϊόντα , 

κρέας και προϊόντα 
κρέατος  

39.274,28 € 34.756,00 € 15100000-9 

5.  Πουλερικά - Πα-
ρασκευάσματα 
πουλερικών 

15.272,94 € 13.515,88 € 15112130-6 

6.  Ψάρια Νωπά 7.827,51 € 6.927,00  € 03310000-5 
7.  Ψάρια κατεψυγμέ-

να 
11.287,16 € 9.988,64 € 15221000-3 

8.  Λαχανικά κατε-
ψυγμένα 

6.496,80 € 5.749,38 € 15331170-9 

9.  Λαχανικά, φρούτα 
και ξηροί καρποί 
 

44.342,26 € 39.240,94 € 03220000-9 
 

10.  Ζαχαρώδη – Σοκο-
λατοειδή – Γλυκά 
(Προϊόντα Σοκο-
λατοποιίας ζαχα-
ροπλαστικής) 

7.958,82 € 7.043,20 € 15842000-2 

11.  Ζυμαρικά μη μα-
γειρεμένα 

9.054,43 € 8.012,77 € 15851100-9 

12.  Κονσερβοποιημένα 
– Διατηρημένα 
(διάφορα προϊόντα 
διατροφής) 

11.846,06 € 10.483,24 € 15800000-6 

13.  Όσπρια 9.448,95 € 8.361,90 € 03212220-8 
14.  Λοιπά (τρόφιμα – 

ποτά – καπνός και 
συναφή προϊόντα)  

34.178,68 € 30.246,62 € 15000000-8 

15. Ζωικά ή φυτικά 
λίπη και έλαια 

16.413,43 € 14.525,16 € 15100000-9 

16. Τυροκομικά προ- 45.887,86 € 40.608,73 € 15540000-5 
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ϊόντα 
17. Γάλατα 19.779,75 € 17.504,20 € 15511000-3 
 Γενικό Σύνολο 314.817,57 € 277.837,74 €  
1. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά και για μέρος της δημοπρα-
τηθείσας προμήθειας μόνο ως εξής: 
1.1 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Αναψυκτικά 
– χυμοί, προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους χωριστά ,  
1.2 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Άρτος - αρ-
τοσκευάσματα κλπ συναφή είδη προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους χωριστά 
1.3 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Αυγά 
1.4 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Ζωικά προ-
ϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους χωριστά 
1.5 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Πουλερικά 
προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους χωριστά 
1.6 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Ψάρια νωπά 
προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους χωριστά 
1.7 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Ψάρια κα-
τεψυγμένα προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους χωριστά 
1.8 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Λαχανικά 
κατεψυγμένα προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους χωριστά 
1.9 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Λαχανικά 
Φρούτα και ξηροί καρποί προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους χωριστά 
1.10  Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Ζαχαρώ-
δη – Σοκολατοειδή – Γλυκά προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους χωριστά 
1.11 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Ζυμαρικά 
μη μαγειρεμένα προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους χωριστά 
1.12 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Κονσερβο-
ποιημένα – Διατηρημένα προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους χωριστά 
1.13 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Όσπρια 
προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους χωριστά 
1.14  Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Λοιπά 
(τρόφιμα – ποτά – καπνός και συναφή προϊόντα) προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα 
είδους χωριστά 
1.15 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Ζωικά ή 
φυτικά λίπη και έλαια προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους χωριστά 
1.16 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Τυροκομι-
κά προϊόντα προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους χωριστά 
1.17 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Γάλατα 
προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους χωριστά 
 
Για όλα τα Παραρτήματα ή για κάθε ένα ξεχωριστά, σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ 
και Β΄.  
Οι συμμετέχοντες μπορούν  να συμμετάσχουν και για όλες τις κατηγορίες ή μόνο 
για κάποιες από αυτές ή μόνο και για μία.  
 

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατόπιν δημοσίευσης της σχετικής διακήρυξης στο 
διαδικτυακό τόπο  www.promitheus.gov.gr.  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων και στον Ελληνικό Τύπο. 
3.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε προθεσμία τριάντα έξι (36)  ημερών από την ημερο-
μηνία αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
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Κοινοτήτων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
32 (παρ. 2, 5 και 6 ) του υπ΄  αριθ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α΄/16-03-2007 ) Προεδρικού 
Διατάγματος.   
Καταληκτική  ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η  16-03-2016 ,  ημέρα  
Τετάρτη  & ώρα  15.00 μ.μ.  
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης  
Η  ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Κέντρου Κ.Π. Α.Μ.Θ..  
Στην δηµοπρασία γίνονται δεκτοί προµηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την 
προµήθεια σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.  
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της 
ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)» 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια από 
την Οικονομική Υπηρεσία  - Τμήμα Προμηθειών του Κ.Κ.Π.Α.Μ.Θ. , οδός Τέρμα 
Ιοκάστης στην Καβάλα και στα τηλέφωνα :2510- 241928 και 2510-241930,  κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και  από ώρα 11.00 – 13.00  

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Άρθρο 1: Τόπος – Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού…………………………  
Άρθρο 2: Προϋποθέσεις συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό…………  
Άρθρο 3: Γενικοί όροι συμμετοχής και Ισχύς Προσφορών……………………  
Άρθρο 4: Υποβολή Προσφορών………………………………………………  
 4.1 Υποβολή Προσφορών………………………………………  
 4.2 Παροχή Διευκρινήσεων επί της Διακήρυξης……………………  
 4.3 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς………………………………  
 4.4 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής -
τεχνική προσφορά»……………………………………………………………  
 4.4.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής………………………………  
 4.4.2 Τεχνική Προσφορά……………………………………………  
 4.4.3 Υποβαλλόμενα έντυπα δικαιολογητικά προς την Αναθέτουσα 
Αρχή……………………………………………  
 4.5 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»………… 
 4.5.1 Τιμές…………………………………………………………  
Άρθρο 5: Απόρριψη προσφορών-Διευκρινήσεις………………………  
Άρθρο 6: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών…………………………  
Άρθρο 7: Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης Προσφορών………………  
Άρθρο 8: Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη  - Υποβολή δικαιολογητικών για 
την κατακύρωση……………………………………………………………………  
Άρθρο 9: Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «-Δικαιολογητικά Κατακύρω-
σης».  
Άρθρο 10: Ανάδειξη συμμετέχοντος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση…… 
Άρθρο 11: Ενστάσεις – Προσφυγές………………………………………  
Άρθρο 12: Εγγυήσεις………………………………………………………  
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Άρθρο 13: Μεταφορά - Παράδοση και Παραλαβή των υλικών……………  
Άρθρο 14: Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις……………………………………  
Άρθρο 15: Εμπιστευτικότητα…………………………………………………  
Άρθρο 16: Ανωτέρα Βία – Ευθύνες……………………………………………  
Άρθρο 17: Λύση –  Καταγγελία της Σύμβασης –  Έκπτωση Αναδόχου………  
Άρθρο 18: Κυρώσεις……………………………………………………………  
Άρθρο 19: Εφαρμοστέο Δίκαιο………………………………………………  
Άρθρο 20: Γνωστοποίηση Διαγωνισμού………………………………………  
Παράρτημα (Α): Συγκεντρωτική και Αναλυτική κατάσταση ειδών τροφίμων ανά 
Παράρτημα του ΚΚΠΠΑΜΘ  και Μονάδα αυτού………………………………  
Παράρτημα (Β): Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών 
Παράρτημα(Γ):     Σχέδιο Σύμβασης ………………………………………………… 
Παράρτημα(Δ):     Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής………………… 
Παράρτημα (Ε):    Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης…………… 
Παράρτημα (ΣΤ): Υπόδειγμα Υπεύθυνων Δηλώσεων Δικαιολογητικών Συμμετοχής  
Παράρτημα (Ζ): Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς κατηγοριών - ειδών με ποσο-
στό έκπτωσης % επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης………………………………  
 
 

Άρθρο 1ο. 
ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστή-
ματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οι-
κονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ύστερα από  προθεσμία κατεπείγοντος δη-
λαδή τριάντα έξι  (36) ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 (παρ. 2, 5 και 
6 ) του υπ΄  αριθ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α΄/16-03-2007 ) Προεδρικού Διατάγματος, από 
την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στην επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζε-
ται παρακάτω, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα α-
ναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚα΄/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/16-
10-2013 (ΦΕΚ 2677/β΄/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουρ-
γίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
και στο Π.Δ. 60/2007. 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α-
ΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  

ΠΥΛΗ  
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟ-

ΒΟΛΗΣ ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α-
ΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
15-02-2016 15-02-2016  

ώρα 15 : 00 μ.μ.  

16-03-2016 
 ώρα  15:00 μ.μ.  

 

22-03-2016 
Ώρα 9:00 π.μ.   

 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέ-
σως μετά τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, θα έ-
χουν όμως τη δυνατότητα να την υποβάλλουν μόνο μετά το πέρας της προθεσμίας 
που έχει οριστεί παραπάνω για παροχή διευκρινίσεων επί όρων της διακήρυξης, η 
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οποία είναι το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύ-
ρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την υποβολή της. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνα-
τότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμαν-
σης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 
6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε-
θνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε 
έντυπη μορφή και για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής 
προσφοράς στο σύστημα, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς 
τους. 

 
Άρθρο 2ο.  

Προϋποθέσεις συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, φυ-

σικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί οι οποίοι 
πρέπει να ασκούν εμπορικό ή Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό ή Κτηνοτροφικό - Γεωργικό 
επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπο-
γραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 

 
1) Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον 

σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (πα-
ρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) 
ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
  Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενι-
κής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοι-
χείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατι-
κών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αι-
τούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ 
(VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτη-
ρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοι-
χείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατι-
κών 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, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX 
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Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες 
συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους 
στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δη-
λώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μη-
τρώο, 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 της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 
 
2) Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγ-
γραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαρια-

σμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού 
του. 

 
Άρθρο 3ο 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν 
εμπρόθεσμα την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο α-
παιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημε-
ρομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
2. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο 
που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρο-
νικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυ-
τών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
3. Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με το άρθ. 2 του Π.Δ. 118/2007, μπορούν να καταθέ-
σουν προσφορά για ένα, για περισσότερα ή για όλα τα Παραρτήματα του 
Κ.Κ.Π.Π.Η. ή και επιμέρους Μονάδες αυτών, και για ένα, για περισσότερα ή για 
όλα  τα είδη όπως ορίζονται στο Παράρτημα (1) της παρούσας Διακήρυξης.  
4. Οι προσφορές ισχύουν για (180) ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΗΜΕΡΕΣ από τη διε-
νέργεια του διαγωνισμού. Προσφορά που δεν ορίζει ή ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, 
εφ’ όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστη-
μα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. 
 

Άρθρο 4ο 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
4.1 Υποβολή Προσφορών 
Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτι-
κή ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-
2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/21-102013) « Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στο 
Π.Δ. 118/07. 
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4.2 Παροχή Διευκρινήσεων επί της Διακήρυξης 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο 
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χο-
ρηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήμα-
τα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή 
αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε 
με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπο-
γεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει μέσω του Συστήματος σε όλες τις διευκρινίσεις 
που θα ζητηθούν σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο έξι 
(6) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των 
Προσφορών.  
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορι-
κές απαντήσεις εκ μέρους της  Αναθέτουσας Αρχής. 
4.3 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προ-
σφορά» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 
 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυ-
τόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς 
του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους 
συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συμφέροντά του. 
 
4.4 Περιεχόμενα ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - τε-

χνική προσφορά» 
 
4.4.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  
 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου 
.pdf σύμφωνα με το ν.4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ 
Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστή-
ματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περι-
γράφονται κατωτέρω : 
 
Α. Έλληνες πολίτες - Αλλοδαποί 
 
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής από Πιστωτικό Ίδρυμα ή Γραμμάτιο Εί-

σπραξης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό 2% επί 
της συνολικής ή της αθροιστικά αναλογικά προϋπολογισθείσας δαπάνης ε-
κτός ΦΠΑ για τα είδη στα οποία συμμετέχει ο προμηθευτής στο διαγωνισμό. 
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες. Η εγγυ-
ητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται επίσης από αυτόν στην αρμόδια Υπηρε-
σία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 
β) Υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 (βλ.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ), στις οποίες να ανα-

γράφονται τα εξής:  
β.1)  Συμμετέχω στο ηλεκτρονικό επαναληπτικό τακτικό ανοικτό διαγωνισμό 

προμήθειας Τροφίμων για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης  με 
αρ. Διακήρυξης 02/2015, η προσφορά μου ισχύει για 120 ημέρες από τη διε-
νέργεια του διαγωνισμού. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της αρ. 
02/2015 διακήρυξής σας, η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα µε τους όρους 
της προκήρυξης, των οποίων έλαβα πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. Συμ-
μετέχω με μια µόνο προσφορά στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού. Η 
υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των ποσοτήτων της προμή-
θειας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου, για την οποιαδήποτε 
απόφαση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. σχετικά 
µε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών, ελευ-
θέρων και έτοιμων προς χρήση, θα γίνει σε χώρους που θα υποδείξει η ανα-
θέτουσα αρχή. Θα προβώ σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα πα-
ρουσιάσουν ελαττώματα ή δεν θα πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας δι-
ακήρυξης. Όλα τα υπό προμήθεια προϊόντα είναι Α΄ ποιότητας, προϊόντα 
εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης µε τις ανάλογες πιστοποιήσεις 
της Ε.Ε. και σύμφωνα µε τους όρους του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών 
(Κ.Τ.Π). Η συσκευασία των υπό προμήθεια τροφίμων θα είναι κατάλληλη 
για τρόφιμα σύμφωνα µε την κείμενη νομοθεσία. Η μεταφορά των προϊό-
ντων πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες υγειονομικές διατά-
ξεις. 

