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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ . 01/2019 

 
Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  

Για την ανάδειξη προμηθευτών για την  προμήθεια  ειδών διατροφής:  
αναψυκτικά – χυμοί - άρτος - αρτοσκευάσματα κ.λπ. συναφή είδη - αυγά  - ζωικά 
προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος  - πουλερικά - παρασκευάσματα πουλερικών 
- ψάρια νωπά - ψάρια κατεψυγμένα – λαχανικά κατεψυγμένα – λαχανικά και φρούτα 
- ζαχαρώδη – σοκολατοειδή – γλυκά (Προϊόντα Σοκολατοποιίας ζαχαροπλαστικής) - 
ζυμαρικά μη μαγειρεμένα - κονσερβοποιημένα διατηρημένα (διάφορα προϊόντα 
διατροφής) – όσπρια,  ρύζι - λοιπά (τρόφιμα – ποτά ) - ζωικά ή φυτικά λίπη και έλαια 
- τυροκομικά προϊόντα – γάλατα , γιαούρτι, των έξι (6) Παραρτημάτων  του Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ (Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας - 
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Δράμας- Παράρτημα  Χρονίων Παθήσεων Καβάλας- 
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Καβάλας -Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης 
Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής και Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης)  

 
ΚΑΕ: 1511 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ 13% και 24%)# 230.582,45 #€ 
Φ.Π.Α. 13% : 20.712,66 € 
Φ.Π.Α. 24% : 9.782,26 € 

(200.087,53 € χωρίς Φ.Π.Α.) 

http://www.kkppamth.gr/
ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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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 - 15411000-2 - 15540000-5 - 15511000-3 

 

 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

ΤΗΣ  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΗΜΕΡΑ : 
31-01-2019 

ΗΜΕΡΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 

ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ 
ΤΥΠΟ ΚΑΙ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 
01-02-2019 

ΗΜΕΡΑ: 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ :  

www.promitheus.gov.gr 
01-02-2019 

ΗΜΕΡΑ:  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
01-02-2019 

ΗΜΕΡΑ: 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΩΡΑ: 
12:00 ΜΕΣΗΜΕΡΙ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
23-02-2019 

ΗΜΕΡΑ: 
ΣΑΒΒΑΤΟ  

ΩΡΑ: 
12:00 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ) 
  25  -02-2019 

ΗΜΕΡΑ: 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΩΡΑ: 
10:00 π. μ. 

 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
360 ΗΜΕΡΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 

Η 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ 
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 

% 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ :  

www.promitheus.gov.gr 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

ΝΑΙ  
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

ΣΧΕΔΙΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
 

ΝΑΙ  
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Γ΄) 

 

 
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
(Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ.) 
Έχοντας υπόψη  
Α. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1. Του Ν.Δ. 469/74 (ΦΕΚ 204 Α΄) περί του Λογιστικού του Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
2. Του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/27.11.1995) άρθρα 79 – 85 περί Δημοσίου 
Λογιστικού Ελέγχου δαπανών του Κράτους» και άλλες διατάξεις, όπως έχει 
τροποποιηθεί με τον Ν.4270/2014 (143/Α΄) και ισχύει. 
3. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-16) περί δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών. 
4. Της παραγράφου Β.Δ. του άρθρου 1 του  Ν.4025/2011(ΦΕΚ 228/τ.Β΄/2-11-
2011) «Συγχώνευση Μ.Κ.Φ.». 
5. Του Π.Δ. 134/17 (ΦΕΚ 168/Α/06-11-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
6. Του Π.Δ. 125/16 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αν. 
Υπουργών και Υφυπουργών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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7. Την υπ΄αρ. Οικ. 13471/4878/02-03-2018 Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Αθανάσιο Ηλιόπουλο. 
8. Του άρθρο 9 του Ν.4052/2012 «Αναδιοργάνωση Υ.Υ. & Κ.Α. και Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας». 
9. Του αρ. 9 του Ν.4109/2013 «Περί κατάργησης και συγχώνευσης νομικών 
προσώπων του δημοσίου» (ΦΕΚ 16/ Α΄ /23-1-2013) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 
10. Του Ν.3886/10 Περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων (ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010) όπως έχει τροποποιηθεί με το αρ.377 & 379 του 
Ν. 4412/2016. 
11. Του εδαφίου Στ. παρ. 1 άρθρο 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94), όπως έχει 
τροποποιηθεί με τον Ν.4172/2013 σύμφωνα με τον οποίο στην καθαρή αξία θα γίνει 
παρακράτηση φόρου 4%. 
12. Του Ν. 4254/2014 περί μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις 
(υποπαράγραφος ΣΤ.5). 
13. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-2011) περί «Σύστασης Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
δημοσίων Συμβάσεων». 
14. Του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) Άρθρο 238 «Τροποποίηση διατάξεων για 
την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011)» σύμφωνα με το οποίο θα 
επιβάλλεται κράτηση 0,06% επί της αξίας των συμβάσεων εκτός ΦΠΑ. 
15. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007) όπως 
έχει τροποποιηθεί με το αρ.377 & 379 του Ν. 4412/2016. 
16. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29/6/2000 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων των πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 
17. Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την 
Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014). 
 
Β. Τις κάτωθι αποφάσεις: 
1. Την με αριθ. Δ9/οικ. 44838/11750/05-10-2016 Υπουργική Απόφαση , η οποία 

δημοσιεύθηκε στο  Φ.Ε.Κ. 542/Τ.Υ.Ο.Δ.Δ./11-10-2016 περί ορισμού μελών στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ. 

2. Την υπ’ αριθμ. Α2.861/14-8-2013 ΥΑ (ΦΕΚ 2044/Β’/22-8-2013) περί Κανόνων 
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών. 

3. Την Α2-718/28.7.2014 ΥΑ (ΦΕΚ 2090/Β΄/2014) περί κωδικοποίησης Κανόνων 
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες 
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

4. Την Υ.Α. Δ2/16570/2005 (ΦΕΚ 1306/Β΄/2005) περί κανονισμού αδειών όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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6. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα 
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)». 

7. Την υπ’ αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 3698/Β΄/16-11-2016) 
περί έγκρισης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης. 

8. Την υπ. αρ. Θέμα 1ο 1/29ης Συνεδρίασης/05-07-2018 Απόφαση του Δ.Σ. του 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας ορισμού 
Επιτροπή αξιολόγησης Διαγωνιστικών διαδικασιών (2018-2019). 

9. Την με αριθ. Πρωτ. 50231/1595/24-10-2018 έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για 
το έτος 2019 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 1511 μέχρι του ποσού των 
200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Α.Δ.Α.: 6ΞΟ2465Θ1Ω-ΘΚΖ). 

10. Την με αριθ. Πρωτ. 9300/04-12-2018 Απόφαση προέγκρισης Δέσμευσης 
πίστωσης για το έτος 2020 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 1511Α μέχρι του 
ποσού των 30.653,22 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Α.Δ.Α. ΩΛΔ7ΟΞΧΘ-
ΖΙΛ). 

11. Την υπ’ αριθμ. ΘΕΜΑ 6ο 1  της 2ης Συνεδρίασης της 17ης -01-2019  Απόφαση 
Δ.Σ./Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. περί έγκρισης της σκοπιμότητας και της διενέργειας 
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προμηθευτών τροφίμων για ένα (01) έτος για τα Παραρτήματα και τις Δομές του 
Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ.  

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 
Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 
προμηθευτών για την  προμήθεια  ειδών διατροφής:  
αναψυκτικά – χυμοί - άρτος - αρτοσκευάσματα κ.λπ. συναφή είδη - αυγά  - ζωικά 
προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος  - πουλερικά - παρασκευάσματα πουλερικών 
- ψάρια νωπά - ψάρια κατεψυγμένα – λαχανικά κατεψυγμένα – λαχανικά και φρούτα 
- ζαχαρώδη – σοκολατοειδή – γλυκά (Προϊόντα Σοκολατοποιίας ζαχαροπλαστικής) - 
ζυμαρικά μη μαγειρεμένα - κονσερβοποιημένα διατηρημένα (διάφορα προϊόντα 
διατροφής) – όσπρια, ρύζι  - λοιπά (τρόφιμα – ποτά) - ζωικά ή φυτικά λίπη και έλαια 
- τυροκομικά προϊόντα – γάλατα , γιαούρτι , των έξι (6) Παραρτημάτων  του Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ (Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας - 
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Δράμας- Παράρτημα  Χρονίων Παθήσεων Καβάλας- 
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Καβάλας -Παράρτημα Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής και Παράρτημα Ατόμων με 
Αναπηρία Ξάνθης) για ένα (01) έτος, προϋπολογισμένης δαπάνης 230.582,45 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%, (200.087,53  € χωρίς Φ.Π.Α.) με κριτήριο 
κατακύρωσης:  
Α) την χαμηλότερη τιμή στα είδη που η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές  
και  
Β) με  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα είδη που η προσφορά θα δοθεί με 
ποσοστό έκπτωσης επί της % που υπολογίζεται στη νόμιμη διαμορφούμενη κάθε 
φορά μέση τιμή λιανικής τιμής πώλησης του είδους, τη μέρα της παράδοσης του, η 
οποία προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο τιμών έκπτωσης, από το τμήμα 
προστασίας καταναλωτή του Τμ. Εμπορίου και Τουρισμού από την Π.Ε. της έδρας 
του εκάστοτε Παραρτήματος του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ.), στον ΚΑΕ 1511. 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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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 – 
χυμοί 
(αναψυκτικά) 