β.2) Δεν έχω καταδικαστεί µε αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στην παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/ 2007 και παραγρ 1 
του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα.  
• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE 
L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).  

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).  

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-
των (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).  

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνί-
ου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συ-
στήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
(EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από 
την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
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βουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε µε 
το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 
(Α΄305), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχε-
τικό µε την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για κά-
ποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογρα-
φίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας (άρθρο 6, παρ. 2α1, 
ΠΔ 118/207  

- Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. 
α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/ 2007, καταστάσεις, δηλαδή σε 
πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή ανάλογη κατάσταση 
που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις δια-
τάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.  

- Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρ-
θρου 43 του Π.Δ. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχεί-
ριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκα-
στική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού, ή ανάλογη κατάσταση 
που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις δια-
τάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.  

- Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση, δηλαδή ότι δεν τε-
λούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, 
ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσω-
πα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες κα-
ταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

- Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, και το ειδικό επάγγελμα 
να αναφέρεται ρητά η επωνυμία του Επιμελητηρίου και το ειδικό επάγ-
γελμα και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν προκειμένου 
για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους προκειμένου για φυσι-
κά πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο. Τα 
αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα 
στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή 
σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατά-
στασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των 
επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα καθώς και το αντικείμενο των 
δραστηριοτήτων που ασκούν προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ει-
δικό επάγγελμά τους προκειμένου για φυσικά πρόσωπα.  

- Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 
118/ 2007.  

- Ότι δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμό του Ελληνικού Δημοσίου µε 
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Προκειμένου δε για Οίκους ή 
Συμβούλους του εξωτερικού απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλει-
στεί από αντίστοιχη Αρχή της χώρας όπου έχουν την έδρα τους.  

- Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των δικαι-
ολογητικών των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/ 2007 και σύμ-
φωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Π.Δ..  
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γ)  Επιστολή στην οποία να αναγράφεται για ποιο Παράρτημα ή μονάδα αυτού 
καταθέτουν Προσφορά και κατάσταση με τα προσφερόμενα είδη, όπως ορί-
ζεται στο Παράρτημα  (1) της παρούσας Διακήρυξης ΧΩΡΙΣ τιμολόγηση, 
προκειμένου για τον υπολογισμό του ποσού της εγγυητικής επιστολής συμμετο-
χής.  

 
δ) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, ανάλογα και κατά περίπτωση με το είδος/η ή 

κατηγορίες ειδών στις οποίες επιθυμεί να συμμετάσχει ο υποψήφιος. Για παρά-
δειγμα:  

 
Για τα είδη που περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Άρτος, αρτοσκευάσματα και 
λοιπά συναφή είδη» πρέπει να καταθέσουν φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας 
αρτοποιείου, εργαστηρίου αρτοποιίας, πρατηρίου άρτου κ.α., σύμφωνα με το 
Π.Δ.369/2-12-92 ή άλλη σχετική με τα προσφερόμενα είδη άδεια. 
 
Για τα είδη που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες «Κρέατα νωπά- Κοτόπουλα φρέ-
σκα ημέρας, κατεψυγμένα και λοιπά παρασκευάσματα πουλερικών» πρέπει να κατα-
θέσουν φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας εργαστηρίου τεμαχισμού νωπών κρεάτων 
σύμφωνα με το Π.Δ. 306/3-4-1980 ή άλλη σχετική με τα προσφερόμενα είδη άδεια, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Π..Δ. 1115/80, (281/Α/11.12.80) «Περί τροποποιή-
σεως της περίπτωσης γ΄ του π.δ 306/80 «περί όρων τεμαχισμού νωπού κρέατος και 
ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμού, αποστεώσεως και παρασκευής μιττωτού» και 
καταργήθηκε από το Π.Δ. 203/98, (162/Α/15.7.98) «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
του προεδρικού διατάγματος 410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης 
στην αγορά νωπού κρέατος (231/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 95/23/ΕΚ του 
Συμβουλίου και τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 204/96 (162/Α), 291/96 
(201/Α) και 11/95 (5/Α)»(το άρθρ. 1) 
 
Για τα είδη που περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Οπωροπωλείου Φρέσκα 
Φρούτα–Λαχανικά» πρέπει να καταθέσουν άδεια λειτουργίας οπωρολαχανοπω-
λείου, σύμφωνα με το Υ.Δ. Α1Β 8577/83 άρθρο 43&44 ή άλλη σχετική με τα 
προσφερόμενα είδη άδεια, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την  Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ 
οικ. 96967/2012 - Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσε-
ων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις.  
 
Για την κατηγορία «Είδη παντοπωλείου» πρέπει να καταθέσουν άδεια λειτουρ-
γίας παντοπωλείου ή υπεραγοράς τροφίμων, σύμφωνα με το Υ.Δ. Α1Β 8577/83 
άρθρο 43&44 ή άλλη σχετική με τα προσφερόμενα είδη άδεια, όπως αυτό τρο-
ποποιήθηκε με την  Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/2012 - Υγειονομικοί όροι και 
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατά-
ξεις.  
Η μη υποβολή των παραπάνω (α), (β), (γ) και (δ) δικαιολογητικών συνεπάγεται 
αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς από τον διαγωνισμό και αποκλεισμό του 
προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 
 
Β. Νοµικά πρόσωπα, Ηµεδαπά, Αλλοδαπά ή Φυσικά 
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες 

- Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω 
υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις 
Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του 
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Δ.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε. 
 
2. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των α-

νωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. 
 
 Συγκεκριμένα: 

Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν: 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. πρέπει να προσκομίσει: 
• Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής στην οποία υπάγεται η εταιρεία, όπου να ανα-

φέρεται πότε τροποποιήθηκε για τελευταία φορά το καταστατικό της, καθώς 
και το ισχύον καταστατικό της το οποίο θα είναι ευκρινή φωτοαντίγραφο ό-
πως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 2β του Ν. 4250/2014, µε το αντίστοιχο ΦΕΚ 
στο οποίο δημοσιεύτηκε.  

• Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής στην οποία υπάγεται η εταιρεία, όπου να βε-
βαιώνεται το τελευταίο ΔΣ, το αντίστοιχο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ) και στην 
οποία βεβαίωση να αναφέρεται ο αριθμός του ΦΕΚ και ένα αντίγραφό του 
στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση µε το Διοικητικό 
Συμβούλιο και την εκπροσώπηση τη συγκεκριμένης εταιρείας.  

 
Εάν ο προσφέρων είναι Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει: 
• Ευκρινή φωτοαντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού όπως ορίζεται στο άρ-

θρο 1, παρ. 2β του Ν. 4250/2014, µε το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύ-
τηκε.  

• Τελευταίο ΦΕΚ εκπροσώπησης  
• Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί τροποποιήσεων του καταστατικού  
 
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. πρέπει να προσκομίζει: 
• Ευκρινή φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο του τελευταίου ισχύοντος κατα-

στατικού όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 2β του Ν. 4250/2014  
• Πιστοποιητικό από Αρμόδια Αρχή περί των τροποποιήσεων του καταστατι-

κού.  
 
Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουνq 
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και 
τις μεταβολές του. 

 
Τα παραπάνω έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική 
κατάσταση του νομικού προσώπου και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόε-
δρος και Διευθύνων Σύμβουλος για τις ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δι-
καίωμα να δεσμεύουν µε την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα 
της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 
αναλόγως µε τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
 
Για Αλλοδαπά  νομικά πρόσωπα: 
Ανάλογα µε τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιη-
τικά µε αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους, τα οποία προβλέπο-
νται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία απο-
δεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα 
μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφο-
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ρίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που 
το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμε-
να ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να α-
ντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη µέλη όπου 
δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις 
παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 
 

Γ. Συνεταιρισμοί  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανω-
τέρω, υπό στοιχεία Α και Β καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο 
Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέ-
ρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρι-
σμού. 
 
Δ.. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανω-
τέρω, υπό στοιχεία Α και Β, για τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην ένωση. 
Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγ-
γύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 
Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των 
εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος 
αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκ-
πρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχο-
μένως τον αναπληρώνει. 
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λό-
γο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 
 
4.4.2 Τεχνική Προσφορά 
Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 
και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προ-
σφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδι-
κές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπο-
γεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 
Στον φάκελο της ηλεκτρονικής Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
επίσης και η εξής δήλωση που προβλέπεται από το άρθρο 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 
118/07: 
 
1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του Υποψήφιου Προμηθευτή, στην οποία 

να αναγράφεται:  
Α) η χώρα καταγωγής του/των προσφερόμενων προϊόντων και  
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Β) εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το προϊόν, την επιχειρηματική μονάδα στην ο-
ποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστα-
σής του, ή όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν 
σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, δήλωση της επιχειρηματικής μονάδας η ο-
ποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστα-
σής της. Στην ίδια δήλωση να δηλώνεται ότι τα προσφερόμενα προϊόντα: είναι 
εγκεκριμένα από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου ή από το Γενικό Χη-
μείο του Κράτους με πιστοποιητικά καταλληλότητας ή αντίστοιχα πιστοποιητικά 
από τον Ε.Ο.Φ. ή είναι σύμφωνα με τις εφαρμοστέες κοινοτικές απαιτήσεις (CE). 
 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση ή δεν είναι συμπληρωμένη 
σύμφωνα με το ζητούμενο περιεχόμενό της θα απορρίπτεται ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. 
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Π.Δ. 118/2007.  
 
Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της 
επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγι-
νε η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί 
η ανωτέρω αλλαγή µόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέ-
ντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί 
να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε 
κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά 
από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
 
4.4.3 Υποβαλλόμενα έντυπα δικαιολογητικά προς την Αναθέτουσα Αρχή 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα (σε περί-
πτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλο-
νται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του) και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπο-
γραφής ούτε έντυπη υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή.  
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προ-
σφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλε-
κτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf. 
Στοιχεία, δικαιολογητικά, έγγραφα τα οποία δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή του 
προσφέροντα, προσκομίζονται, µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά 
τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. 
 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου «Δι-
καιολογητικά συμμετοχής- τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλε-
κτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή 
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοι-
χεία που δεν έχουν εκδοθεί - συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και 
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.  
Τέτοια στοιχεία είναι: η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, άδεια λειτουργίας της 
επιχείρησης και πιστοποιητικά ή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρ-
χές ή άλλους φορείς. 
Αναφορικά µε το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των 
απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προ-
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σφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α 74/26-03-14). 
Υποβαλλόμενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία pdf των απαιτούμενων δικαιο-
λογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη 
τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα και για την αποδοχή 
τους ή µη, εξετάζονται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Επι-
σημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια έγγραφα μπορεί να διενεργηθεί από την αρμό-
δια υπηρεσία για το διαγωνισμό δειγματοληπτικός έλεγχος προκειμένου να εξακρι-
βωθεί η ακρίβεια αυτών σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή 
των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθη-
καν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα στην πα-
ραγρ 6 του αρθρ 22 του Ν. 1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότε-
ρα από άλλη ποινική διάταξη. 
 
4.5 Περιεχόμενα ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
 
Στον ηλεκτρονικό υποφάκελο µε την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβά-
νεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
(υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συ-
μπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συ-
νέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υ-
πογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περι-
λαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παρά-
γει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ηλεκτρονικά ψηφι-
ακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 
4.5.1. Τιμές  
 
Με την προσφορά, η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα είδους 
χωριστά και για το σύνολο των ποσοτήτων των κατηγοριών τροφίμων, όπως καθορί-
ζεται στη διακήρυξη.  
 
Οι τιμές θα εκφράζονται σε ευρώ € συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν υπέρ 
τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., στους κα-
τά τόπους παράδοσης των Παραρτημάτων και Μονάδων αυτών, όπως αποτυπώνο-
νται στους πίνακες του Παραρτήματος (1).  
Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 
ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
Οι συµµετέχοντες καλούνται να συµπληρώσουν µόνο την τιµή µονάδας (χωρίς 
Φ.Π.Α.). Οι υπόλοιπες πληροφορίες (π.χ. τεµάχια, συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύ-
πτουν αυτοµάτως από το σύστηµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ και εµφανίζονται στην εκτύπωση. 

 
Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία 
εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς και για λόγους σύγκρισης των 
προσφορών από το σύστημα στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προ-
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σφοράς του συστήματος. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψη-
φία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µμεγαλύτερο του πέντε και 
προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 
Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς τη συνολική τιμή καθαρής 
αξίας προ ΦΠΑ µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμός). 
 