5.823,71 € 4.721,70 € 15982000-5 

2.  Άρτος - 
αρτοσκευάσματα 
κ.λπ. συναφή είδη 

5.921,20 € 5.340,00 € 15810000-9 

3. Ζαχαρώδη – 
Σοκολατοειδή – 
Γλυκά (Προϊόντα 
Σοκολατοποιίας 
ζαχαροπλαστικής) 

8.207,56 € 6.519,00 € 15842000-2 

4.  Αυγά 4.316,60€ 3.820,00 € 03142500-3 
5.  Ζωικά προϊόντα , 

κρέας και προϊόντα 
κρέατος  

27.865,86 € 24.660,05 € 15100000-9 

6.  Πουλερικά - 
Παρασκευάσματα 
πουλερικών 

11.084,57 € 9.809,35 € 15112130-6 

7. Ψάρια 
κατεψυγμένα 

11.275,20 € 9.978,05 € 15221000-3 

8.  Ψάρια Νωπά 1.284,70 € 1.136,90  € 03310000-5 
9.  Λαχανικά 

κατεψυγμένα 
4.174,56 € 3.694,30 € 15331170-9 

10. Ζυμαρικά μη 
μαγειρεμένα 

6.300,88 € 5.576,00 € 15851100-9 

11.  Όσπρια 6.317,83 € 5.591,00 € 03212220-8 
12. Κονσερβοποιημένα 

– Διατηρημένα 
(διάφορα προϊόντα 
διατροφής) 

16.141,16 € 13.657,00 € 15800000-6 

13.  Λοιπά (τρόφιμα – 
ποτά)  

35.641,59 € 29.404,00 € 15000000-8 

14. Λαχανικά και 
φρούτα  

32.344,83 € 28.623,74 € 03220000-9 
 

15. Ζωικά ή φυτικά 
λίπη και έλαια 

11.269,36 € 9.845,94 € 15411000-2 

16. Τυροκομικά 
προϊόντα 

19.004,32 € 16.818,00 € 15540000-5 

17. Γάλατα Γιαούρτι 23.608,52 € 20.892,50 € 15511000-3 
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 Γενικό Σύνολο 230.582,45 € 200.087,53 €  

1. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά και για μέρος της 
δημοπρατηθείσας προμήθειας μόνο ως εξής: 
1.1 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Αναψυκτικά 
– χυμοί, προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους χωριστά και ανά Παράρτημα  ,  
1.2 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Άρτος - 
αρτοσκευάσματα κ.λπ. συναφή είδη προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους 
χωριστά και ανά Παράρτημα   
1.3 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Ζαχαρώδη – 
Σοκολατοειδή – Γλυκά προσφέροντας τιμή ανά μονάδα είδους χωριστά και ανά 
Παράρτημα   
1.4 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Αυγά και ανά 
Παράρτημα   
1.5 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Ζωικά 
προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους 
χωριστά και ανά Παράρτημα   
1.6 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Πουλερικά 
προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους χωριστά και ανά Παράρτημα   
1.7 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Ψάρια 
κατεψυγμένα προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους χωριστά και ανά Παράρτημα   
1.8 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Ψάρια νωπά 
προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους χωριστά και ανά Παράρτημα   
1.9 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Λαχανικά 
κατεψυγμένα προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους χωριστά και ανά Παράρτημα   
1.10  Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Ζυμαρικά 
μη μαγειρεμένα προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους χωριστά και ανά 
Παράρτημα   
1.11 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Όσπρια – 
ρύζι προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους χωριστά και ανά Παράρτημα  και ανά 
Παράρτημα   
1.12 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας 
Κονσερβοποιημένα – Διατηρημένα προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους χωριστά 
και ανά Παράρτημα   
1.13 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Λοιπά 
(τρόφιμα – ποτά ) προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους χωριστά και ανά 
Παράρτημα   
1.14  Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Λαχανικά  
και Φρούτα προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους χωριστά και ανά Παράρτημα   
1.15 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Ζωικά ή 
φυτικά λίπη και έλαια προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους χωριστά και ανά 
Παράρτημα   
1.16 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Τυροκομικά 
προϊόντα προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους χωριστά και ανά Παράρτημα   
1.17 Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας Γάλατα - 
γιαούρτι  προσφέροντας τιμή  ανά μονάδα είδους χωριστά και ανά Παράρτημα   
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1. 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 σχετικής προκήρυξης στο 
διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και στον ελληνικό Τύπο. 
3. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε προθεσμία είκοσι δύο  (22) ημερών από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ 
σύμφωνα με το αρ. 121 του Ν.4412/16 (Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων κάτω των ορίων – παρ. 1α  – (ανοικτή διαδικασία).  
4. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή 
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων Διαγωνισμών (εφεξής: «Επιτροπή Διαγωνισμού») 
του Κέντρου  Κοινωνικής  Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  Θράκης  
και τα αρμόδια προς τούτο πιστοποιημένα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής με χρήση 
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
5. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 01-02-2019 , ημέρα Παρασκευή και 
ώρα: 12:00 μεσημέρι. 
6. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 22-02-2019,  ημέρα Σάββατο   και 
ώρα: 12:00 μεσημέρι. 
7. Μετά την παρέλευση της εν λόγω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. 
8. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 
του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρ. 6 του ν. 4155/2013 καθώς και στο άρθρο 6 της 
ΥΑ/Π1/2390/16.10.2013. 
9. Η αποσφράγιση των υποψηφιοτήτων και η αξιολόγησή τους γίνεται 
ηλεκτρονικά από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο Σύστημα όργανα της Αναθέτουσας 
Αρχής («Επιτροπή Διαγωνισμού»). 
10. Σε κάθε στάδιο της αποσφράγισης των προσφορών, αμέσως μετά την 
αποσφράγιση, οι έχοντες το σχετικό δικαίωμα προσφέροντες δύνανται να έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στα περιεχόμενα των αποσφραγισθέντων φακέλων των 
προσφορών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία. 
11. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. 
12. Οι υποβαλλόμενες στον παρόντα διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και 
δεσμεύουν τους υποψήφιους για τριακόσιες εξήντα  (360) ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή για ακόμα εξήντα  (60) ημέρες (παρ. 4, άρθρο 97, νόμος 
4412/2016). 
13. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της 
Προκήρυξης, φέροντα ψηφιακή υπογραφή, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 
Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως , τουλάχιστον δέκα ημέρες προ της εκπνοής της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος 
παροχής διευκρινήσεων από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα απαντήσει 
ηλεκτρονικά, ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλα τα ερωτήματα που θα γίνουν, 
το αργότερο έξι (6) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής 
προσφορών (άρ.67 παρ. 2 του Ν.4412/2016). 
14. Τα ερωτήματα θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή αποκλειστικά στην 
ελληνική γλώσσα, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα 
Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από 
τον ως άνω προδιαγεγραμμένο. 
15. Μετά την υποβολή και αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινήσεις, 
τροποποιήσεις ή αποκρούσεις ή ενστάσεις ή προσφυγές κατά των όρων της 
Προκήρυξης, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τα 
συνημμένα μέρη της (σε ηλεκτρονική μορφή) θα διατίθεται από τους διαδικτυακούς 
τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.kkppamth.gr . Επίσης, θα αναρτηθεί στον 
ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ  http://www.eprocurement.gov.gr. 
16. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να 
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της 
Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού (παρ. 2 
αρ.22 Ν.4412/16). 
17. Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα ανά νομό 
της έδρας κάθε Παραρτήματος, στα αντίστοιχα Επιμελητήρια ανά Νομό Βιομηχανικό 
& Εμπορικό Επιμελητήριο Ν. Καβάλας, Βιοτεχνικό & Εμπορικό Επιμελητήριο Ξάνθης, 
Εμπορικό Επιμελητήριο Ν. Δράμας και Εμπορικό Επιμελητήριο Ν. Ροδόπης καθώς και 
στον ιστότοπο του Προγράμματος Διαύγεια: http://et.diavgeia.gov.gr.  Επίσης το 
πλήρες κείμενο της προκήρυξης, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. : 
www.kkppamth.gr.  
18. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο βάσει των διατάξεων του ν. 
3548/2007, όπως ισχύει σήμερα , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 35 του άρθρου 
377 του Ν. 4412/2016, η οποία θα υπολογιστεί σύμφωνα με το ποσό που θα 
προκύψει από την εκάστοτε σύμβαση σε αναλογία με το συνολικό ποσό των 
συμβάσεων που θα προκύψουν.  

 
Άρθρο 1ο 

Δικαίωμα Συμμετοχής και λόγοι αποκλεισμού 
 
Α. Δικαίωμα συμμετοχής. 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο 
αντικείμενο της υπό ανάθεσης προμήθειας, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή 
σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το 
Ν.2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Π.Δ. 60/2007 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 

http://www.kkppamth.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.kkppamth.gr/
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ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας. 
2. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική 
μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η 
διακηρυσσόμενη με την παρούσα Προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική 
μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 
3. Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν 
ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα 
πρέπει να αποδεικνύουν (στην τεχνική προσφορά) την εγγραφή τους σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους (παρ. 2 αρ. 75 
Ν.4412/16) ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό. 
4. Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “προμηθευτής” αφορά όλες 
τις προαναφερθείσες παραπάνω κατηγορίες. 
 