Α) Για τα είδη:  
κρέατα νωπά (ζωικά προϊόντα ,κρέας και προϊόντα κρέατος,  είδη οπωροπωλείου ή-
τοι φρούτα & λαχανικά (λαχανικά – φρούτα και ξηροί καρποί), κοτόπουλα (πουλερι-
κά - παρασκευάσματα πουλερικών) , ψάρια φρέσκα,  κατεψυγμένα ψάρια ,  το κριτή-
ριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) της ε-
κάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την Περιφέρεια της έδρας 
του εκάστοτε Παραρτήματος και το αντίστοιχο  Τμήμα Εμπορίου, δηλαδή Π.Ε. Κα-
βάλας, Π.Ε. Δράμας, Π.Ε. Ξάνθης, Π.Ε. Ροδόπης,  μέσης τιμής λιανικής πώλησης 
του είδους. Οι τιμές θα δίδονται κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και όπως αυτή 
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών. 
Β) Για όλα τα υπόλοιπα είδη το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή, δη-
λαδή: Αναψυκτικά – χυμοί – ποτά ΄- νερά 
Άρτος – αρτοσκευάσματα κλπ. Συναφή είδη 
Ζαχαρώδη – Σοκολατοειδή – Γλυκά (προϊόντα σοκολατοποιίας – ζαχαροπλαστικής) 
Αυγά 
Λαχανικά κατεψυγμένα 
Ζυμαρικά μη μαγειρεμένα 
Όσπρια 
Κονσερβοποιημένα  - Διατηρημένα 
Λοιπά  
Ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη 
Τυροκομικά προϊόντα 
Γάλατα 
Για τα είδη µε ποσοστό έκπτωσης, και για λόγους σύγκρισης των προσφορών από 
το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστή-
ματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή µε δύο (2) 
δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκ-
πτωσης που προσφέρουν από την Ενδεικτική Τιμή Μονάδας που τίθεται στην παρού-
σα Διακήρυξη (Ενδεικτικό Προϋπολογισμό) για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 
Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει ποσοστό έκπτωσης 5% επί 
της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη Διακήρυξη) για το είδος «Μοσχάρι σπάλα 
χωρίς κόκκαλα » Γραμμή ΧΧΧ του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑ-
ΠΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ, του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού. 
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συ-
μπληρωθεί ως τιμή προσφοράς 6,45 - (6,45 x 5%) = 6,13 
 
Επισημαίνεται ότι η παραπάνω τιμή αναφοράς σύμφωνα µε το παράδειγμα γίνε-
ται για να αποτυπωθεί έμμεσα το ποσοστό έκπτωσης που δίνεται για το είδος και 
δεν είναι η τελική τιμή πώλησης. 
 
Για την τελική τιμή μετά την παράδοση-παραλαβή των ειδών ισχύουν τα αναφε-
ρόμενα σύμφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 4.5.1 της παρούσας. 
 
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει 
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αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 
θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογε-
γραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα παραγόμενα από το σύστημα καθώς και 
το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς, σε μορφή pdf, στο οποίο θα 
αναγράφεται το ποσοστό της προσφερόμενης έκπτωσης για κάθε είδος για το ο-
ποίο συμμετέχει.  
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του ηλεκτρονικού παραγόμενου από το σύ-
στημα αρχείου της οικονομικής προσφοράς και του συμπληρωμένου από τον 
προμηθευτή εντύπου οικονομικής προσφοράς, υπερισχύει το παραγόμενο από το 
σύστημα.  
 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δεν 
δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα,η προσφορά απορρί-
πτεται ως απαράδεκτη.  
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδε-
κτες. 

 
Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ι-
σχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφο-
ράς, οι διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής 
τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα µε την τιμή προσφοράς.  
 
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζο-
νται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον 
σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο προμηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της α-
νάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στο άρθρο 52 
του Π.Δ. 60/2007. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφε-
ρόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.  
 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απα-
ραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υπο-
χρεούνται να παρέχουν αυτά.  
 
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής 
θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  
 
Επισημαίνεται ότι οι προσφορές δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 
για (180) ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ  ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της κατα-
ληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η ισχύς των προσφορών δύναται να 
παραταθεί, µε έγγραφη δήλωση του αναδόχου, ύστερα από σχετικό αίτημα της Υπη-
ρεσίας σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007.  

 
Άρθρο 5ο 

Απόρριψη προσφορών-Διευκρινήσεις 
Προσφορές που, αιτιολογημένα θα θεωρηθούν αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή 
περιέχουν όρους αντίθετους προς την διακήρυξη ή και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως 
µη αποδεκτές και απορρίπτονται. 
Ειδικότερα, προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν : 

• Δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 
• Δεν έχουν υποβληθεί τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ή αυτά δεν καλύπτουν 
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τις  απαιτήσεις  και  τους σκοπούς  της  διακήρυξης. 
• Είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελ-

λιπή ή ανακριβή στοιχεία.  
• Δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συνταχθεί 

σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια του παρόντος.  
• Δεν είναι σύμφωνη µε τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί α-

ναφέρονται.  
• Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια 

τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές 
αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμ-
μόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παρ. 7 
και 20 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007).  

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της 
διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυ-
τές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις 
από την αρμόδια Επιτροπή. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
• Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λή-

ξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορ-
ρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από 
συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της αναθέτου-
σας αρχής μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώ-
νεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα µε τα παραπάνω, λαμ-
βάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

• Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 
εφαρµόζεται πολιτική τιµών πώλησης κάτω του κόστους της τιµής απόκτη-
σης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προ-
ϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να 
είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του προ-
ϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.  
 

• Άρθρο 6ο 
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών 

• Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις   (04) εργά-
σιμες ημέρες  μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 
ήτοι στις  22-03-2016 ημέρα Τρίτη   και ώρα 09.00 π.μ. µέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζό-
μενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών. 

• Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο 
των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύ-
στημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς 
των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοι-
πών στοιχείων αυτών. 

• Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολο-
γητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που απο-
σφραγίσθηκαν. 
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• Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική 
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των 
τιμών που προσφέρθηκαν. 

•  
Άρθρο 7ο 

Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης Προσφορών 
Μετά την 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 για την ανάθεση δημο-
σίων συμβάσεων. 
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα: 

 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από 
την αναθέτουσα αρχή, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει 
στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των φακέλων και υπο−φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά» των προσφορών. Η Επι-
τροπή Διενέργειας εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια του 
διαγωνισμού, των Υποψηφίων, που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των 
οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της 
Προκήρυξης και συντάσσει προς τούτο σχετικό πρακτικό περί αιτιολογημέ-
νης αποδοχής ή απόρριψης των προσφορών των Υποψηφίων. Το ανωτέρω 
πρακτικό αφού υπογραφεί από όλα τα µέλη της Επιτροπής, κοινοποιείται 
για έγκριση στο αρμόδιο όργανο. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται, μέσω 
του Συστήματος σε όλους Υποψηφίους. Παράλληλα οι Υποψήφιοι ειδοποι-
ούνται για την ημερομηνία και ώρα που θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομικής Προσφοράς. 

 Κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, µέσω των αρμόδιων πιστοποιημέ-
νων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, αποσφραγίζει τους η-
λεκτρονικούς (υπο)φακέλους «Οικονομική Προσφορά» και προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται ως εξής:  

 (α) απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι οικονομικές προσφορές που δεν πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης,  

 και (β) εν συνεχεία αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές, σύμφωνα µε 
τους όρους της παρούσας. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, 
η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει σχετικό πρακτικό, το 
οποίο περιλαμβάνει συγκριτικό πίνακα αξιολόγησης των οικονομικών προ-
σφορών των Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά. Το ανωτέρω πρακτικό μαζί 
µε τυχόν άλλα στοιχεία του Διαγωνισμού υποβάλλονται στο αρμόδιο όργα-
νο προς έγκριση. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται, μέσω του Συστήματος 
σε όλους Υποψηφίους. 

 Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από 
την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμε-
τέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υπο-
βληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν 
τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 
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Άρθρο 8ο 
Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη  - Υποβολή δικαιολογητικών για την κατακύρω-

ση 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προ-
σφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει 
ηλεκτρονικά µέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο µε σή-
μανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 
περίπτωση και αναφέρονται στις υποπαραγράφους 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 και 8.1.4.. 
 Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι δηλώσεις του πα-
ρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και 
δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στην αρμό-
δια υπηρεσία και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) από τον 
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός τριών (3) ερ-
γασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
 
 
8.1.1. Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί 
8.1.1.1. Ποινικό μητρώο. Για τους Έλληνες πολίτες: Απόσπασμα ποινικού μη-

τρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδι-
κήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα 
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγ-
γελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπε-
ξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Για τους αλλοδαπούς: από-
σπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής 
ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους έκδοσης του τελευταί-
ου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αμετάκλητη δι-
καστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της ανωτέρω υποπαρα-
γράφου 1α. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέ-
ρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνά-
πτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις αναφερόμενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις. 

8.1.1.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής (για µεν τους 
Έλληνες πολίτες της αρμόδιας αρχής της Ελλάδας για δε τους αλλοδα-
πούς της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους) έκδοσης του τε-
λευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδο-
ποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επί-
σης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

8.1.1.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή: για µεν 
τους Έλληνες πολίτες της αρμόδιας αρχής της Ελλάδας για δε τους αλλο-
δαπούς της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ε-
νήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φο-
ρολογικές τους υποχρεώσεις.  
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Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων 8.1.1.2. και 8.1.1.3. εκδίδονται µε βάση την ι-
σχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

8.1.1.4 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει αφενός ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οι-
κείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις κατά 
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ει-
δοποίησης ενώ θα πρέπει να αναγράφεται και το ειδικό είδος των εργα-
σιών τους. 

 
8.1.2. Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά 
8.1.2.1 Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 4.1.1. Το απόσπασμα ποι-

νικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικα-
στικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου των ως 
άνω υποπαραγράφων αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο 
είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και I.K.E., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτω-
ση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.  

8.1.2.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ει-
δοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθά-
ριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες κατα-
στάσεις (µόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νο-
μοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νο-
μικά πρόσωπα). 

8.1.2.3 Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (ΦΕΚ Α΄153). 

 
8.1.3. Συνεταιρισμοί 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 8.1.1. Το απόσπασμα ποινικού μη-
τρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώ-
ρας εγκατάστασης θα αφορά τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του συνεται-
ρισμού. 
Οι συνεταιρισμοί πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλουν και βεβαίωση 
εποπτευούσης Αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Εάν σε κάποια χώρα 
δεν προβλέπεται από την εσωτερική της νομοθεσία η έκδοση τέτοιας βεβαίωσης 
μπορεί να αντικατασταθεί µε ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρ-
χής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής. Σε χώρα που δεν 
προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση 
 
8.1.4. Ενώσεις και κοινοπραξίες 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 
στην ένωση ή κοινοπραξία. 
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Άρθρο 9ο 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «-Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται εντός δύο εργά-
σιμων ημερών μετά από την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύ-
στερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώ-
ση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρμό-
διων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμε-
νων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. 
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγω-
νισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολο-
γητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 
 

Άρθρο 10ο 
Ανάδειξη συμμετέχοντος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση 

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης, συνι-
στά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντος, κήρυξης του ως έκπτωτου και κατάπτω-
σης της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέ-
τουσα Αρχή καλεί τον επόμενο προμηθευτή µε την αμέσως χαμηλότερη τιμή και σε 
περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει εγκαίρως τα προσήκοντα δικαιολογητικά, η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα µε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και 
ούτω καθ΄ εξής.  
Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στην 
Αναθέτουσα Αρχή σχετικά, η οποία αποφαίνεται. Κατόπιν αποδοχής των Δικαιολο-
γητικών Κατακύρωσης εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή η απόφαση κατακύρω-
σης του διαγωνισμού του έργου στον Ανάδοχο και µε μέριμνά της γνωστοποιείται σε 
αυτόν και στους λοιπούς προσφέροντες.  
Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίζει, 
σύμφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισ-
σότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο δια-
γωνισμός ματαιώνεται.  
Στις περιπτώσεις που όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π. . 118/07 ή ο 
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει 
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί 
από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου 
/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, 
καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθο-
ριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του 
άρθρου 8α του ΠΔ 118/07. 
 

Άρθρο 11ο 
Ενστάσεις - Προσφυγές 

11.1 Ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε 
την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του π.δ. 118/2007 και το 
άρθρο 4 του ν. 3886/2010 «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρ. 63 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 
51/Α). 
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Οι ενστάσεις και οι προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, 
µέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µμορφή 
αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παράβολων, όπου απαιτείται, αυτά 
υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε 
μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και 
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία 
της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην ΥΑ 
Π1/2390/16.10.2013.  
Εναλλακτικά τα παράβολα κατατίθενται και δεσμεύονται ηλεκτρονικά µέσω 
της εφαρμογής παράβολο του ηλεκτρονικού συστήματος TAXISNET του 
Υπουργείου Οικονομικών. 

11.2. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης ή της προσφυγής 
είναι η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της. 

11.3 Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν εμπρόθεσμα ενστάσεις κατά: 
• Της διακήρυξης του διαγωνισμού.  
• Της συμμετοχής οποιουδήποτε υποψηφίου στο διαγωνισμό ή της διε-

νέργειας του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και απο-
σφράγισης των προσφορών.  

• Της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού  
11.4 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από 

τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 
11.5 Μετά την υποβολή των ενστάσεων ή προσφυγών, η Αναθέτουσα αρχή προ-

βαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύ-
στημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων 
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περί-
πτωση Αναθέτουσας Αρχή. 

11.6 Οι συμμετέχοντες δύνανται, να υποβάλουν προσφυγή κατά των αποφάσεων 
που επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος τους, μέσα σε ανα-
τρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης τους. 
Η απόφαση επί της προσφυγής δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε 
φύσεως διοικητική προσφυγή. 

11.7 Προδικαστικές προσφυγές, κατά της διενέργειας του διαγωνισμού, υποβάλ-
λονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το 
ν.3886/2010 « Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμ-
βουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμ-
βουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» ( ΦΕΚ 173/Α’/30-09-2010). 

11.8 Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαί-
νει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστη-
μα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για 
την ανάθεση δημοσίων συβάσεων. 

11.9 Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρ-
θρου 15 παρ. 2 περ. α΄ του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνι-
σμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχε-
ται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύ-
ναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευ-
θέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 
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Άρθρο 12ο 
Εγγυήσεις 

12.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Πα-
γκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄139) 
και έχουν, σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπο-
ρούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε. Δ.Ε. ή να παρέχο-
νται µε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατά-
θεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Οι εγγυήσεις αν δεν είναι 
διατυπωμένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  

12.2 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ 
του συμμετέχοντος για χρηματικό ποσό το οποίο ισούται στο 2% επί της 
προϋπολογισθείσης δαπάνης µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σύμφω-
να µε τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του ν. 4281/2014.  

12.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες μετά 
την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η παρούσα διακήρυ-
ξη.  

12.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά 
του καρά την διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες 
που αναφέρονται στα άρθρα 153 έως 156 του ν. 4281/14 δεν προσκομίσει 
εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 168 του ν 4281/14 δικαιολογητικά κα-
τακύρωσης, δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

12.5 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους υπόλοιπους προσφέροντες εντός πέντε 
(5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης πε-
ρί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας 
ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 

12.6 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υπο-
χρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή για χρηματικό ποσό το οποίο 
ισούται στο 5% επί της αξίας της σύμβασης (συνολικής συμβατικής αξίας 
των ειδών) χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο 
άρθρο 157 του ν. 4281/2014. Ο χρόνος ισχύος αυτής θα είναι κατά δύο (2) 
μήνες μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του αντικειμέ-
νου. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την 
εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

12.7 Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

12.8 Για όσα δε διευκρινίζονται στο παρόν άρθρο ισχύουν όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 157 του Ν.4281/2014.  

 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα 
πρέπει να είναι σύμφωνες µε τα συνημμένα υποδείγματα. 
 

Άρθρο 13ο 
Μεταφορά - Παράδοση και Παραλαβή των υλικών 

Η μεταφορά και παράδοση των ειδών στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ. 
θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή μέχρι τις αποθήκες των Μο-
νάδων των Παραρτημάτων με ευθύνη, μέριμνα, φροντίδα και έξοδά του.  
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Η παραγγελία των ειδών και των ποσοτήτων αυτών θα γίνεται από το γραφείο 
διαχείρισης των Παραρτημάτων προς τον προμηθευτή, τηλεφωνικά ή με φαξ. 

Η παράδοση των παραγγελλομένων ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται μέσα σε 
χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ημερών από την παραγγελία και μέχρι την 12η ώρα 
πρωινή. Θα γίνεται επίσης σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, παρουσία της επιτροπής 
παραλαβής. Η επιτροπή παραλαβής µε την άφιξη του μεταφορικού μέσου, διενεργεί 
ελέγχους σχετικά µε την ύπαρξη προβλεπόμενης ποσότητας, ορθής σήμανσης και 
συσκευασίας, αλλά και μακροσκοπικό − ποιοτικό έλεγχο του προς διανομή προϊόντος 
και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής. 

Για το ψωμί, η παράδοση της ποσότητας που απαιτείται για την ημερήσια κα-
τανάλωση, θα πρέπει να παραδίνεται το αργότερο μέχρι την 8η πρωινή. 

Για τα είδη γενικού εμπορίου και κάποιων κατεψυγμένων ειδών ο εφοδιασμός 
μπορεί να γίνεται εβδομαδιαία, μηνιαία ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και 
σύμφωνα με την κρίση και τις ανάγκες των Μονάδων των Παραρτημάτων. 
Σε περίπτωση αργιών η παράδοση θα γίνεται την προηγούμενη ημέρα της αργίας α-
νάλογα με την παραγγελία που προωθείται από την υπηρεσία. 

Σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει στην αγορά ο προμηθευ-
τής οφείλει να προσκομίσει έγγραφο από την αρμόδια αρχή για την έλλειψή του και 
να ενημερώσει μέχρι τις 09.00 το πρωί της επόμενης της παραγγελίας ημέρα τη Δ/νση 
της υπηρεσίας ώστε να μη φέρει ευθύνη από την μη προσκόμισή του. Αν ο προμη-
θευτής καθυστερεί να προσκομίσει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα από αυτά ή τα 
προσκομίσει σε μικρότερη ποσότητα από τα παραγγελθέντα, τότε τα Παραρτήματα 
έχουν τη δυνατότητα να τα προμηθευτούν απευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βά-
ρος του προμηθευτή. 
Σε περίπτωση που τα προσκομισθέντα είδη κριθούν ακατάλληλα από τον μακροσκο-
πικό έλεγχο που διενεργεί η επιτροπή, ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντι-
κατάστασή τους. Σε αντίθετη περίπτωση τα Παραρτήματα έχουν τη δυνατότητα να τα 
προμηθευτούν απευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. Η ποι-
οτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή η οποία θα 
ορίζεται από το αρμόδιο Παράρτημα που παραλαμβάνει τρόφιμα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/07. 
 

Άρθρο 14ο 
Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται εντός 60 ημερών από την ημερομηνία οριστικής 
παραλαβής των ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του εκάστοτε Παραρ-
τήματος του ΚΚΠΠΑΜΘ και μετά την έγκριση της δαπάνης από την Οικονομική 
Υπηρεσία, µε βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται από την ισχύουσα  νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή 
την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογι-
κής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 
Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής που πρέπει να προσκομίσει ο ανάδοχος εί-
ναι:: 

α) Τιμολόγιο παροχής προϊόντων τα οποία εκδίδονται στο όνομα του Κέντρου Κοι-
νωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης – 
Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ.  

β) Δελτία αποστολής  
γ) Πρακτικό παραλαβής ποιοτικά και ποσοτικά των προϊόντων της επιτροπής Πα-

ραλαβής  
δ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
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Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 
2198/94 φόρος εισοδήματος. 
Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί υποχρεούται να αναγράφει στα Δελτία Αποστολής 
και Τιμολόγιά του, λεπτομερώς το κάθε είδος και την ποσότητα. Η µη αναγραφή 
τους θα έχει σαν αποτέλεσμα την µη παραλαβή των υλικών. 
Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδό-
σεως της απόφασης έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτι-
κής παραλαβής. 
Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό 
φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επο-
μένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 
Ο προμηθευτής επιβαρύνεται µε κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υ-
πέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανά-
δοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ 
της εκ µμέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγ-
γράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση 
των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμ-
φωνα µε τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.  
Οι διενεργούμενες κρατήσεις είναι: 
α) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%. 
β) Για Συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης των 2.500,00€ κατά την πρώτη πληρωμή της 
σύμβασης, επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος και μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. 
πραγματοποιείται εφάπαξ κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Συμβάσεων. Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείτε επίσης το αναλογούν 
Χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. 
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολο-
γητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, 
σύμφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Οικονομικών. 
Τα έξοδα µμεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν 
να προκύπτει στα πλαίσια της Παράδοσης βαρύνουν τον προμηθευτή. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νόμιμων 
κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίη-
ση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Προκήρυξης, καθώς και της Σύμβασης 
που πρόκειται να υπογραφεί µε τον Ανάδοχο, συμμορφώνονται µε τις νέες διατάξεις. 
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρο-
νται στο άρθρο 35 του π.δ. 118/2007. 
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 
21 του π.δ. 118/2007. 

Άρθρο 15ο  
Εμπιστευτικότητα 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος/οι ανακάλυ-
ψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινολογεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφο-
ρίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση µε τη/τις Σύμβασης, υποχρεούται δε να 
μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος µε 
αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. 
Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτου-
σα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση 
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κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µμέλλον. 
Εάν ο Ανάδοχος ή κάποιος από τους υπεργολάβους, εκπροσώπους ή υπαλλήλους του 
προσφέρει, συμφωνεί ή δίδει σε οιονδήποτε ατέλεια, δώρο, φιλοδώρημα ή προμήθεια 
ως δέλεαρ ή ανταμοιβή για ενέργεια ή παράλειψη ενέργειας σε σχέση µε τη σύμβα-
ση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. 
Κατά την εκτέλεση του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή και τα εξουσιοδοτημένα από αυ-
τήν πρόσωπα, οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα 
που δικαιούνται να γνωρίζουν, βάσει των όρων της Σύμβασης που θα συναφθεί, πλη-
ροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της εκτέλε-
σης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή µμεθόδους κατα-
σκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. 
 

Άρθρο 16ο 
Ανωτέρα Βία - Ευθύνες 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά α-
νωτέρας βίας σύμφωνα µε την ισχύουσα Νομοθεσία. 
Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργά-
ζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποι-
εσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της προμήθειας. 
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από µέλη της 
Ομάδας Έργου του, που θ΄ ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε 
σχέση µε την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας 
που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν 
την Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη 
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των 
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτω-
ση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής 
του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Με-
λών για την ολοκλήρωση του Έργου. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, ε-
ξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευ-
θύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης µε τους ίδιους όρους. 
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η σύμβαση 
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις βαρύ-
νουν τα εναπομείναντα µέλη του Αναδόχου, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις 
εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύμβα-
σης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας 
Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη σύμ-
βαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µμεταβίβασης της επιχείρησης 
κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμ-
βασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση 
λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από µία εταιρεία, ή θέσης 
της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύνεται αυτοδί-
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καια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση κατα-
πίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική Καλής Εκτέλεσης που προβλέπεται 
στη σύμβαση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμ-
μορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3414/05. 
 
 

Άρθρο 17ο 
Λύση –  Καταγγελία της Σύμβασης –  Έκπτωση Αναδόχου 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
1.- Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί την προμήθεια µε τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση 

παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 
2.- Ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς να έχει δηλωθεί και χωρίς 

την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής . 
3.- Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως 
σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχεί-
ων. 

4.- Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό µε την 
άσκηση του επαγγέλματός του. 

 
Μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής για λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται: 
1.- Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρε-

σιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη σύμβαση, πλην εκείνων 
που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

2.- Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, 
εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του 
καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µμέσα και να μεριμνή-
σει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

 
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή 
βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή 
έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, 
σύμφωνα µε τη σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 
υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την συναινετι-
κή και καλόπιστη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή απαίτησης 
στη διάρκεια της εξέλιξης του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα συμβαλλόμενα μέρη 
μπορούν να προσφύγουν στα Δικαστήρια της Καβάλας   για την επίλυση οποιουδή-
ποτε προβλήματος. 
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Άρθρο 18ο 
Κυρώσεις 

18.1 Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια της παραλαβής ή ελέγχου από την αρμό-
δια επιτροπή, διαπιστωθούν παρεκκλίσεις σχετικά µε τη την προβλεπόμενη φορτω-
θείσα ποσότητα, την ορθή σήμανση και συσκευασία ή παρατηρηθούν μακροσκοπικά 
αλλοιώσεις των ποιοτικών χαρακτηριστικών του, τότε: 
 
α) αν διαπιστωθεί ελλιποβαρές φορτίο, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται στην συμπλή-
ρωση της ποσότητας και επιπλέον καταπίπτει ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
ίσο µε το τριπλάσιο του ποσοστού που αντιπροσωπεύει η δειγµατισθείσα παρτίδα, σε 
σχέση µε τη συνολική ποσότητα της προσφοράς του αναδόχου. 
β) αν διαπιστωθεί µη ορθή σήμανση, όπως προβλέπεται από την διακήρυξη του έρ-
γου, τότε απορρίπτονται όλες οι κατά περίπτωση ποσότητες και ο ανάδοχος υπο-
χρεούται για την αντικατάσταση τους και επιπλέον καταπίπτει ποσοστό εκ του ποσού 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης του αναδόχου, ίσο µε το ήμισυ του ποσοστού που α-
ντιπροσωπεύει η δειγµατισθείσα παρτίδα, σε σχέση µε τη συνολική ποσότητα της 
προσφοράς του αναδόχου. 
γ) σε περίπτωση που κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο του προϊόντος, παρατηρηθούν 
αλλοιώσεις, τότε η συγκεκριμένη ποσότητα απορρίπτεται και αντικαθίσταται µε ίση 
ποσότητα των προβλεπόμενων προδιαγραφών. 
 
18.2. Πριν επιβληθούν οι παραπάνω κυρώσεις, οι οποίες επιβάλλονται αθροιστικά, ο 
ανάδοχος καλείται εγγράφως από τη Αναθέτουσα Αρχή, για την υποβολή ενδεχομέ-
νων παρατηρήσεων και εξηγήσεων. 
 

Άρθρο 19ο 
Εφαρμοστέο Δίκαιο 

 
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, η Αναθέτουσα Αρχή και 
ο Ανάδοχος καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα µε 
τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα µε τα παραπάνω οριζό-
μενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Καβάλα. 
 

Άρθρο 20ο 
Γνωστοποίηση Διαγωνισμού 

Ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθμίζεται, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Π.Δ. 118/07 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.). 

  
Η διακήρυξη θα δημοσιευτεί:  
 
 

 στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr .  
 

 στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙ-
ΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.  

 
 στην ιστοσελίδα  της έδρας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 
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Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (www.k.pronamth.gr )  
 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί: 

 στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρ-
νησης,  

 στον ιστότοπο της Διαύγειας 
 

 σε δύο   οικονομικές εφημερίδες Πανελλήνιας Εμβέλειας 
 σε τέσσερις εφημερίδες νομαρχιακής – τοπικής εμβέλειας , για τους νομούς 

Καβάλας – Ξάνθης – Δράμας – Ροδόπης.   
 

 Στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. , και στους πίνακες  ανακοινώσεων των Παραρτημάτων 
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 

 στα επιμελητήρια:  
1) Βιομηχανικό & Εμπορικό Επιμελητήριο Ν. Καβάλας 
2) Βιοτεχνικό & Εμπορικό Επιμελητήριο Ξάνθης 
3) Εμπορικό Επιμελητήριο Ν. Δράμας  
4) Εμπορικό Επιμελητήριο Ν. Ροδόπης 

 
Η δαπάνη δηµοσίευσης στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, 
σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν.3801/2009.  
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Πανελλήνιο Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή 
(άρθρο 4 του Π.∆. 118/2007).  
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 
 
 
 

Σωτηριάδης Σωτήριος  
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Συνημμένα:   
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) «Συγκεντρωτική και Αναλυτική κατάσταση ειδών τροφίμων 

ανά Παράρτημα του ΚΚΠΠΜΑΘ » 
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) «Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών»  
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γ) «Σχέδιο Σύμβασης» 
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Δ) «Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής» 
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ε) «Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης» 
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΣΤ) «Υπόδειγμα Υπεύθυνων Δηλώσεων» 
7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ζ) «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς κατηγοριών - ειδών 

με ποσοστό έκπτωσης % επί της μέσης λιανικής τιμής πώ-
λησης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) 1΄ 
α
/
α 

Κατηγορί-
ες 

Είδη τρο-
φίμων 

CPV Συνολικός 
Προϋπο-
λογισμός 

σε € 

Χ.
Τ. 

ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ 
ΠΡΟ-

ΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΚΑΒΑ-
ΛΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ 
ΑΤΟ-
ΜΩΝ 
ΜΕ 

ΑΝΑ-
ΠΗΡΙΑ 

ΞΑΝΘΗΣ 
 

ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ 
ΠΡΟ-

ΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΔΡΑ-
ΜΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ 

ΑΠΟΘΕ-
ΡΑΠΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟ-
ΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΗΣ ΠΑΙ-
ΔΙΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
ΚΟΜΟΤΗ-

ΝΗΣ 

ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ 
ΧΡΟΝΙ-

ΩΝ 
ΠΑΘΗ-
ΣΕΩΝ 
ΔΡΑ-
ΜΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ 
ΧΡΟΝΙ-

ΩΝ 
ΠΑΘΗ-
ΣΕΩΝ 
ΚΑΒΑ-

ΛΑΣ 
 

1 Αναψυκτικά 
- χυμοί - 

ποτά-νερά  
 

15982
000-5 

 

8.609.20 Χ.
Τ. 

394,00 338,00 635,00 2.599,20 948,20 3.694,8
0 

2 Άρτος, αρ-
τοσκευά-

σματα κλπ 
συναφή 

είδη 
 

15810
000-9 

 

17.203,88 Χ.
Τ. 

3.880,0
0 

0,00 4.992,0
0 

3.375,00 2.821,8
8 

2.135,0
0 

3 Ζαχαρώδη - 
Σοκολατοει-
δή - Γλυκά 
(προϊόντα 
σοκολατο-

ποιίας - 
ζαχαροπλα-

στικής) 
 

15842
000-2 

 

7.043,20 Χ.
Τ. 

1.977,8
0 

360,00 185,00 1.249,40 3.251,0
0 

20,00 

4 Αυγά 
 

03142
500-3 

 

5.061,00 Χ.
Τ. 

741,00 240,00 1.035,0
0 

1.275,00 1.500,0
0 

270,00 

5 Ζωικά προ-
ϊόντα,κρέας 
και προϊό-

ντα κρέατος 
 

15100
000-9 

 

34.756,00 Π.
Ε. 

3.438,0
0 

1.125,0
0 

5.664,5
0 

9.024,00 9.028,5
0 

6.476,0
0 

6 Πουλερικά - 
παρα-

σκευάσματα 
πουλερικών 

 

15112
130-6 

 

13.518,88 Π.
Ε. 

1.903,8
8 

470,00 1.116,0
0 

2.240,00 3.886,0
0 

3.900,0
0 

7 Ψάρια 
κατ/να 

 

15221
000-3 

 

9.988,64 Π.
Ε. 

332,64 1.300,0
0 

1.548,0
0 

4.118,00 2.690,0
0 

0,00 

8 Ψάρια  
φρέσκα 

 

03310
000-5 

 

6.927,00 Π.
Ε. 

0,00 0,00 996,00 0,00 750,00 5.181,0
0 

9 Λαχανικά 
κατεψυγμέ-

να 
 

15331
170-9 

 

5.749,38 Χ.
Τ. 

478,08 115,00 637,00 744,30 1.700,0
0 

2.075,0
0 

1
0 

Ζυμαρικά 
μη μαγειρε-

μένα 
 

15851
100-9 

 

8.012,77 Χ.
Τ. 

192,35 202,75 1.044,6
0 

3.386,80 2.281,0
5 

905,22 

1
1 

Όσπρια 
 

03212
220-8 

 

8.361,90 Χ.
Τ. 

311,20 704,00 1.906,0
0 

3.589,20 1.114,0
0 

737,50 

1
2 

Κονσερβο-
ποιημένα - 

Διατηρημέα 
 

15800
000-6 

 

10.483,24 Χ.
Τ. 

520,02 407,50 2.044,2
0 

3.597,40 3.098,1
2 

816,00 

1
3 

Λοιπά  
 

15000
000-8 

 

30.246,62 Χ.
Τ. 

7.749,0
3 

2.471,9
0 

4.498,0
1 

7.292,75 6.114,7
6 

2.119,0
7 

1
4 

Λαχανικά - 
φρούτα  και 

03220
000-9 

 

39.240,94 Π.
Ε. 

6.755,3
5 

3.795,0
0 

4.472,1
0 

8.815,00 11.243,
59 

4.159,9
0 
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ξηροί καρ-
ποί 

 
1
5 

Ζωικά ή 
φυτικά 

έλαια και 
λίπη 

 

15400
000-2 

 

14.525,16 Χ.
Τ. 

1.865,1
6 

70,00 3.955,0
0 

2.990,00 3.120,0
0 

2.525,0
0 

1
6 

Τυροκομικά 
προϊόντα 

 

15540
000-5 

 

40.608,73 Χ.
Τ. 

8.032,0
3 

2.270,0
0 

6.179,0
0 

7.654,50 11.923,
20 

4.550,0
0 

1
7 

Γάλατα 
 

15511
000-3 

 

17.504,20 Χ.
Τ. 

2.147,2
0 

715,00 1.750,0
0 

4.740, 
00 

6.917,0
0 

1.235,0
0 

 ΣΥΝΟΛΟ  277.837,74  40.718,
84 

14.584,
15 

42.657,
41 

66.690,55 72.387,
30 

40.799,
49 

 
Χ.Τ. = Χαμηλότερη Τιμή :  Θα είναι σταθερή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και 
τυχόν παράτασης αυτής 
Π.Ε. =Ποσοστό έκπτωσης: Επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους κατά 
την ημέρα παράδοσης όπως αυτή ορίζεται από τα αντίστοιχα Δελτία Τιμών της Διεύ-
θυνσης Εμπορίου των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας της Πε-
ριφέρειας Αν. Μακ. Θράκης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) 2΄ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑ-

ΓΡΑΦΕΣ, ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ                                        
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (1) 

Α/Α ΟΜΑΔΑ-ΕΙΔΟΣ cpv codes ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 Αναψυκτικά - χυμοί - ποτά-νερά  15982000-
5   ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

Προϋπολογισμός ομάδας :          
  394,00 €         
1 Αναψυκτικό Γκαζόζα 1,5 λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ     
2 Αναψυκτικό πορτοκαλάδα, συσκευασία 1,5 λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ 50 65,50 € 
3 Αναψυκτικά λεμονάδα, συσκευασία 1,5 λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ     
4 Αναψυκτικό τύπου Cola, συσκευασία 1,5 λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ     
5 Κρασί κόκκινο, φιάλη 1 lt   ΤΕΜΑΧΙΑ     
6 Χυμός ατομικός, συσκευασία 250ml   ΤΕΜΑΧΙΑ 1100 291,50 € 
7 Χυμός λεμονιού, συσκευασία 380gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 50 15,00 € 
8 Χυμός 100% Πορτοκάλι, συσκ.1 lt   ΤΕΜΑΧΙΑ     
9 Χυμός 100% Ανάμεικτο, συσκ.1 lt   ΤΕΜΑΧΙΑ     
10 Νερό εμφιαλωμένο 1,5λίτρων,   ΤΕΜΑΧΙΑ     
11 Νερό εμφιαλωμένο 0,5 λίτρων,   ΤΕΜΑΧΙΑ 200 22,00 € 

2 Άρτος, αρτοσκευάσματα κλπ συναφή είδη 15810000-
9       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
  3.880,00 €         
1 Άρτος τύπου 70%, λευκός, 1kg     ΚΙΛΑ 1440 2.880,00 € 
2 Άρτος τύπου 70%, λευκός, 450gr     ΤΕΜΑΧΙΑ     
3 Αρτος τύπου 70%, λευκός, 70-90gr (ψωμάκι σάντουιτς)   ΤΕΜΑΧΙΑ     
4 Πιτάκια για σαντουιτσ των 100 γρ.   ΤΕΜΑΧΙΑ 1000 500,00 € 
5 Κουλούρια ή Σιμίτι(με σησάμι), 60-70 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 1000 500,00 € 

3 Ζαχαρώδη - Σοκολατοειδή - Γλυκά (προϊόντα σοκολατο-
ποιίας - ζαχαροπλαστικής) 

15842000-
2   

    
  Προϋπολογισμός ομάδας : 7.043,20 €        
  1.977,80 €         
1 Βασιλόπιτα   ΚΙΛΑ 10 70,70 € 
2 Βασιλόπιτα ατομική των 100 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
3   Γλυκά - Κεράσματα   ΚΙΛΑ 10 70,00 € 
4 Κουλουράκια βουτήματος   ΚΙΛΑ     
5 Κουραμπιέδες   ΚΙΛΑ     
6 Λαγάνα, 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
7 Μελομακάρονα   ΚΙΛΑ     
8 Παπαδάκια-χιονούλες-κοκ κορνέ   ΚΙΛΑ     
9 Παγωτό (χύμα)   ΚΙΛΑ     
10 Σταφιδόψωμο   ΤΕΜΑΧΙΑ     
11 Τσουρέκι ατομικό των 85gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 1560 1.622,40 € 
12 Τσουρέκι ατομικό των 125 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
13 Τσουρέκι του 1 kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 10 70,70 € 
14 Τυροπιτάκια   ΚΙΛΑ     
15 Ζαμπονοπιτάκια   ΚΙΛΑ     
16 Κασεροπιτάκια   ΚΙΛΑ     
17 Τούρτες   ΚΙΛΑ 20 144,00 € 
18 Γλυκά τυλιχτά του κιλού   ΚΙΛΑ     
4 Αυγά 03142500-       
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3 
  Προϋπολογισμός ομάδας :        
  741,00 €         
1 Αυγά, 53gr/τεμ, κατ.Α'       ΤΕΜΑΧΙΑ 3000 741,00 € 

5 Ζωικά προϊόντα,κρέας και προϊόντα κρέατος 15100000-
9       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
  3.438,00 €         
1 Αρνί-κατσίκι   ΚΙΛΑ     
2 Μοσχάρι Λαιμός   ΚΙΛΑ 60 537,00 € 
3 Μοσχάρι Λάπα   ΚΙΛΑ 180 1.431,00 € 
4 Μοσχαρι Σπάλα,  χωρίς κόκκαλα   ΚΙΛΑ     
5 Μοσχαρίσιος κιμάς   ΚΙΛΑ     
6 Μπριζόλα χοιρινή, τεμαχισμ.220 -240 gr   ΚΙΛΑ 60 363,00 € 
7 Σουβλάκια χοιρινά   ΚΙΛΑ     
8 Χοιρινό, χωρίς κόκκαλα   ΚΙΛΑ     
9 Χοιρινός κιμάς   ΚΙΛΑ     
10 Χοιρινό σνίτσελ   ΚΙΛΑ 60 477,00 € 
11 Χοιρινή τηγανιά    ΚΙΛΑ 100 630,00 € 

6 Πουλερικά - παρασκευάσματα πουλερικών 15112130-
6       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
  1.903,88 €         
1 Κοτόπουλο σνίτσελ   ΚΙΛΑ     
2 Κοτόπουλο ολόκληρο νωπό   ΚΙΛΑ 288 1.903,88 € 
3 Κοτόπουλο μπούτι με κόκκαλα, νωπό, μέτριο   ΚΙΛΑ     
4 Κοτόπουλο μπούτι φιλέτο   ΚΙΛΑ     
5 Κοτόπουλο τύπου 65%   ΚΙΛΑ     

7 Ψάρια κατ/να 15221000-
3       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
  332,64 €         
1 βακαλάος, ακέφαλος   ΚΙΛΑ     
2 Καλαμαράκια, ροδέλα, σε συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ 84 332,64 € 
3 Πέρκα καθαρισμένη, συσκευασία  4-5 kg   ΚΙΛΑ     
4 Μπακαλιάρος παστός   ΚΙΛΑ     
5 Σουπιά συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ     
6 Χταπόδια   ΚΙΛΑ     
7 Γαύρος   ΚΙΛΑ     

8 Ψάρια  φρέσκα 03310000-
5       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
  0,00 €         
1 Γαύρος   ΚΙΛΑ     
2 Κεφάλια   ΚΙΛΑ     
3 Λαυράκια   ΚΙΛΑ     
4 Μελοκόπι   ΚΙΛΑ     
5 Πεσκανδρίτσα   ΚΙΛΑ     
6 Πέστροφα   ΚΙΛΑ     
7 Σαρδέλα   ΚΙΛΑ     
8 Σολομός   ΚΙΛΑ     
9 Τσιπούρες   ΚΙΛΑ     