Β. Λόγοι αποκλεισμού.  
1. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή 
σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύουν, με την επαλήθευση που 
προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν. 4412/2016, ή είναι γνωστό στην 
αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 
δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
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τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση 
της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), 
η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215). 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο 
εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και 
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους. 
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες καταστάσεις: 
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι δεν έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας (παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016). 
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ



 
 

 

Σελίδα 11 από 90 
 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας σύνηψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 
Ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα, 
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 
των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να 
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης, 
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, 
η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή 
την ανάθεση, 
θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο 
οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 
θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητα του. 
3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 
οικονομικός φορέας, εάν έχει επιβληθεί σε βάρος του η ποινή του αποκλεισμού 
από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 74 
του Ν. 4412/2016. 
4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιασδήποτε 
ένωση οικονομικών φορέων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 
 

Άρθρο 2ο 
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 

 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, 
επί ποινή απόρριψης, δικαιολογητικά: 
  
Α.  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
1. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων 
(άρθρο 93 του Ν.4412/16). 
2. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσης. 
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3. To Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της υπ’ αριθμ. 
158/2016 Απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016. 

i.«Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης»: 
Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλόλητας, της οικονομικής 
κατάστασης και των ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως 
προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
που δεν υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ σύμφωνα με την 158/2016 Απόφασης 
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Η υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες ή 
άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι: 
• δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν 
να αποκλειστούν από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης. 
• πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. 

ii.Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που 
ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους 
συμμετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις 
αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος παρέχει τους συνδέσμους για 
τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6 του άρθρου 
79 του ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν 
δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη 
δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της 
Ένωσης. Το ΤΕΥΔ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους 
συμμετοχής (προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής. Πέραν 
αυτών η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί από προσφέροντες και 
υποψηφίους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να 
υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας (παρ. 5 του αρ. 79 του ν.4412/16). 

iii.Οδηγίες συμπλήρωσης του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης 
• Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους 
συμπληρωμένο το πρότυπο ΤΕΥΔ όπως αυτό έχει οριστεί από την αναθέτουσα αρχή 
στη διακήρυξη στο Παράρτημα Στ’ (ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό 
αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) 
ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την 
διακήρυξη. Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι προβλέπει το Παράρτημα Α’ της υπ’ αριθμ. 
158/2016 Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 3698/Β΄/16-11-2016) περί έγκρισης 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης.  
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση. 
Οι προσφορές υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση 
νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η προσφορά ένωσης 
οικονομικών φορέων υπογράφεται ψηφιακά, υποχρεωτικά, είτε από όλους τους 
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 
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και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
Β. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 
1. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων 
(άρθρο 93 του Ν.4412/16). 
2. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσης. 
3. To Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της υπ’ αριθμ. 
158/2016 Απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 όπως 
περιγράφεται και στην περίπτωση 3. του εδ. Α. του παρόντος άρθρου. 
 
Γ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
1. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσης.  
2. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες 
πολίτες και Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα 
ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις ή το ανωτέρω ΤΕΥΔ υπογράφονται από τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο, 
στις περιπτώσεις Α.Ε. 
3. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των 
ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης (εδ. γγ. 
αρ. 93 Ν.4412/16), Συγκεκριμένα: 
3.1. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή 
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.): 
• ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας ή εν ελλείψει αυτού οποιοδήποτε άλλο 
νομιμοποιητικό έγγραφο αποδεικνύει την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και 
προβλέπεται από τις εκάστοτε διατάξεις. 
• ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας και ελλείψει  αυτού σε περίπτωση που 
ακόμη δεν έχει δημοσιευτεί, πρωτότυπο ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που να προκύπτει η εκπροσώπησή της ή εν 
ελλείψει πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ. 
• Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή 
ή βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την 
οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο καταστατικό του 
νομικού προσώπου και, εφόσον υπάρχουν μεταβολές, τα σχετικά ΦΕΚ (για την 
περίπτωση των Α.Ε.) ή τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις (για την περίπτωση 
των Ε.Π.Ε. και των Ι.Κ.Ε.). 
• Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) χωρίς 
θεώρηση, του νομίμου εκπροσώπου ότι τα όργανα εκπροσώπησης της εταιρείας 
είναι αυτά που αναφέρονται στο υποβαλλόμενο ΦΕΚ εκπροσώπησης ή στο ακριβές 
απόσπασμα από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή στο 
πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ. 
3.2 Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή 
Ε.Ε.): 
• Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο (σύμφωνα με τον 
Ν.4250/14) του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων 
αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. 
• Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή  
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3.3 Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 
• Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και 
πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 3Α ή 3Β, τα 
οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από 
τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα 
προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές 
πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 
• Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο 
πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου 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 κράτος καταγωγής ή προέλευσης, από την οποία 
προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το 
σχετικό νομιμοποιητικό όρο (αρ. 80 ν.4412/16). Η ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή 
υπεύθυνη δήλωση όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υποβάλλεται 
υποχρεωτικά με βεβαίωση από την αρμόδια αρχή ότι δεν εκδίδεται το αντίστοιχο από 
τα ανωτέρω πιστοποιητικά (αρ. 80 ν.4412/16). 
 
  Δ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ  
1. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσης. 
2. Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως 
ανωτέρω, υπό στοιχ. 3Α, 3Β και 3Γ. Διευκρινίζεται ότι : 
• το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο 
αφορά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και  
• οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ 
αυτόν. 
 
Ε. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
1. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσης.  
2. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, 
που συμμετέχει στην ένωση. 
• Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  
• Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο 
της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών 
του καθενός από τους συμμετέχοντες, ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα 
εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 
3. Η ένωση υποψήφιων αναδόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους αναδόχους που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης υποψήφιων αναδόχων. 
4. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις 
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  
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5. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή 
ανωτέρα βία, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της 
ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν 
να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η 
παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια 
τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις 
μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.-
Π.Α.Μ.Θ. 
 
ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. 
 
1. Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εφόσον ζητείται από την παρούσα 
διακήρυξη να υποβάλουν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, αυτά θα είναι 
επικυρωμένα κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4250/2014 σύμφωνα με τον οποίο αντί 
πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται 
υποχρεωτικά αποδεκτά από τις δημόσιες υπηρεσίες (Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα 
Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή 
επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους 
κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις 
και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν.3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.) 
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις 
υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, 
υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται ανωτέρω. Ομοίως, 
υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο. 
 
Ζ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ.  

1. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή 
πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα τις διακήρυξης ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις ή όποιες περιπτώσεις αναφέρονται στην παρούσα 
διακήρυξη, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται 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 κράτος καταγωγής 
ή προέλευσης. Η ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση όπου δεν 
προβλέπεται, συνυποβάλλεται, υποχρεωτικά, με βεβαίωση από την αρμόδια αρχή 
ότι δεν εκδίδεται το αντίστοιχο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι δεν καλύπτει 
όλες τις περιπτώσεις όλες τις περιπτώσεις της διακήρυξης (αρ. 80 ν.4412/16).Η 
υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 
 
 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ



 
 

 

Σελίδα 16 από 90 
 

Η. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
1. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσης. 
2. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, 
που συμμετέχει στην ένωση. 
• Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  
• Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο 
της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών 
του καθενός από τους συμμετέχοντες, ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα 
εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 
 

 
Άρθρο 3ο 

Διευκρινήσεις για την υποβολή των Δικαιολογητικών συμμετοχής 
 

1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά 
σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 
δύο (2)  ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
2. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
3. Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 
απαιτείται σχετική θεώρηση. 
4. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 
υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν 
υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην 
αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον 
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως 
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
5. Η ημερομηνία ψηφιακής υπογραφής των υπευθύνων δηλώσεων πρέπει, με 
ποινή αποκλεισμού, να είναι εντός των τριάντα (30) τελευταίων ημερών προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
6. Στα πλαίσια κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 
επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των 
συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα όπως προβλέπει ο N. 4250/2014 ΦΕΚ Α΄ 
74 τα κάθε είδους έγγραφα που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες θα γίνονται 
δεκτά εφόσον είναι σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο και την αντίστοιχη εγκύκλιο με 
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 ΑΔΑ:ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  
7. Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα διακήρυξη που έρχεται σε αντίθεση 
με τα παραπάνω θεωρείται εκ παραδρομής και δεν λαμβάνεται υπόψη. 
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8. Το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. θα διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο επί των 
φωτοαντιγράφων που κατατίθενται σύμφωνα με τα προηγούμενα και στις 
περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο 
θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά θα 
ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας 
χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά. 
 

Άρθρο 4ο 
Εγγυήσεις 

 
1. Εγγύηση  συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
1.1. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του 
συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% , επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. για τα είδη που προσφέρει, σύμφωνα με 
τα όσα ορίζονται στο άρθρο 302 του Ν 4412/2016. 
1.2. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα μήνα μετά την λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς  που ζητά η διακήρυξη. 
1.3. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά την παρούσα 
εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 
1.4. Η εγγυητική συμμετοχής θα πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ. 
2. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύμβασης.   
2.1. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση 
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το 
ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, 
αφαιρούμενου του Φ.Π.Α. και θα ισχύει για όσο διαρκεί η σύμβαση, σύμφωνα με τα 
όσα ορίζονται στο άρθρο 302 του Ν.4412/2016. Η εγγύηση κατατίθεται με την 
υπογραφή της σύμβασης και θα πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνη με το συνημμένο 
υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄. 
2.2. Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη, εκδίδονται από 
πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, 
σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το 
Ν.2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το 
δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
2.3. Οι εγγυήσεις πρέπει να περιέχουν, επί ποινή απορρίψεως της 
προσφοράς, όλα τα στοιχεία των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δ’ και Ε’ της παρούσας 
Διακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης υποψήφιων αναδόχων οι εγγυήσεις 
περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών 
της ένωσης. 
 

Άρθρο 5ο 

Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών – Περιεχόμενο Προσφορών 
 

1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
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Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από 
τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της 
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν.4412/16. 
2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα 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 Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
3. Αλλοδαποί οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν αυτοτελώς στο 
Διαγωνισμό υποχρεούνται να διορίσουν εκπρόσωπο και Αντίκλητο στην Ελλάδα, 
προκειμένου να υποβάλει την προσφορά τους, να δέχεται τυχόν αλληλογραφία με 
την Αναθέτουσα Αρχή και γενικά να εκπροσωπεί τον υποψήφιο στις σχέσεις του με 
την Αναθέτουσα Αρχή. Ο εκπρόσωπος και Αντίκλητος πρέπει να έχει υποβάλει τα 
παραστατικά εκπροσώπησης. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται ιδιαίτερος διορισμός 
εκπροσώπου και Αντικλήτου, σε περίπτωση που ο αλλοδαπός μετέχει σε ένωση 
προσώπων, που υποβάλλουν από κοινού προσφορά. 
4. Μετά τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, 
κανένα συμπληρωματικό στοιχείο δεν γίνεται δεκτό για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη 
και εάν υπάρχει αίτηση έκδοσής του ή υπεύθυνη δήλωση για την προσκόμισή του. Η 
Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους Υποψηφίους να 
συμπληρώσουν και/ή να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά 
ηλεκτρονικά. Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση και η διευκρίνιση δεν μπορεί να 
συνιστά εκ νέου υποβολή με μεταβολή ουσιώδους στοιχείου και επιτρέπεται μόνο 
για τα υποβληθέντα στοιχεία, αφού δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων προσκόμιση 
παραληφθέντων δικαιολογητικών. 
5. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση από την 
Αναθέτουσα Αρχή και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
6. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η  01-02-2019  , ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 12:00 το μεσημέρι. 
7. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η   23-02-2019 , ημέρα Σάββατο   
και ώρα 12:00 το μεσημέρι. 
8. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι υποβάλλουν την Προσφορά τους σε ηλεκτρονικό 
φάκελο εντός της αναγραφόμενης στην Προκήρυξη, προθεσμίας. Τα περιεχόμενα του 
ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής : 
9. Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» και, 
10. Ένας (1) (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
11. Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων 
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στο σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος Διαγωνισμού. 
12. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
συγκεκριμένα: 
• τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας ως απαραίτητα 
στοιχεία Δικαιολογητικών Συμμετοχής και 
• τα στοιχεία που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Β της παρούσας ως 
απαραίτητα στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς. 
13. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
14. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
15. Στον (υπο) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου, ο οποίος περιέχει τα οριζόμενα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 
16. Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
17. Εφόσον, η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
18. Με την υποβολή της προσφοράς του, ο Υποψήφιος Ανάδοχος σημαίνει, με 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος ηλεκτρονικής διενέργειας του 
Διαγωνισμού, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. 
19. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. 
20. Σε περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών, πρέπει να αναγράφονται η πλήρης 
επωνυμία και η διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ όλων των μελών 
τους. 
21. Δεν λαμβάνονται υπόψη Προσφορές που δεν υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά ή που 
υπεβλήθηκαν εκτός της αναγραφόμενης στην Προκήρυξη προθεσμίας υποβολής 
ηλεκτρονικών προσφορών όπως τηρείται μέσω των υπηρεσιών χρονοσήμανσης του 
Συστήματος. 
22. Η προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους της Προκήρυξης. 
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23. Οι Υποψήφιοι, εφόσον δεν έχουν ασκήσει, εμπροθέσμως, τις διοικητικές 
ενστάσεις ή προσφυγές του αρ. 7 της παρούσας κατά της Προκήρυξης του 
Διαγωνισμού, ή η ανωτέρω ένσταση ή προσφυγή έχει απορριφθεί, θεωρείται ότι 
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Προκήρυξης. 
24. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις 
σε οποιονδήποτε όρο της Προκήρυξης απορρίπτονται. 
25. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την 
κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και 
δεν λαμβάνεται υπόψη.  
26. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
27. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τριακόσιες 
εξήντα (360) ημέρες. Η έναρξη της προθεσμίας αυτής αρχίζει από την επόμενη 
διενέργειας του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να 
αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεση της. Σε περίπτωση 
που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις 
και ειδικότερα: i) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση, ii) 
Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 
28. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
29. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη (ακόμη εξήντα (60) 
ημέρες). Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος 
της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, 
εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση 
του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον 
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της 
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.  
30. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
31. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για μέρος της προμήθειας. 
32. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και 
τα στοιχεία του Φακέλου Προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα 
μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, (όπως μπορεί να είναι και από δικηγόρο, 
(αρ.36 του κώδικα δικηγόρων ν. 4194/13)), με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για 
τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που 
μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην 
τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι 
στην Αγγλική γλώσσα. 
33. O προσφέρων υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, 
σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται 
εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος 
αριθμός παραγράφου και σελίδας. 
34. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή 
απόκλιση των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της 
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Διακήρυξης. 
35. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή 
τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα 
ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα 
ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται 
στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. 
Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς 
απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης. 
36. Τυχόν Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από ανεξάρτητους οργανισμούς, τα οποία 
να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του αναδόχου ορισμένων προτύπων 
εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα 
εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων 
για πιστοποίηση καθώς επίσης και πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα 
γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, 
που να βεβαιώνουν την καταλληλόλητα των υλικών. Τα ως άνω δικαιολογητικά 
περιλαμβάνονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Στην περίπτωση που 
υποβάλλεται προσφορά από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του 
τελικού προϊόντος, τα ως άνω δικαιολογητικά προσκομίζονται και για τον 
κατασκευαστή. 
 

Άρθρο 6ο  
Αποσφράγιση προσφορών 

 
6.1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί όπως αναφέρεται στην 
παρούσα μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων και διατάξεων για 
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
6.2. Η αποσφράγιση διενεργείται σε στάδια με πρώτο στάδιο το στάδιο 
αποσφράγισης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και έπειτα των (υπο)φακέλων των «Οικονομικών προσφορών». Η 
αποσφράγιση του κάθε σταδίου ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα, και αν δεν 
επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού,  µε 
την εξής διαδικασία: 
6.3. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο 
των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά. 
6.4. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν. 
6.5. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και των (υπο)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή Διαγωνισμού 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
σύστημα οργάνων της, 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 αιτιολογημένης 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 
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απόφαση κοινοποιείται σε όλους Υποψηφίους. 
6.6. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωστοποιεί στους Υποψήφιους, των 
οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των (υπο)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την ημερομηνία και ώρα που θα 
πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομικής 
Προσφοράς. 
6.7. Κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα η αρμόδια Επιτροπή, μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
αποσφραγίζει τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους «Οικονομική Προσφορά» και 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών. 
6.8. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται ως εξής: 
• απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι οικονομικές προσφορές που δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας, και 
• εν συνεχεία αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές, σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας. 
• Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει συγκριτικό πίνακα αξιολόγησης 
των οικονομικών προσφορών των Υποψηφίων. Το ανωτέρω πρακτικό μαζί με τυχόν 
άλλα στοιχεία του Διαγωνισμού υποβάλλονται στο αρμόδιο όργανο προς έγκριση. Η 
σχετική απόφαση κοινοποιείται στους Υποψηφίους. 
6.9 Εφόσον συντρέχει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις, η 

προσφορά του Υποψηφίου απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν αξιολογείται, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη: 

• Προσφορά που υποβάλλεται ηλεκτρονικά μετά την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα υποβολής των προσφορών. Οι αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. 
• Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή μη προσήκουσα υποβολή 
δικαιολογητικού. 
• Έλλειψη επίσημης μετάφρασης δικαιολογητικών στην Ελληνική γλώσσα, σε 
περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή.  
• Έλλειψη εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ή μετάφρασής της στην Ελληνική 
γλώσσα, σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή. 
• Έλλειψη ένορκης βεβαίωσης ή υπεύθυνης δήλωσης σε περίπτωση 
εγκατάστασης στην  αλλοδαπή ή σε περίπτωση που η αρμόδια Αρχή δεν εκδίδει 
σχετικό δικαιολογητικό. 
• Μη προσκόμιση διευκρινίσεων επί σχετικού αιτήματος της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 
• Χρόνος ισχύος προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 
• Σε περίπτωση άρνησης παράτασης ισχύος της προσφοράς ή μη απάντησης 
εντός του ορισμένου χρονικού διαστήματος, αν προκύψει σχετικό ζήτημα. 
• Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/και 
αντιφατική. 
• Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους, όπως αυτοί 
καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους και το Παράρτημα Α΄ και Β΄ της Προκήρυξης. 
• Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 
• Προσφορά στην οποία δεν αναγράφεται τιμή σε Ευρώ ή στην οποία δίνεται 
τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος. 
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6.10 Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, εφόσον 
στο λοιπό σώμα της Προκήρυξης προβλέπονται και άλλοι λόγοι για τους 
οποίους μια προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη και οι οποίοι δηλώνονται 
ρητά. 