9 Λαχανικά κατεψυγμένα 15331170-
9       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
  478,08 €         
1 Αρακάς, Κ/Ψ, 1kg   ΚΙΛΑ 96 150,72 € 
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2 Μπάμιες, Κ/Ψ, συσκευασία 1 kg     ΚΙΛΑ     
3 Σπανάκι, συσκ.1kg   ΚΙΛΑ 96 171,84 € 
4 Φασολάκια, πλατύ, Κ/Ψ, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ 96 155,52 € 

10 Ζυμαρικά μη μαγειρεμένα 15851100-
9       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
  192,35 €         
1 Ζυμαρικά Μακαρόνια κοφτά, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 50 47,00 € 
2 Ζυμαρικά Αστράκι, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
3 Ζυμαρικά κους κους, συσκευασία 500 gr   TEMAXIA     
4 Ζυμαρικά Μακαρόνια Νο 6, 100% σιμιγδάλι 500gr   TEMAXIA 50 47,00 € 
5 Ζυμαρικά Μακαρόνια Παστίτσιο Νο 2, 100% σιμιγδάλι   ΤΕΜΑΧΙΑ 30 28,20 € 
6 Ζυμαρικά πένες, 500 gr   TEMAXIA     
7 Ζυμαρικά Φιδές, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 10 9,40 € 
8 Κριθαράκι μέτριο, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 25 23,50 € 
9 Τραχανάς γλυκός, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
10 Χιλοπίτες, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 25 37,25 € 
11 Χιλοπίτες, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ     
11 Όσπρια 0321220-8       
  Προϋπολογισμός ομάδας :        
  311,20 €         
1 Ρεβύθια, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 30 53,10 € 
2 Ρεβύθια, συσκευασία 1 Kg   ΚΙΛΑ     
3 Ρεβύθια, συσκευασία 5 kg   ΚΙΛΑ     
4 Ρύζι καρολίνα, συσκευασία 1Kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 30 48,90 € 
5 Ρύζι καρολίνα, συσκευασία 5Kg   ΚΙΛΑ     
6 Ρύζι κίτρινο bonet, 1kg   TEMAXIA 30 81,90 € 
7 Ρυζι parboiled, συσκευασία 1 kg   ΚΙΛΑ     
8 Ρυζι parboiled, συσκευασία 5 kg   ΚΙΛΑ     
9 Φακές ψιλές, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 30 39,30 € 
10 Φακές ψιλές, συσκευασία 1 kg   ΚΙΛΑ     
11 Φακές ψιλές, συσκευασία 5 kg   ΚΙΛΑ     
12 Φασόλια γίγαντες, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 20 88,00 € 
13 Φασόλια ψιλά, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     

12 Κονσερβοποιημένα - Διατηρημέα 15800000-
6       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
  520,02 €         
1 Γαριδάκια, συσκευασία 100-110 gr   TEMAXIA     
2 Γλυκόζη σε βάζο 1 Kg   TEMAXIA     
3 Ζαμπόν κουτί   ΤΕΜΑΧΙΑ     
4 Ζελέ φρούτων, συσκευασία 250gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 100 23,00 € 
5 Καλαμπόκι σπυρί, συσκ. 1 κιλό   ΤΕΜΑΧΙΑ 15 10,65 € 
6 Κομπόστα ροδάκινο, συσκευασία 1kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 20 34,40 € 
7 Κύβος βοδινού     ΛΙΤΡΑ 1 3,36 € 
8 Κύβος κοτόπουλου   ΛΙΤΡΑ     
9 Κύβος λαχανικών   ΛΙΤΡΑ     
10 Μαγιά ξερή, σε φακελάκια 8-9 γραμ.      ΤΕΜΑΧΙΑ 200 40,00 € 
11 Μανιτάρια κονσέρβα, συσκευασία 400gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 100 230,00 € 
12 Μανιτάρια κονσέρβα, συσκευασία 800gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
13 Μαρμελάδα με 40% φρούτα, συσκευασία 3 kg   ΚΙΛΑ     
14 Μαρμελάδα με 40% φρούτα, συσκευασία 500gr   ΚΙΛΑ     
15 Μαρμελάδα με 40% φρούτα, συσκευασία 500gr   ΚΙΛΑ     
16 Μαρμελάδα με 40% φρούτα, συσκευασία 4,750gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
17 Μέλι, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ     
18 Μουστάρδα, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 7 8,61 € 
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19 Ντοματάκι αποφλοιωμένο ψιλοκομμένο, ΚΟΝ-ΚΑΣΕ, 
κουτι των 2500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 

    

20 Ντοματάκι αποφλοιωμένο ψιλοκομμένο, ΚΟΝ-ΚΑΣΕ, 
κουτι των 250gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 

    

21 Ντοματάκι αποφλοιωμένο ψιλοκομμένο, ΚΟΝ-ΚΑΣΕ, 
κουτι των 400gr   ΤΕΧΑΧΙΑ 

50 23,00 € 
22 Ντοματοπολτός, συσκευασία 420gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 20 16,80 € 
23 Ντοματοπολτός, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 20 22,00 € 
24 Ντοματοχυμός, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
25 Ντοματοχυμός, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
26 Πουρές σε σκόνη.συσκ. 125 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 25 38,50 € 
27 Πουρές σε σκόνη.συσκ. 250 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 25 42,50 € 
28 Πουρές σε σκόνη.συσκ. 25kg   ΤΕΜΑΧΙΑ     
29 Πουρές σε σκόνη.συσκ. 25kg   ΤΕΜΑΧΙΑ     
30 Πραλίνα φουντουκιού, συσκ. 400 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 5 13,60 € 
31 Πραλίνα φουντουκιού, συσκ. 5 kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 5 13,60 € 
32 Πραλίνα φουντουκιού, συσκ. 10 kg   ΤΕΜΑΧΙΑ     
33 Πραλίνα φουντουκιού, συσκ. 10 kg   ΤΕΜΑΧΙΑ     

13 Λοιπά  15000000-
8       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
  7.749,03 €         
1 Ζαμπόν  σε φέτες   ΚΙΛΑ     
2 Γαλοπούλα σε φέτες   ΚΙΛΑ     
3 Λουκάνικα τύπου Φρανκφούρτης   ΚΙΛΑ 50 205,00 € 
4 Μορταδέλα   ΚΙΛΑ     
5 Παριζάκι 680 γρ   ΚΙΛΑ 75 265,50 € 
6 Πάριζα φέτες   ΚΙΛΑ 100 439,00 € 
7 Σαλάμι τύπου αέρος   ΚΙΛΑ     
8 Λουκάνικα χωριάτικα   ΚΙΛΑ     
9 Μπέικον, 800 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 104 853,84 € 
10 Χοιρινή μπριζόλα φέτες   ΚΙΛΑ 100 308,00 € 
11 Αλάτι μαγειρικό, ψιλό, συσκευασία 500 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
12 Αλάτι μαγειρικό, ψιλό, συσκευασία 1kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 50 87,50 € 
13 Αλάτι μαγειρικό, χονδρό , συσκευασία 1kg   ΤΕΜΑΧΙΑ     
14 Αλεύρι 70%, συσκευασία 1kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 80 70,40 € 
15 Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, συσκευασία 500kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 10 13,20 € 
16 Βανίλιες, συσκευασία 5 φιαλιδίων   ΤΕΜΑΧΙΑ 192 101,76 € 
17 Βούτυρο φυτικό, συσκευασία 500 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
18 Βούτυρο φυτικό, συσκευασία 1 kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 96 338,88 € 
19 Βούτυρο, συσκευασία των 2 κιλών   ΤΕΜΑΧΙΑ     
20 Δάφνη φύλλα, συσκευασία 50gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 2 3,50 € 
21 Δημητριακά, συσκευασία των 2kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 192 1.718,40 € 
22 Δυόσμος αποξηραμένος, συσκευασία 40gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
23 Ελιές   ΚΙΛΑ 5 26,25 € 
24 Ζάχαρη άχνη(συσκευασία 400 gr)   TEMAXIA 10 13,50 € 
25 Ζάχαρη, συσκευασία 1kg    ΚΙΛΑ 30 26,40 € 
26 Ινδοκάρυδο συσκευασία 150 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
27 Κακάο, συσκευασία 250gr   TEMAXIA     
28 Κανέλλα σκόνη   ΚΙΛΑ 1 7,22 € 
29 Καραμέλες ζελεδάκια, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ     
30 Καρύδια (ξηροί καρποί), συσκευασία 500gr   ΚΙΛΑ 5 17,65 € 
31 Κάστερ πάουντερ, κουτί 120gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 75 57,75 € 
32 Καφές Ελληνικός, συσκευασία 200gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 5 9,00 € 
33 Καφές στιγμιαίος, συσκευασία 200gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 5 24,40 € 
34 Καφές φίλτρου, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
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35 Κέτσαπ, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 10 12,30 € 
36 Κράκερς ολικής άλεσης συσκ . 175 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
37 Κορν φλάουρ, συσκευασία 200gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 10 7,90 € 
38 Κρέμα γάλακτος, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 5 6,60 € 
39 Κρουασάν (μερέντα ή μαρμελάδα) συσκευασ. 85 γρ.   ΤΕΜΑΧΙΑ 1560 889,20 € 
40 Κύμινο σκόνη, συσκευασία 1 kg   ΚΙΛΑ     
41 Λουκουμάδες σε σκόνη, 255gr   ΤΕΧΑΧΙΑ 25 37,00 € 
42 Μαγιονέζα, 450ml   ΤΕΜΑΧΙΑ 10 28,90 € 
43 Μπέικιν πάουντερ, 20gr     ΤΕΜΑΧΙΑ 70 21,70 € 
44 Μπεσαμέλ, συσκευασία 220gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 10 12,30 € 
45 Μπισκότα , συσκευασία 250 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
46 Μπισκότα ΠΤΙ-ΜΠΕΡ, συσκευασία 225 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 50 57,50 € 
47 Μπισκοτόκρεμα παιδική 400 gr   TEMAXIA     
48 Νισεστέ, συσκ. 500 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
49 Ξύδι από σταφύλι, συσκευασία 400gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 100 26,00 € 
50 Πατατάκια τσιπς   ΤΕΜΑΧΙΑ     
51 Πιπέρι κόκκινο, συσκευασία 500 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
52 Πιπέρι κόκκινο, συσκευασία 1kg  (πάπρικα γλυκιά)   ΚΙΛΑ 2 24,60 € 
53 Πιπέρι μαύρο, συσκευασία 500 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
54 Πιπέρι μαύρο, συσκευασία 1kg    ΚΙΛΑ 2 12,30 € 
55 Πίτσες οικογενειακές κατεψυγμένες   ΤΕΜΑΧΙΑ     
56 Ρίγανη, αρωματική, τριμμένη, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
57 Ρίγανη, αρωματική, τριμμένη, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ 3 22,56 € 
58 Ρόφημα σοκολάτας, συσκευασία 250 ml   ΤΕΜΑΧΙΑ 25 57,25 € 
59 Ρόφημα σοκολάτας, συσκευασία 5 kg   ΤΕΜΑΧΙΑ     
60 Σαλάτα τζατζίκι, συσκ 2 κιλών   ΤΕΜΑΧΙΑ 10 76,80 € 
61 Σαλάτα ταραμάς , συσκ. 2 κιλών   ΤΕΜΑΧΙΑ 5 19,40 € 
62 Σαλάτα τυροσαλάτα , συσκ. 1 κιλού   ΤΕΜΑΧΙΑ 10 83,50 € 
63 Σιμιγδάλι χοντρό, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 10 8,50 € 
64 Σιμιγδάλι ψιλό, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 10 12,10 € 
65 Σόδα μαγειρική, συσκευασία 500 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 1 5,10 € 
66 Σοκολάτα γάλακτος   ΤΕΜΑΧΙΑ     
67 Σοκολάτα κουβερτούρα 200gr   TEMAXIA     
68 Σπανακόπιτα κατεψυγμένη ατομική   ΤΕΜΑΧΙΑ     
69 Σταφίδα ξανθη, συσκ.125gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 30 33,00 € 
70 Σφολιάτα, συσκ.800 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 416 1.131,52 € 
71 Ταραμοσαλάτα, συσκευασία 2kg   ΚΙΛΑ 5 30,00 € 
72 Τυρίπιτα κατεψυγμένη ατομική   ΤΕΜΑΧΙΑ     
73 Τσάι βουνού   ΚΙΛΑ     
74 Τσάι μαύρο, συσκ. 100 τεμαχ.   ΤΕΜΑΧΙΑ 5 38,90 € 
75 Τσάι πράσινο ,συσκ. 100 τεμαχ.    ΤΕΜΑΧΙΑ 10 38,00 € 
76 Φουντούκια (ξηροί καρποί), συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
77 Φρουτόκρεμα παιδική, συσκ. 400gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
78 Φρυγανιά σίτου ,60 γρ.    ΤΕΜΑΧΙΑ 10 17,20 € 
79 Φρυγανιά τριμμένη, συσκευασία 180gr περίπου   ΤΕΜΑΧΙΑ     
80 Φρυγανιές σικάλεως, συσκευασ.260gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
81 Φύλλα κρούστας, συσκ.450gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 20 43,20 € 
82 Χαλβάς εμπορίου, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ 3 26,55 € 
83 Χαμομήλι   ΚΙΛΑ     
84 Χαμομήλι φακελάκι 10 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 50 22,00 € 
85 Ψωμί για τοστ, συσκευασία 680gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 180 360,00 € 