 
Άρθρο 7ο 

Διοικητικές Ενστάσεις και Προσφυγές 
 
7.1. Κατά της Προκήρυξης της συμμετοχής Υποψηφίου στο Διαγωνισμό και της 
νομιμότητας της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, μπορεί να 
ασκηθεί ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με το 
Ν.4412/16. Προδικαστικές προσφυγές, εφόσον εκ του προϋπολογισμού εμπίπτει ο 
διαγωνισμός στις διατάξεις της οδηγίας 2014/24/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014, 
υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/16 και του Ν. 4155/2013 και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 
του Ν. 3886/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 και με το 
ν.4412/16. 
7.2. Οι ανωτέρω ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους 
Υποψηφίους μέσω του συστήματος και επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο σε μορφή 
αρχείου pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
7.3. Για το παραδεκτό της άσκησης προδικαστικής προσφυγής, εφόσον εμπίπτει 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16, κατά πράξεων που εκδίδονται πριν από 
την σύναψη της σύμβασης, απαιτείται να προσκομίζεται μαζί με την προδικαστική 
προσφυγή παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 
στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016. Σχετικά με την εν λόγω κατάθεση παράβολου αυτό 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf από τους πιστοποιημένους 
Υποψηφίους και προσκομίζεται ταυτόχρονα και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
από την ηλεκτρονική του υποβολή. 
7.4. Το ποσό του παράβολου είναι ίσο με το 0,50 % επί της προϋπολογισθείσας 
αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης . Το ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο των 600 € και μεγαλύτερο των 15.000€, όπως προβλέπεται  από το αρ. 363 
του ν.4412/16 εφόσον  κατά την δημοσίευση της προκήρυξης το εν λόγω άρθρο είναι 
σε ισχύ. 
7.5. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο 
σύστημα οργάνων της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.3886/2010 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, στο Κεφ. Vτου Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45), και τις διατάξεις 
του Ν.4412/16. 
7.6. Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός 
από τους λόγους που αναφέρονται στα ανωτέρω νομοθετήματα δεν γίνονται δεκτές, 
ούτε εξετάζονται. 
7.7. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους 
φροντίδα  . 
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Άρθρο 8ο 
Προσφερόμενη τιμή – Νόμισμα 

 
8.1. Με την προσφορά, η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα 
είδους χωριστά και για το σύνολο των ποσοτήτων της κάθε  κατηγορίας – ομάδας,  
των  τροφίμων, όπως καθορίζεται 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 κατά τόπους παράδοσης των 
Παραρτημάτων και Μονάδων αυτών, όπως αποτυπώνονται 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.) προκύπτουν 
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 
προσφοράς του συστήματος. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά 
ψηφία, 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 ήτοι φρούτα & λαχανικά (λαχανικά – φρούτα και ξηροί καρποί), 
κοτόπουλα (πουλερικά - παρασκευάσματα πουλερικών) , ψάρια φρέσκα,  
κατεψυγμένα ψάρια ,  το κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης και 
πιστοποιούμενης από την Περιφέρεια της έδρας του εκάστοτε Παραρτήματος και το 
αντίστοιχο  Τμήμα Εμπορίου, δηλαδή Π.Ε. Καβάλας, 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, 
δηλαδή: Αναψυκτικά – χυμοί – ποτά - νερά 
Άρτος – αρτοσκευάσματα κλπ. συναφή είδη 
Ζαχαρώδη – Σοκολατοειδή – Γλυκά (προϊόντα σοκολατοποιίας – ζαχαροπλαστικής) 
Αυγά 
Λαχανικά κατεψυγμένα 
Ζυμαρικά μη μαγειρεμένα 
Όσπρια - ρύζι 
Κονσερβοποιημένα  - Διατηρημένα 
Λοιπά  
Ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη 
Τυροκομικά προϊόντα 
Γάλατα - γιαούρτι 
Για τα είδη µε ποσοστό έκπτωσης, και για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το 
σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του 
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συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή µε 
δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού 
της έκπτωσης που προσφέρουν από την Ενδεικτική Τιμή Μονάδας που τίθεται στην 
παρούσα 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 ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
ΞΑΝΘΗΣ, του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού. 
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα 
συμπληρωθεί ως τιμή προσφοράς 6,45 - (6,45 x 5%) = 6,13 
Επισημαίνεται ότι η παραπάνω τιμή αναφοράς σύμφωνα µε το παράδειγμα 
γίνεται 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 
αναφερόμενα σύμφωνα µε την παρ. 2 της παρούσας. 
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει 
αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά 
υπογεγραμμένα 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 οποίο συμμετέχει.  
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του ηλεκτρονικού παραγόμενου από το 
σύστημα 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 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  
8.2. Η αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης (στο έντυπο οικονομικής προσφοράς) 
μπορεί να γίνεται μέχρι και με ένα δεκαδικό ψηφίο. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές 
μόνο για μέρος της προμήθειας του εκάστοτε είδους. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται 
οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον 
αναλογούντα Φ.Π.Α. για το παρεχόμενο είδος στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 
8.3. Προσφορά που περιέχει τιμή για εγχώριο ή/και μη προϊόν σε συνάλλαγμα ή 
με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
8.4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
8.5. Προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν 
αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι 
προσφέρεται με μηδενική αξία. 
8.6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα 
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να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των 
προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούται να παρέχουν αυτά.  
8.7. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα 
εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για 
το σκοπό αυτό ζητείται από τον προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της Οικονομικής 
Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής της προμήθειας/τις 
επιλεγείσες τεχνικές λύσεις /τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο 
υποψήφιος θα παράσχει την υπηρεσία / την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). 
Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν 
ως υπερβολικά χαμηλές, η  προσφορά θα απορρίπτεται. 
8.8. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) 
που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 
απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. 
8.9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα 
αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε  προϊόν θα είναι οι 
τελικές τιμές μετά την έκπτωση. 
 

Άρθρο 9ο 
Κριτήρια Ανάθεσης-Αξιολόγηση προσφορών 

9.1 Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως παρακάτω, στις παρ.9.2 και 9.3 η 
κατακύρωση γίνεται τελικά στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της 
παρούσας Διακήρυξης και της πρόσκλησης ανάδοχο, η προσφορά του οποίου 
κρίθηκε ως η προσφορά με 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 επί της διαμορφούμενης κάθε φορά 
μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσής τους,  η 
οποία προκύπτει  από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο τιμών , από το τμήμα 
προστασίας καταναλωτή του Τμ. Εμπορίου και Τουρισμού από την Π.Ε. της έδρας 
του εκάστοτε Παραρτήματος, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται παρακάτω. 
9.2 Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την χαµηλότερη τιµή  στα 
είδη που η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές και το μεγαλύτερο ποσοστό (%) 
έκπτωσης (επί της διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης 
του είδους, κατά την ημέρα παράδοσής τους, από το τμήμα προστασίας 
καταναλωτή του Τμ. Εμπορίου και Τουρισμού από την Π.Ε. της έδρας του εκάστοτε 
Παραρτήματος), δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 11 της παρούσης, η κατακύρωση 
γίνεται στον υποψήφιο ανάδοχο που προσφέρει τη αμέσως χαµηλότερη τιµή  στα 
είδη που η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές και μεγαλύτερο ποσοστό (%) 
έκπτωσης (επί της διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης 
του είδους, κατά την ημέρα παράδοσής τους, από το τμήμα προστασίας 
καταναλωτή του Τμ. Εμπορίου και Τουρισμού την Π.Ε. της έδρας του εκάστοτε 
Παραρτήματος). Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα 
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η 
κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο ανάδοχο με τη αμέσως επόμενη χαµηλότερη 
τιµή  στα είδη που η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές και μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης (επί της διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης 
του είδους, κατά την ημέρα παράδοσής τους, από το τμήμα προστασίας 
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καταναλωτή του Τμ. Εμπορίου και Τουρισμού της Π.Ε. της έδρας του εκάστοτε 
Παραρτήματος)  και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους υποψήφιους αναδόχους 
δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω 
διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 
απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη 
δήλωση του Άρθρου 2 της παρούσης ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν 
προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 11, καταπίπτει υπέρ 
του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής αυτού.  
9.3 Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του 
προσφέροντος την χαµηλότερη τιµή  στα είδη που η προσφορά θα δοθεί σε 
απόλυτες τιμές και το μεγαλύτερο ποσοστό (%) έκπτωσης (επί της διαμορφούμενης 
κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα 
παράδοσής τους, από το τμήμα προστασίας καταναλωτή του Τμ. Εμπορίου και 
Τουρισμού του Π.Ε. της έδρας του εκάστοτε Παραρτήματος), εφόσον από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη 
καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών 
προϋποθέσεων. 
9.4 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου 
για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.  
9.5 Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για την 
συμφωνία ή ασυμφωνία με τους απαράβατους όρους που ορίζονται ως τέτοιοι από 
την διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές της γίνεται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής 
Αξιολόγησης. 
9.6 Για την επιλογή της προσφοράς με το μεγαλύτερο ποσοστό (%) έκπτωσης  (επί 
της διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους, κατά 
την ημέρα παράδοσής τους, από το τμήμα προστασίας καταναλωτή του Τμ. 
Εμπορίου και Τουρισμού της Π.Ε. της έδρας του εκάστοτε Παραρτήματος), 
αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και 
σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.  
 

Άρθρο 10ο 
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

 
10.1 Το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. μπορεί να αποφασίσει για : 
• Εφόσον υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός 
προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν κλήρωσης σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο αρ. 90 του Ν.4412/2016.  
• Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος 
αυτής κατά ποσοστό έως και 15%. 
• Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με 
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.  
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• Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν 
οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.  
• Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 
9 παρ.2 της παρούσας. 
• Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής 
περιπτώσεις:  
 Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το προϊόν – τρόφιμο  είτε λόγω 
αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, 
για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το είδος.  
 Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την 
ματαίωση.  

 
Άρθρο  11ο  

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης –αποδεικτικά μέσα (αρ. 80 Ν.4412/16) 

 
11.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δώδεκα (12) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν (αρ. 103 Ν.4412/16), 
οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Γραμματείας ( 
Πρωτόκολλο) τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και 
ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6.9 της παρούσας: 
11.1.1 Οι Έλληνες πολίτες: 
11.1.1.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, 
ότι δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα 
της παρ. 1 του αρ.73 του Ν.4412/16 όπως επίσης δεν έχουν καταδικαστεί, για κάποιο 
από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  
11.1.1.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν 
σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, καθώς και δεν τελούν σε κάποια από τις 
διαδικασίες ή καταστάσεις του εδ. β’ της παρ.4 του αρ. 73 του Ν.4412/16. 
11.1.1.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από 
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης, τόσο κύριας όσο και επικουρικής (η υποχρέωση αυτή περί ασφαλιστικής 
ενημερότητας για την περίπτωση των νομικών προσώπων αφορά μόνο τα ίδια τα 
νομικά πρόσωπα και όχι τα μέλη της διοίκησης ή των εταίρων ατομικά (ΣτΕ ΕΑ 
865/2005, Πρ. Ε’ Κλ. ΕΣ 412/2007)) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
11.1.1.4 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά 
των παραπάνω περιπτώσεων 11.1.1.2 και 11.1.1.3 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 
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νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό.  
11.1.1.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου 
ΟΤΑ.  
11.1.1.6 Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης και 
υπεύθυνη δήλωση (χωρίς θεώρηση) περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών 
της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό 
προμήθεια είδος , κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού 
οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική 
δραστηριότητα σχετικά με το  υπό προμήθεια είδος , κατά χρονικό διάστημα που δεν 
επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, 
εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα 
αυτό. 
 
11.1.2 Οι αλλοδαποί:  
11.1.2.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του 
τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης της παραγράφου 11.1.1.1 
του παρόντος άρθρου.  
11.1.2.2 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της παραγράφου 11.1.1.2 ή υπό άλλη ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 
11.1.1.3 του παρόντος άρθρου.  
11.1.2.3 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 
μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
 
11.1.3 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  
11.1.3.1 Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων 11.1.1 και 
11.1.2 αντίστοιχα. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να 
προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), 
των ομόρρυθμων εταίρων στις περιπτώσεις των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και για τα όλα μέλη 
του Δ.Σ., για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
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καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 
περίπτωσης 11.1.1.1. του παρόντος άρθρου. 
11.1.3.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης της παραγράφου 12.1 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 
του Ν.1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (η 
τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (η τελευταία περίπτωση για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 
11.1.3.3 Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα 
πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης 11.1.3.2, εκδίδονται, όσον αφορά 
στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια προς τούτο Υπηρεσία στο μητρώο της 
οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. ή , σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, 
και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, 
από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική 
εκκαθάριση, εφόσον τούτο προβλέπεται.  
11.1.3.4 Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου 
της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.  
 
11.1.4 Οι Συνεταιρισμοί:  
11.1.4.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης της 
παραγράφου 11.1.1.1 του παρόντος άρθρου.  
11.1.4.2 Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 11.1.1.2 και 11.1.1.3 εφόσον 
πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης 11.1.2.2. εφόσον 
πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 11.1.3.2 
του παρόντος άρθρου.  
11.1.4.3 Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  
 
 
11.1.5 Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  
11.1.5.1 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
ανάδοχο που συμμετέχει στην ένωση. 
 
11.2. Σε περίπτωση που είτε την ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή δεν εκδίδεται κάποιο 
αντίστοιχο πιστοποιητικό ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, 
αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου ή στα κράτη 
μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ



 
 

 

Σελίδα 31 από 90 
 

επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης, από την οποία 
προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό ή δεν καλύπτει όλες τις 
απαιτήσεις ή περιπτώσεις της διακήρυξης, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό 
νομιμοποιητικό όρο (αρ. 80 ν.4412/16). Η ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη 
δήλωση όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υποβάλλεται υποχρεωτικά με 
βεβαίωση ή επίσημη δήλωση από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή ότι δεν 
εκδίδεται το αντίστοιχο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι δεν καλύπτουν όλες τις 
απαιτήσεις ή περιπτώσεις (αρ. 80 ν.4412/16). 
11.3 Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
11.4. Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, όλα 
δε τα ξενόγλωσσα και νομίμως μεταφρασμένα (όπως μπορεί να είναι και από 
δικηγόρο). Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (πχ μη αναφορά, ασαφής ή 
εσφαλμένη αναφορά) μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού. 
11.5. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή 
πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόμενου ή (ότι) στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση 
από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής 
ή προέλευσης. Η ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση όπου δεν 
προβλέπεται, συνυποβάλλεται, υποχρεωτικά, με βεβαίωση από την αρμόδια αρχή 
ότι δεν εκδίδεται το αντίστοιχο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι δεν καλύπτει 
όλες τις περιπτώσεις όλες τις περιπτώσεις της διακήρυξης (αρ. 80 ν.4412/16).Η 
υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 
11.6. Όλα τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να 
υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 της Υ.Α αρ. 
Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (ΦΕΚ 
2677/Β΄/21-10-2013). 
11.7. Τα περιεχόμενα στον ηλεκτρονικό φάκελο, δικαιολογητικά κατακύρωσης, 
προσκομίζονται στην Αναθέτουσα αρχή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή τους. 
11.8. Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγιστεί ο φάκελος των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης θα γνωστοποιηθεί, με σχετική ηλεκτρονική 
ανακοίνωση της Επιτροπής Διαγωνισμού, σε αυτούς που δικαιούνται να λάβουν 
γνώση του περιεχομένου της αποσφράγισης, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
11.9. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται κατόπιν πρόσκλησης της 
αναθέτουσας αρχής μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη 
μορφή. 
11.10. Αμέσως μετά την ανωτέρω αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
που δικαιούνται να λάβουν γνώση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του αποσφραγισθέντος ηλεκτρονικού 
φακέλου «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». Μετά από σχετικό έλεγχο των 

http://www.promitheus.gov.gr/
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προσκομισθέντων δικαιολογητικών και εγγράφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 
103 του Ν.4412/16 και εφόσον διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι διατάξεις του 
παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει την ανακήρυξη ως Αναδόχου 
του Υποψήφιου που έχει υποβάλει την χαμηλότερη προσφορά, με σύνταξη σχετικού 
πρακτικού. 
11.11. Η κατακύρωση χωρεί ηλεκτρονικά και η απόφαση του αρμόδιου οργάνου περί 
ανακήρυξης του Υποψήφιου ως Αναδόχου κοινοποιείται και εγγράφως στον εν λόγω 
Υποψήφιο από την Αναθέτουσα Αρχή και αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού καταθέσει 
το τελικό πρακτικό, ως ορίζεται ανωτέρω, καθώς και τυχόν κάθε άλλο στοιχείο του 
Διαγωνισμού (οικονομικές προσφορές, δικαιολογητικά, επιστολές κλπ). 
11.12. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή ή/και έντυπη προσκόμιση 
των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού από το 
Διαγωνισμό. Αν κανένας από τους Υποψηφίους δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά ή/και δεν 
προσκομίσει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 
έγγραφα και δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, ο Διαγωνισμός ματαιώνεται. 
11.13. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς κατά 
περίπτωση υπεύθυνες δήλωσης ή του ΕΕΕΣ του αρ. 2 της παρούσης (βάσει των αρ. 
53 (εδ. ιβ), 73-75 & 79 του ν.4412/16) ή ο υπόχρεος προς τούτο Υποψήφιος δεν 
προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 11 της παρούσης (αρ. 
80 του ν.4412/16), καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του στο 
Διαγωνισμό. 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 11 της 
παρούσας διακήρυξης συνιστά λόγο αποκλεισμού του αναδόχου  από τον 
διαγωνισμό. 
Τα ως άνω δικαιολογητικά θα τοποθετούνται με τη σειρά που ζητούνται στο άρθρο 
11 της παρούσας διακήρυξης σε καλά σφραγισμένο φάκελο και θα είναι αριθμημένα. 
Στον εν λόγω φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς : 
• Η ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ της εταιρείας με 
τη διακριτική επωνυμία “ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”». 
• Η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ». 
• Ο πλήρης τίτλος του Ιδρύματος : «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ». 
• Ο ΑΡΙΘΜΟΣ και ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 
• Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (συμπεριλαμβανομένων Ταχυδρομικής 
Διεύθυνσης, Ταχυδρομικού Κώδικα, Τηλεφώνων Επικοινωνίας και Fax). Σημειώνεται 
ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία θα αποτελούν τα στοιχεία επικοινωνίας  με τον 
διαγωνιζόμενο. 
 