14 Λαχανικά - φρούτα  και ξηροί καρποί 03220000-
9       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
  6.755,35 €         
1 Αγγούρια     ΤΕΜΑΧΙΑ 100 76,00 € 
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2 Ακτινίδια   ΚΙΛΑ 50 76,00 € 
3 Άνηθος δέμα     ΤΕΜΑΧΙΑ 50 38,50 € 
4 Αντίδια   ΚΙΛΑ 100 172,00 € 
5 Αχλάδια   ΚΙΛΑ 140 287,00 € 
6 Βερύκοκα   ΚΙΛΑ 100 150,00 € 
7 Δυόσμος (ματσάκια)   ΤΕΜΑΧΙΑ     
8 Καρότα   ΚΙΛΑ 100 90,00 € 
9 Καρπούζια   ΚΙΛΑ 500 150,00 € 
10 Κεράσια   ΚΙΛΑ 200 260,00 € 
11 Κολοκυθάκια   ΚΙΛΑ 50 111,00 € 
12 Κουνουπίδι   ΚΙΛΑ 300 465,00 € 
13 Κρεμμυδάκια φρέσκα   ΚΙΛΑ 14 28,00 € 
14 Κρεμμύδια ξερά   ΚΙΛΑ 150 93,00 € 
15 Λάχανα   ΚΙΛΑ 220 167,20 € 
16 Λεμόνια   ΚΙΛΑ 50 59,00 € 
17 Μαϊντανός, δέμα   ΤΕΜΑΧΙΑ 50 34,35 € 
18 Μανταρίνια   ΚΙΛΑ 160 209,60 € 
19 Μαρούλι     ΚΙΛΑ 240 614,40 € 
20 Μελιτζάνες  φλάσκες   ΚΙΛΑ 25 78,50 € 
21 Μελιτζάνες λεπτές     ΚΙΛΑ 50 159,00 € 
22 Μήλα Γκόλντεν   ΚΙΛΑ 180 266,40 € 
23 Μήλα Στάρκιν   ΚΙΛΑ     
24 Μπανάνες   ΚΙΛΑ 260 470,60 € 
25 Μπρόκολα   ΚΙΛΑ 150 336,00 € 
26 Νεκταρίνια   ΚΙΛΑ 120 162,00 € 
27 Ντομάτες Ά κατ.   ΚΙΛΑ 300 465,00 € 
28 Παντζάρι   ΚΙΛΑ     
29 Πατάτες   ΚΙΛΑ 600 294,00 € 
30 Πεπόνι   ΚΙΛΑ 100 140,00 € 
31 Πιπεριές για γέμισμα   ΚΙΛΑ 50 132,00 € 
32 Πιπεριές για τηγάνι   ΚΙΛΑ 20 53,20 € 
33 Πιπεριά Φλωρίνης   ΚΙΛΑ 15 42,60 € 
34 Πορτοκάλια μέτρια   ΚΙΛΑ 360 331,20 € 
35 Πράσα   ΚΙΛΑ 20 31,60 € 
36 Ροδάκινα   ΚΙΛΑ 120 163,20 € 
37 Σέλινα   ΚΙΛΑ 10 23,00 € 
38 Σκόρδα ξερά   ΚΙΛΑ     
39 Σπανάκι   ΚΙΛΑ 100 198,00 € 
40 Σταφύλια     ΚΙΛΑ 200 200,00 € 
41 Φράουλες   ΚΙΛΑ 80 128,00 € 

15 Ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη 
15400000-
2       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
  1.865,16 €         
1 Αραβασιτέλαιο, συσκ. 5 λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ     

2 Ελαιόλαδο εξαιρετικό Παρθένο, οξύτ. 0.1-0.8,   συσκ. 5 
λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ 24 462,96 € 

3 Ηλιέλαιο, συσκ.   5 λίτρων      ΤΕΜΑΧΙΑ 180 1.402,20 € 

16 Τυροκομικά προϊόντα 15540000-
5       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
  8.032,03 €         
1 Γιαούρτι Αγελάδος 3,5% λιπαρά (224-240gr)   ΤΕΜΑΧΙΑ 720 439,20 € 
2 Γιαούρτι με διάφορα φρούτα 2%,  συσκ.200gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
3 Γιαούρτι στραγγιστό, 1kg   ΚΙΛΑ     
4 Γιαούρτι στραγγιστό, 5kg   ΚΙΛΑ 12 88,20 € 
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5 Γκούντα φέτες   ΚΙΛΑ 416 1.780,48 € 
6 Γραβιέρα   ΚΙΛΑ     
7 Ημίσκληρο τυρί μπαστούνι, συσκ. 2,5 κιλών   ΤΕΜΑΧΙΑ 260 3.952,00 € 
8 Κεφαλοτύρι   ΚΙΛΑ     
9 Τυρί τριμμένο , συσκ. 1 κιλού    ΤΕΜΑΧΙΑ 5 45,75 € 
10 Φέτα Α' ποιότητας, σε δοχείο 1kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 208 1.726,40 € 

17 Γάλατα 15511000-
3       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
  2.147,20 €         
1 Γάλα μακράς διάρκειας, συσκ. 1 λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ 50 48,50 € 
2 Γάλα εβαπορέ, 410gr, πλήρες   ΤΕΜΑΧΙΑ 50 39,50 € 
3 Γάλα ζαχαρούχο, συσκευασ.400 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
4 Γάλα φρέσκο παστεριωμένο πλήρες,  συσκ. 2  λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ     
5 Γάλα φρέσκο παστεριωμένο πλήρες,  συσκ. 1  λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ     
6 Γάλα φρέσκο παστεριωμένο πλήρες,  συσκ. 0,5  λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ 3168 2.059,20 € 

  
Σύνολα χωρίς  
ΦΠΑ   40.718,84 € 

   
Φ.Π.Α. 13%   5.242,23 € 

   
Φ.Π.Α. 23%   90,62 € 

   
Σύνολο   

46.051,69 
€ 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ (2) 

Α/Α ΟΜΑΔΑ-ΕΙΔΟΣ cpv codes ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 Αναψυκτικά - χυμοί - ποτά-νερά  15982000-
5   ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

Προϋπολογισμός ομάδας :          
  338,00 €         
1 Αναψυκτικό Γκαζόζα 1,5 λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ     
2 Αναψυκτικό πορτοκαλάδα, συσκευασία 1,5 λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ     
3 Αναψυκτικά λεμονάδα, συσκευασία 1,5 λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ     
4 Αναψυκτικό τύπου Cola, συσκευασία 1,5 λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ     
5 Κρασί κόκκινο, φιάλη 1 lt   ΤΕΜΑΧΙΑ     
6 Χυμός ατομικός, συσκευασία 250ml   ΤΕΜΑΧΙΑ 350 175,00 € 
7 Χυμός λεμονιού, συσκευασία 380gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 120 48,00 € 
8 Χυμός 100% Πορτοκάλι, συσκ.1 lt   ΤΕΜΑΧΙΑ     
9 Χυμός 100% Ανάμεικτο, συσκ.1 lt   ΤΕΜΑΧΙΑ 60 115,00 € 
10 Νερό εμφιαλωμένο 1,5λίτρων,   ΤΕΜΑΧΙΑ     
11 Νερό εμφιαλωμένο 0,5 λίτρων,   ΤΕΜΑΧΙΑ     

2 Άρτος, αρτοσκευάσματα κλπ συναφή είδη 15810000-
9       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
  0,00 €         
1 Άρτος τύπου 70%, λευκός, 1kg     ΚΙΛΑ     
2 Άρτος τύπου 70%, λευκός, 450gr     ΤΕΜΑΧΙΑ     
3 Αρτος τύπου 70%, λευκός, 70-90gr (ψωμάκι σάντουιτς)   ΤΕΜΑΧΙΑ     
4 Πιτάκια για σαντουιτσ των 100 γρ.   ΤΕΜΑΧΙΑ     
5 Κουλούρια ή Σιμίτι(με σησάμι), 60-70 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     

3 Ζαχαρώδη - Σοκολατοειδή - Γλυκά (προϊόντα σοκολατοποιίας - 
ζαχαροπλαστικής) 

15842000-
2   

    
  Προϋπολογισμός ομάδας :        
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  360,00 €         
1 Βασιλόπιτα   ΚΙΛΑ     
2 Βασιλόπιτα ατομική των 100 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
3   Γλυκά - Κεράσματα   ΚΙΛΑ 20 200,00 € 
4 Κουλουράκια βουτήματος   ΚΙΛΑ 15 160,00 € 
5 Κουραμπιέδες   ΚΙΛΑ     
6 Λαγάνα, 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
7 Μελομακάρονα   ΚΙΛΑ     
8 Παπαδάκια-χιονούλες-κοκ κορνέ   ΚΙΛΑ     
9 Παγωτό (χύμα)   ΚΙΛΑ     
10 Σταφιδόψωμο   ΤΕΜΑΧΙΑ     
11 Τσουρέκι ατομικό των 85gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
12 Τσουρέκι ατομικό των 125 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
13 Τσουρέκι του 1 kg   ΤΕΜΑΧΙΑ     
14 Τυροπιτάκια   ΚΙΛΑ     
15 Ζαμπονοπιτάκια   ΚΙΛΑ     
16 Κασεροπιτάκια   ΚΙΛΑ     
17 Τούρτες   ΚΙΛΑ     
18 Γλυκά τυλιχτά του κιλού   ΚΙΛΑ     

4 Αυγά 03142500-
3       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
  240,00 €         
1 Αυγά, 53gr/τεμ, κατ.Α'       ΤΕΜΑΧΙΑ 1200 240,00 € 

5 Ζωικά προϊόντα,κρέας και προϊόντα κρέατος 15100000-
9       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
  1.125,00 €         
1 Αρνί-κατσίκι   ΚΙΛΑ     
2 Μοσχάρι Λαιμός   ΚΙΛΑ     
3 Μοσχάρι Λάπα   ΚΙΛΑ     
4 Μοσχαρι Σπάλα,  χωρίς κόκκαλα   ΚΙΛΑ 55 355,00 € 
5 Μοσχαρίσιος κιμάς   ΚΙΛΑ 70 395,00 € 
6 Μπριζόλα χοιρινή, τεμαχισμ.220 -240 gr   ΚΙΛΑ 35 170,00 € 
7 Σουβλάκια χοιρινά   ΚΙΛΑ     
8 Χοιρινό, χωρίς κόκκαλα   ΚΙΛΑ 40 205,00 € 
9 Χοιρινός κιμάς   ΚΙΛΑ     
10 Χοιρινό σνίτσελ   ΚΙΛΑ     
11 Χοιρινή τηγανιά    ΚΙΛΑ     

6 Πουλερικά - παρασκευάσματα πουλερικών 15112130-
6       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
  470,00 €         
1 Κοτόπουλο σνίτσελ   ΚΙΛΑ 12 85,00 € 
2 Κοτόπουλο ολόκληρο νωπό   ΚΙΛΑ     
3 Κοτόπουλο μπούτι με κόκκαλα, νωπό, μέτριο   ΚΙΛΑ     
4 Κοτόπουλο μπούτι φιλέτο   ΚΙΛΑ     
5 Κοτόπουλο τύπου 65%   ΚΙΛΑ 120 385,00 € 

7 Ψάρια κατ/να 15221000-
3       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
  1.300,00 €         
1 βακαλάος, ακέφαλος   ΚΙΛΑ 100 1.300,00 € 
2 Καλαμαράκια, ροδέλα, σε συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ     
3 Πέρκα καθαρισμένη, συσκευασία  4-5 kg   ΚΙΛΑ     
4 Μπακαλιάρος παστός   ΚΙΛΑ     
5 Σουπιά συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ     
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6 Χταπόδια   ΚΙΛΑ     
7 Γαύρος   ΚΙΛΑ     

8 Ψάρια  φρέσκα 03310000-
5       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
  0,00 €         
1 Γαύρος   ΚΙΛΑ     
2 Κεφάλια   ΚΙΛΑ     
3 Λαυράκια   ΚΙΛΑ     
4 Μελοκόπι   ΚΙΛΑ     
5 Πεσκανδρίτσα   ΚΙΛΑ     
6 Πέστροφα   ΚΙΛΑ     
7 Σαρδέλα   ΚΙΛΑ     
8 Σολομός   ΚΙΛΑ     
9 Τσιπούρες   ΚΙΛΑ     

9 Λαχανικά κατεψυγμένα 15331170-
9       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
  115,00 €         
1 Αρακάς, Κ/Ψ, 1kg   ΚΙΛΑ 20 37,00 € 
2 Μπάμιες, Κ/Ψ, συσκευασία 1 kg     ΚΙΛΑ 20 40,00 € 
3 Σπανάκι, συσκ.1kg   ΚΙΛΑ 20 38,00 € 
4 Φασολάκια, πλατύ, Κ/Ψ, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ     

10 Ζυμαρικά μη μαγειρεμένα 15851100-
9       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
  202,75 €         
1 Ζυμαρικά Μακαρόνια κοφτά, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 70 45,00 € 
2 Ζυμαρικά Αστράκι, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
3 Ζυμαρικά κους κους, συσκευασία 500 gr   TEMAXIA 50 64,00 € 
4 Ζυμαρικά Μακαρόνια Νο 6, 100% σιμιγδάλι 500gr   TEMAXIA     
5 Ζυμαρικά Μακαρόνια Παστίτσιο Νο 2, 100% σιμιγδάλι   ΤΕΜΑΧΙΑ 50 39,75 € 
6 Ζυμαρικά πένες, 500 gr   TEMAXIA     
7 Ζυμαρικά Φιδές, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
8 Κριθαράκι μέτριο, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 50 33,00 € 
9 Τραχανάς γλυκός, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 5 21,00 € 
10 Χιλοπίτες, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
11 Χιλοπίτες, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ     
11 Όσπρια 0321220-8       
  Προϋπολογισμός ομάδας :        
  704,00 €         
1 Ρεβύθια, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 60 144,00 € 
2 Ρεβύθια, συσκευασία 1 Kg   ΚΙΛΑ     
3 Ρεβύθια, συσκευασία 5 kg   ΚΙΛΑ     
4 Ρύζι καρολίνα, συσκευασία 1Kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 120 180,00 € 
5 Ρύζι καρολίνα, συσκευασία 5Kg   ΚΙΛΑ     
6 Ρύζι κίτρινο bonet, 1kg   TEMAXIA     
7 Ρυζι parboiled, συσκευασία 1 kg   ΚΙΛΑ     
8 Ρυζι parboiled, συσκευασία 5 kg   ΚΙΛΑ     
9 Φακές ψιλές, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 40 95,00 € 
10 Φακές ψιλές, συσκευασία 1 kg   ΚΙΛΑ     
11 Φακές ψιλές, συσκευασία 5 kg   ΚΙΛΑ     
12 Φασόλια γίγαντες, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 25 135,00 € 
13 Φασόλια ψιλά, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 40 150,00 € 