Άρθρο 12ο 

Ανακοίνωση  κατακύρωσης 
 

12.1 Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. Η 
ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον 
επιλεγέντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/16. 
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12.2 Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης 
κατακύρωσης, ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια 
, καλείται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της σχετικής κλήσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σύμφωνα με το 
άρθρο 4 της παρούσης. 
12.3 Εάν ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να 
υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. , ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/16. 
12.4 Το κείμενο της σύμβασης έχει αποδεικτικό και μόνο χαρακτήρα , 
συνδυάζεται όμως με  κάθε άλλο κείμενο  στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών.  
12.5 Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες ή/και απρόβλεπτες περιπτώσεις, εφόσον 
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται 
η σύμβαση, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ., κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου. 

 
 

Άρθρο 13ο  
Μεταφορά – Παραγγελία - Παράδοση & Έλεγχος 

 
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 
Μονάδων των Παραρτημάτων με ευθύνη, μέριμνα, φροντίδα και έξοδά του.  

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 
κατανάλωση, 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 Παραρτημάτων. 

Σε περίπτωση αργιών η παράδοση θα γίνεται την προηγούμενη ημέρα της 
αργίας ανάλογα με την παραγγελία που προωθείται από την υπηρεσία. 

Σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει στην αγορά ο 
προμηθευτής 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 προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει τα είδη ή παραλείπει 
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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 βάρος του προμηθευτή. 

Σε περίπτωση που τα προσκομισθέντα είδη κριθούν ακατάλληλα από τον 
μακροσκοπικό έλεγχο που διενεργεί η επιτροπή, ο προμηθευτής υποχρεούται στην 
άμεση αντικατάστασή τους. Σε αντίθετη περίπτωση τα Παραρτήματα έχουν τη 
δυνατότητα να τα προμηθευτούν απευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του 
προμηθευτή. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή 
επιτροπή η οποία θα ορίζεται από το αρμόδιο Παράρτημα που παραλαμβάνει 
τρόφιμα 

 
Άρθρο 14ο 

Απόρριψη συμβατικού είδους – Αντικατάσταση 
 

1. Στην περίπτωση κατά την οποία το συμβατικό είδος   κριθεί απορριπτέο είτε 
από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής (ανά Παράρτημα ή Δομή του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ.) 
ή κατά την χρήση του, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει, εφόσον 
του ζητηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο αρ. 213 Ν.4412/16. Σε αντίθετη 
περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που δεν χορηγήθηκε δικαίωμα 
αντικατάστασης ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
2. Στην περίπτωση κατά την οποία το είδος αυτό παρουσιάζει αποκλίσεις από 
τους όρους της σύμβασης, κρίνονται όμως από το Δ.Σ. παραλειπτέες, ο προμηθευτής 
υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση των αποκλίσεων, εφόσον είναι δυνατόν, 
ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής 
εφόσον αποφασιστεί παραλαβή με έκπτωση. 
 

Άρθρο 15ο 
Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου 

 
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε 
παραπάνω στο αρ.12 παρ.12.2 για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.-
Π.Α.Μ.Θ., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν 
φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη  ή δεν συντήρησε αυτά 
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στην παρούσα. 
3. Στον προμηθευτή/ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 
ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω 
κυρώσεις: 
3.1 Κατάπτωση ολική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
κατά περίπτωση. 
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3.2 Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή/ανάδοχο είτε 
από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν 
κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με 
διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν 
διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου 
προμηθευτή/αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση 
που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. 
Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση 
κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής 
πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  
3.3 Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή/αναδόχου από το 
σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 
4412/16.  
3.4 Καταλογισμός στον προμηθευτή/ανάδοχο ποσού έως και 100% της αξίας των 
υλικών, για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να 
παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. 
3.5 Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο 
από τη σύμβαση προμηθευτή/ανάδοχο, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να 
λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής από τον προμηθευτή/ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο 
επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.  
3.6 Σε περίπτωση που η προμήθεια τροφίμου  σε βάρος εκπτώτου αναδόχου 
γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της 
ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, 
κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά 
που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών 
προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.  
 

Άρθρο 16ο 
Κυρώσεις-Ποινικές Ρήτρες 

 
1. Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις 
απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (περιλαμβανομένων 
και των παραρτημάτων της), τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις 
υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση της 
προμήθειας των τροφίμων. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως 
αναφέρεται σχετικά παρακάτω. 
2. Η Παραλαβή των ειδών και η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των όρων 
της σύμβασης, καθώς και η σύνταξη κάθε μήνα του πρακτικού ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής, ανατίθεται στην, κατά περίπτωση Παραρτήματος ή Δομής του 
Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ., Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, που διορίζεται προς 
τούτο από το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 
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3. Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης, καθώς και για παράδοση μη συμβατικών 
προϊόντων (που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)επιβάλλεται στον 
προμηθευτή/ανάδοχο ποινική ρήτρα, ίση έως και με το 100% της τελευταίας 
παραγγελίας και σε περίπτωση υποτροπή ίση έως και με το 300% της τελευταίας 
παραγγελίας, ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, σύμφωνα με την ανέλεγκτη 
κρίση του Δ.Σ. Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. μπορεί ταυτόχρονα να καταγγείλει την 
σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. 
4. Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 
μετά από προηγούμενη κλήση προς απολογία του αναδόχου και αφού έχει συνταχθεί 
για κάθε περίπτωση πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης που 
να διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση. 
5. Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από το Κ.Κ.Π.-
Π.Α.Μ.Θ. αζημίως για αυτό. 
6. Για τους λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο 15 καταπίπτουν ταυτόχρονα οι 
ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και την οικεία 
σύμβαση. 
 

Άρθρο 17ο  
Τρόπος πληρωμής 

 
1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κατά μήνα από την αρμόδια υπηρεσία 
του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τα παραπάνω ισχύουν και 
για οποιαδήποτε άλλη αξία που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των συμβάσεων 
(π.χ. πρόστιμο, κλπ). Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής ανά μήνα για την 
εξόφληση των μηνιαίων παραδοθείς προϊόντων: 
 
1.1 Μηνιαίο Πρακτικό Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής καθώς και 
παρακολούθησης των όρων της Σύμβασης που θα συναφθεί με τον Προμηθευτή το 
οποίο θα συντάσσεται από την κατά περίπτωση και ανά Παράρτημα ή δομή αρμόδια 
Επιτροπή που θα οριστεί από το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. για την Παραλαβή των Ειδών και 
Παρακολούθηση των όρων της οικείας Σύμβασης. 
1.2 Τιμολόγιο. Στο τιμολόγιο θα αναφέρονται αναλυτικά οι ποσότητες και οι 
χρεώσεις για κάθε Παράρτημα / μονάδα του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. καθώς και το γενικό 
σύνολο. 
1.3 Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. για μη οφειλόμενες εισφορές (ασφαλιστική 
ενημερότητα). 
1.4 Φορολογική ενημερότητα. 
1.5 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
2. Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως κάθε 
φορά αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
3. Η πρώτη πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί όταν εγκριθεί ο 
φάκελος της διενέργειας του διαγωνισμού από την Οικονομική Υπηρεσία του Κ.Κ.Π.-
Π.Α.Μ.Θ., με την προσκόμιση του πρώτου τιμολογίου.   
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Άρθρο 18ο 
Κρατήσεις 

 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,06% (αρ. 375 του ν.4412/16) επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, Χαρτόσημο 3% επί της ανωτέρω 
κράτησης και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% 
β) Παρακράτηση Φόρου 4% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
γ) Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 
0,06% (από την έναρξη ισχύος που ορίζουν οι διατάξεις του ν. 4412/16) επί της 
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
δ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 
εκτός ΦΠΑ, της σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
Συμβάσεων και Προμηθειών (από την έναρξη ισχύος που ορίζουν οι διατάξεις του ν. 
4412/16). 