12 Κονσερβοποιημένα - Διατηρημέα 15800000-
6       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
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  407,50 €         
1 Γαριδάκια, συσκευασία 100-110 gr   TEMAXIA     
2 Γλυκόζη σε βάζο 1 Kg   TEMAXIA 10 16,50 € 
3 Ζαμπόν κουτί   ΤΕΜΑΧΙΑ     
4 Ζελέ φρούτων, συσκευασία 250gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 20 30,00 € 
5 Κομπόστα ροδάκινο, συσκευασία 1kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 100 140,00 € 
6 Κύβος βοδινού     ΛΙΤΡΑ     
7 Κύβος κοτόπουλου   ΛΙΤΡΑ     
8 Κύβος λαχανικών   ΛΙΤΡΑ     
9 Μαγιά ξερή, σε φακελάκια 8-9 γραμ.      ΤΕΜΑΧΙΑ     
10 Μανιτάρια κονσέρβα, συσκευασία 400gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
11 Μανιτάρια κονσέρβα, συσκευασία 800gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
12 Μαρμελάδα με 40% φρούτα, συσκευασία 3 kg   ΚΙΛΑ     
13 Μαρμελάδα με 40% φρούτα, συσκευασία 500gr   ΚΙΛΑ     
14 Μαρμελάδα με 40% φρούτα, συσκευασία 500gr   ΚΙΛΑ     
15 Μαρμελάδα με 40% φρούτα, συσκευασία 4,750gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
16 Μέλι, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ 10 80,00 € 
17 Μουστάρδα, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     

18 Ντοματάκι αποφλοιωμένο ψιλοκομμένο, ΚΟΝ-ΚΑΣΕ, κουτι των 
2500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 

15 85,00 € 

19 Ντοματάκι αποφλοιωμένο ψιλοκομμένο, ΚΟΝ-ΚΑΣΕ, κουτι των 
250gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 

30 23,00 € 

20 Ντοματάκι αποφλοιωμένο ψιλοκομμένο, ΚΟΝ-ΚΑΣΕ, κουτι των 
400gr   ΤΕΧΑΧΙΑ 

    
21 Ντοματοπολτός, συσκευασία 420gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
22 Ντοματοπολτός, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 30 33,00 € 
23 Ντοματοχυμός, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
24 Ντοματοχυμός, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
25 Πουρές σε σκόνη.συσκ. 125 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
26 Πουρές σε σκόνη.συσκ. 250 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
27 Πουρές σε σκόνη.συσκ. 25kg   ΤΕΜΑΧΙΑ     
28 Πουρές σε σκόνη.συσκ. 25kg   ΤΕΜΑΧΙΑ     
29 Πραλίνα φουντουκιού, συσκ. 400 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
30 Πραλίνα φουντουκιού, συσκ. 5 kg   ΤΕΜΑΧΙΑ     
31 Πραλίνα φουντουκιού, συσκ. 10 kg   ΤΕΜΑΧΙΑ     
32 Πραλίνα φουντουκιού, συσκ. 10 kg   ΤΕΜΑΧΙΑ     

13 Λοιπά  15000000-
8       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
  2.471,90 €         
1 Ζαμπόν  σε φέτες   ΚΙΛΑ 30 130,00 € 
2 Γαλοπούλα σε φέτες   ΚΙΛΑ     
3 Λουκάνικα τύπου Φρανκφούρτης   ΚΙΛΑ 25 110,00 € 
4 Μορταδέλα   ΚΙΛΑ     
5 Παριζάκι 680 γρ   ΚΙΛΑ 20 90,00 € 
6 Πάριζα φέτες   ΚΙΛΑ     
7 Σαλάμι τύπου αέρος   ΚΙΛΑ     
8 Λουκάνικα χωριάτικα   ΚΙΛΑ     
9 Μπέικον, 800 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
10 Αλάτι μαγειρικό, ψιλό, συσκευασία 500 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
11 Αλάτι μαγειρικό, ψιλό, συσκευασία 1kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 15 35,00 € 
12 Αλάτι μαγειρικό, χονδρό , συσκευασία 1kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 5 5,00 € 
13 Αλεύρι 70%, συσκευασία 1kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 40 28,00 € 
14 Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, συσκευασία 500kg   ΤΕΜΑΧΙΑ     
15 Βανίλιες, συσκευασία 5 φιαλιδίων   ΤΕΜΑΧΙΑ 40 24,00 € 
16 Βούτυρο φυτικό, συσκευασία 500 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
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17 Βούτυρο φυτικό, συσκευασία 1 kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 75 94,00 € 
18 Βούτυρο, συσκευασία των 2 κιλών   ΤΕΜΑΧΙΑ     
19 Δάφνη φύλλα, συσκευασία 50gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
20 Δημητριακά, συσκευασία των 2kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 50 295,00 € 
21 Δυόσμος αποξηραμένος, συσκευασία 40gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
22 Ελιές   ΚΙΛΑ 45 405,00 € 
23 Ζάχαρη άχνη(συσκευασία 400 gr)   TEMAXIA 10 10,00 € 
24 Ζάχαρη, συσκευασία 1kg    ΚΙΛΑ 180 108,00 € 
25 Ινδοκάρυδο συσκευασία 150 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 5 5,00 € 
26 Κακάο, συσκευασία 250gr   TEMAXIA 30 45,00 € 
27 Κανέλλα σκόνη   ΚΙΛΑ 1 8,00 € 
28 Καραμέλες ζελεδάκια, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ     
29 Καρύδια (ξηροί καρποί), συσκευασία 500gr   ΚΙΛΑ 5 80,00 € 
30 Κάστερ πάουντερ, κουτί 120gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
31 Καφές Ελληνικός, συσκευασία 200gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 5 5,00 € 
32 Καφές στιγμιαίος, συσκευασία 200gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 3 15,50 € 
33 Καφές φίλτρου, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 20 135,00 € 
34 Κέτσαπ, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
35 Κράκερς ολικής άλεσης συσκ . 175 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 15 20,00 € 
36 Κορν φλάουρ, συσκευασία 200gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
37 Κρέμα γάλακτος, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
38 Κρουασάν (μερέντα ή μαρμελάδα) συσκευασ. 85 γρ.   ΤΕΜΑΧΙΑ 350 350,00 € 
39 Κύμινο σκόνη, συσκευασία 1 kg   ΚΙΛΑ     
40 Λουκουμάδες σε σκόνη, 255gr   ΤΕΧΑΧΙΑ     
41 Μαγιονέζα, 450ml   ΤΕΜΑΧΙΑ     
42 Μπέικιν πάουντερ, 20gr     ΤΕΜΑΧΙΑ 40 60,00 € 
43 Μπεσαμέλ, συσκευασία 220gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
44 Μπισκότα , συσκευασία 250 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
45 Μπισκότα ΠΤΙ-ΜΠΕΡ, συσκευασία 225 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 120 120,00 € 
46 Μπισκοτόκρεμα παιδική 400 gr   TEMAXIA     
47 Νισεστέ, συσκ. 500 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
48 Ξύδι από σταφύλι, συσκευασία 400gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 45 18,00 € 
49 Πατατάκια τσιπς   ΤΕΜΑΧΙΑ     
50 Πιπέρι κόκκινο, συσκευασία 500 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
51 Πιπέρι κόκκινο, συσκευασία 1kg    ΚΙΛΑ     
52 Πιπέρι μαύρο, συσκευασία 500 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
53 Πιπέρι μαύρο, συσκευασία 1kg    ΚΙΛΑ 5 35,00 € 
54 Πίτσες οικογενειακές κατεψυγμένες   ΤΕΜΑΧΙΑ     
55 Ρίγανη, αρωματική, τριμμένη, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
56 Ρίγανη, αρωματική, τριμμένη, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ 5 23,00 € 
57 Ρόφημα σοκολάτας, συσκευασία 250 ml   ΤΕΜΑΧΙΑ     
58 Ρόφημα σοκολάτας, συσκευασία 5 kg   ΤΕΜΑΧΙΑ     
59 Σιμιγδάλι χοντρό, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 16 26,00 € 
60 Σιμιγδάλι ψιλό, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 16 22,40 € 
61 Σόδα μαγειρική, συσκευασία 500 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
62 Σοκολάτα γάλακτος   ΤΕΜΑΧΙΑ     
63 Σοκολάτα κουβερτούρα 200gr   TEMAXIA     
64 Σπανακόπιτα κατεψυγμένη ατομική   ΤΕΜΑΧΙΑ     
65 Σταφίδα ξανθη, συσκ.125gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
66 Σφολιάτα, συσκ.800 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
67 Ταραμοσαλάτα, συσκευασία 2kg   ΚΙΛΑ     
68 Τυρίπιτα κατεψυγμένη ατομική   ΤΕΜΑΧΙΑ     
69 Τσάι βουνού   ΚΙΛΑ     
70 Τσάι μαύρο, συσκ. 100 τεμαχ.   ΤΕΜΑΧΙΑ     
71 Τσάι πράσινο ,συσκ. 100 τεμαχ.    ΤΕΜΑΧΙΑ     
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72 Φουντούκια (ξηροί καρποί), συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
73 Φρουτόκρεμα παιδική, συσκ. 400gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
74 Φρυγανιά σίτου ,60 γρ.    ΤΕΜΑΧΙΑ     
75 Φρυγανιά τριμμένη, συσκευασία 180gr περίπου   ΤΕΜΑΧΙΑ     
76 Φρυγανιές σικάλεως, συσκευασ.260gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 30 50,00 € 
77 Φύλλα κρούστας, συσκ.450gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 80 120,00 € 
78 Χαλβάς εμπορίου, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ     
79 Χαμομήλι   ΚΙΛΑ     
80 Χαμομήλι φακελάκι 10 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     
81 Ψωμί για τοστ, συσκευασία 680gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     

14 Λαχανικά - φρούτα  και ξηροί καρποί 03220000-
9       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
  3.795,00 €         
1 Αγγούρια     ΤΕΜΑΧΙΑ 140 138,00 € 
2 Ακτινίδια   ΚΙΛΑ     
3 Άνηθος δέμα     ΤΕΜΑΧΙΑ 35 35,00 € 
4 Αντίδια   ΚΙΛΑ     
5 Αχλάδια   ΚΙΛΑ 40 105,00 € 
6 Βερύκοκα   ΚΙΛΑ 40 108,00 € 
7 Δυόσμος (ματσάκια)   ΤΕΜΑΧΙΑ 15 15,00 € 
8 Καρότα   ΚΙΛΑ 50 75,00 € 
9 Καρπούζια   ΚΙΛΑ 185 110,00 € 
10 Κεράσια   ΚΙΛΑ 40 120,00 € 
11 Κολοκυθάκια   ΚΙΛΑ 60 120,00 € 
12 Κουνουπίδι   ΚΙΛΑ 40 110,00 € 
13 Κρεμμυδάκια φρέσκα   ΚΙΛΑ 25 90,00 € 
14 Κρεμμύδια ξερά   ΚΙΛΑ 130 90,00 € 
15 Λάχανα   ΚΙΛΑ 250 275,00 € 
16 Λεμόνια   ΚΙΛΑ 5 15,00 € 
17 Μαϊντανός, δέμα   ΤΕΜΑΧΙΑ 70 48,00 € 
18 Μανταρίνια   ΚΙΛΑ 70 140,00 € 
19 Μαρούλι     ΚΙΛΑ 80 238,00 € 
20 Μελιτζάνες  φλάσκες   ΚΙΛΑ 45 126,00 € 
21 Μελιτζάνες λεπτές     ΚΙΛΑ     
22 Μήλα Γκόλντεν   ΚΙΛΑ 70 105,00 € 
23 Μήλα Στάρκιν   ΚΙΛΑ 70 105,00 € 
24 Μπανάνες   ΚΙΛΑ 30 46,00 € 
25 Μπρόκολα   ΚΙΛΑ 65 190,00 € 
26 Νεκταρίνια   ΚΙΛΑ     
27 Ντομάτες Ά κατ.   ΚΙΛΑ 170 305,00 € 
28 Παντζάρι   ΚΙΛΑ     
29 Πατάτες   ΚΙΛΑ 650 390,00 € 
30 Πεπόνι   ΚΙΛΑ 70 80,00 € 
31 Πιπεριές για γέμισμα   ΚΙΛΑ 60 110,00 € 
32 Πιπεριές για τηγάνι   ΚΙΛΑ 20 40,00 € 
33 Πορτοκάλια μέτρια   ΚΙΛΑ 140 210,00 € 
34 Πράσα   ΚΙΛΑ     
35 Ροδάκινα   ΚΙΛΑ 40 72,00 € 
36 Σέλινα   ΚΙΛΑ 8 22,00 € 
37 Σκόρδα ξερά   ΚΙΛΑ     
38 Σπανάκι   ΚΙΛΑ 50 95,00 € 
39 Σταφύλια     ΚΙΛΑ 20 32,00 € 
40 Φράουλες   ΚΙΛΑ 10 35,00 € 

15 Ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη 
15400000-
2       