 
Άρθρο 19ο 

Επανάληψη – ματαίωση του διαγωνισμού 
 

 Το Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ.  διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση που η 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων δεν κριθεί ικανοποιητική ή σε περίπτωση, που οι 
προτάσεις τους κριθούν ασύμφορες ή βάσει των σχετικών νόμων και διατάξεων 
απαράδεκτες, να ματαιώσει τον διαγωνισμό και εν συνεχεία είτε να τον επαναλάβει, 
είτε να προβεί σε απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρ. 
10 του αρ. 6 και στα άρθρα 32, 118 του Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 20ο 
Ισχύς της σύμβασης   

 
20.1    Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες με 
δυνατότητα παράτασης αυτής μέχρι και τρείς (3) μήνες μονομερώς από τον Φορέα. 
Η παράταση ισχύος της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα 
ισχύος της σύμβασης και πάντως τους δώδεκα (12) μήνες, εκ των οποίων, οι τρεις 
(3) μονομερώς όπως αναφέρεται ανωτέρω, και οι επόμενοι εννέα (9) μήνες με την 
συναίνεση του αναδόχου, και για κάθε μήνα παράτασης θα ορίζεται ρητά η 
παραδιδόμενη ποσότητα, η οποία δεν θα είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη 
μηνιαία που προβλέπει η σύμβαση ή που προκύπτει από τη σύμβαση κατ’ αναλογία. 
Οι παρατάσεις αυτές θα εγκρίνονται με απόφαση Δ.Σ. ή πράξη Προέδρου. 
20.2 Η απόφαση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης, θα κοινοποιηθεί εγγράφως 
και έγκαιρα στους προμηθευτές και πάντως προ της λήξεως της κανονικής διάρκειας. 
20.3 Για κάθε μήνα παράτασης θα ορίζεται ρητά η παραδιδόμενη εργασία, η οποία 
δεν θα είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία που προβλέπει η σύμβαση ή 
που προκύπτει από τη σύμβαση κατ΄ αναλογία. 
20.4 H δαπάνη για την προμήθεια της δημοπρατούμενης προμήθειας θα βαρύνει 
τον Κ.Α.Ε. 1511  του προϋπολογισμού εξόδων του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 
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Άρθρο 21.  
Τροποποίηση – επέκταση – διακοπή της σύμβασης 

 
21.1 Σε περίπτωση που το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης 
&Κοινωνικής Αλληλεγγύης, άλλος φορέας χορηγήσει τρόφιμα  στο Παράρτημα του 
Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ.  με οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λπ.) που καλύπτει στο 
σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. και χωρίς 
δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του αναδόχου μπορεί να μειώσει τις 
συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών.   
21.2 Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής σύμβασης σχετικού διαγωνισμού 
σε περιφερειακό επίπεδο, η σύμβαση παύει να ισχύει αζημίως για το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 
21.3 Τα Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης και της 
οικείας Σύμβασης. 
21.4 Η σύμβαση δύναται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη 
και των δύο συμβαλλομένων, σύμφωνα και όπως προβλέπουν οι διατάξεις του 
ν.4412/16. 
21.5 Σε περίπτωση που καταργηθεί ή μεταφερθεί οποιαδήποτε υπηρεσία του 
Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ., ισχύει η υποχρέωση παροχής των προϊόντων στο νέο περιβάλλον. 
21.6 Το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί μεγαλύτερες ή 
μικρότερες ποσότητες από αυτές που αναφέρονται στη παρούσα εντός του 
προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού όπως αυτός προκύπτει συνυπολογίζοντας τα 
δικαιώματα παρατάσεων, για λόγους υπηρεσιακών αναγκών. 
21.7 Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα μονομερώς να αυξήσει στον ανάδοχο τις 
συμβατικές ποσότητες για την κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών, που δεν μπορούν 
να προβλεφθούν και να τον ειδοποιήσει εγγράφως μέσα, σε εύλογο χρονικό 
διάστημα. 
21.8 Για πρόσθετες ποσότητες που δεν προβλέπονται από την διακήρυξη και δεν 
θα υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται από το αρ.132 του Ν.4412/2016, αλλά 
αποβλέπουν στην κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών για την φροντίδα 
των περιθαλπομένων και φιλοξενουμένων των επί μέρους μονάδων του Κέντρου, 
ο προμηθευτής θα υποβάλλει οικονομικοτεχνική προσφορά για έγκριση, μόνο 
εφόσον του ζητηθεί. 
 

Άρθρο 22 
Ζητήματα Κυριότητας και Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

 
22.1 Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, 
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό 
έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο 
κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη 
ιδιοκτησία του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 
22.2 Ο Προμηθευτής, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει 
όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στο Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. Ο Προμηθευτής μπορεί να κρατά 
αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα 
χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη 
γραπτή συναίνεση του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 
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Άρθρο 23 
Εμπιστευτικότητα 

 
23.1 Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ., ο 
Προμηθευτής δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που 
ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, 
έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, 
υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με 
αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο 
της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την 
αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών 
πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 
23.2 Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ., ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. και δεν δεσμεύει 
το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 
23.3 Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο 
και μετά την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές. 
 

Άρθρο 24 
Λοιπές Υποχρεώσεις του Αναδόχου και τελικές διατάξεις.  

 
24.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Προμηθευτής θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια όργανα του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ., υποχρεούται δε να 
λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της 
σύμβασης. 
24.2 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις 
που αφορούν την Συμβατική Προμήθεια  (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα 
απαραίτητα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν για την αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων. 
24.3 Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την 
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας. 
24.4 Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που 
αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα 
έναντι του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη 
Διακήρυξη/Προσφορά/Σύμβαση υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους 
συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις 
και σε καμία περίπτωση 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 Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 
24.5 Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν 
την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 
24.6 Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης 
ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση 
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εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν 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 Σύμβασης 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε 
αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης 
σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των 
μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης 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 αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης 
των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας 
Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που 
προβλέπονται στη Σύμβαση. 
24.7 Ο Προμηθευτής υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται 
με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τον Ν. 3414/05. 
24.8 Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες 
ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από την άποψη πληρότητας 
σύμφωνα με το συνολικό αριθμό σελίδων κι εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 
παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. και να ζητήσουν ένα 
πλήρες αντίγραφο. Επίσης οι παραλήπτες της διακήρυξης είναι υπεύθυνοι να 
προβούν στους απαιτούμενους υπολογισμούς σύμφωνα με τους πίνακές ειδών 
(Παράρτημα Β’ της παρούσης) ανά παράρτημα ή δομή του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. για την 
ορθή κατάρτιση της προσφοράς τους.  
Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη 
πληρότητας του παρεληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
24.9 Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο ή εκχώρηση μερικώς ή ολικώς του 
έργου, όπως και η υπεργολαβία (μερικώς ή και ολικώς). Μόνη εξαίρεση αποτελεί η 
εκχώρηση του συμβατικού τιμήματος (του αναδόχου δικαίωμα) σε αναγνωρισμένο 
Τραπεζικό Ίδρυμα και η ανάθεση σε υπεργολάβο της εκτέλεσης ιδιαίτερα 
περιορισμένων και άκρως εξειδικευμένων εργασιών, μόνο μετά από αίτημά του και 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
24.10 Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί 
σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 
                  ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 
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Άρθρο 25ο 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση σε τέσσερις 
εφημερίδες  Νομαρχιακού και Τοπικού Τύπου.  
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων των διαγωνισμών (αρχικών και 
επαναληπτικών) στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τους ανάδοχους των προμηθειών 
σύμφωνα με το αρ.4 του Ν.3548/07 και το αρ.46 του Ν.3801/09, τα  οποία θα 
υπολογιστούν  σύμφωνα με το ποσό που θα προκύψει από την εκάστοτε σύμβαση 
σε αναλογία με το συνολικό ποσό των συμβάσεων που θα προκύψουν.  

  
  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 

 
 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Π. ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α.1. Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής μορφή και περιεχόμενο: 
Στον υποφάκελο  της τεχνικής προσφοράς, οι προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν, επί 
ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή 
πιστοποιητικά. 
 
1. Υπεύθυνη Δήλωση, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη, χωρίς θεώρηση, της παρ. 4 
του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του προσφέροντος: 
 

i.Για το χρόνο παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα παραγγελίας, 
όπως αναφέρεται και στο άρθρο 13 του παρόντος. 

ii.Στην οποία θα δηλώνεται ότι οι προδιαγραφές του είδους που προσφέρεται, καθώς 
και τα φυσικά  χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

iii.Να δηλώνεται  ότι, εφόσον δεν κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του εργοστασίου κατασκευής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση 
της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ 
του οποίου έγινε η αποδοχή. 

iv.Να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων δύναται να λάβει τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του 
προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία 
ή και τη ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων, 
καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων. 

v.Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

vi.Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν σε 
αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη ΚΥΑ (αρ. 74 του Ν.4412/16). 

vii.Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη 
προσκόμιση των δικαιολογητικών της του άρθρου 103 του Ν.4412/16, που 
απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, και σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του ίδιου άρθρου και του άρθρου 11 της παρούσας εφόσον 
κατακυρωθεί υπέρ του η παροχή της εν λόγω προμήθειας. 

viii.Να δηλώνεται ότι δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς. 
ix.Να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης. 
x.Να δηλώνεται το ύψος και ο αριθμός της εγγυητικής επιστολής και το πιστωτικό 

ίδρυμα έκδοσης αυτής. 
xi.Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης κι έχουν λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών. 
xii.Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της 

δημοπρατούμενης Προμήθειας. 
xiii.Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με 

οποιαδήποτε απόφαση του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του 
παρόντος διαγωνισμού. 

xiv.Να δηλώνεται ότι η προσφορά του ισχύει για τουλάχιστον 360 ημέρες. 
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2. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρα Υπ. δήλωση θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Άδεια εμπορίας – διακίνησης ειδών διατροφής από την αρμόδια υπηρεσία 
(εφόσον προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία). 

4. Βεβαιώσεις  προμήθειας αντίστοιχης από Υπηρεσίες – Επιχειρήσεις (Ιδιωτικού 
και Δημόσιου Τομέα)-  που θα αναφέρονται στο ΤΕΥΔ – εφόσον υπάρχει η 
προηγούμενη σύμβαση- η καλή εκτέλεση αυτής ή υπεύθυνη δήλωση ότι ο κατάλογος 
είναι αληθής και όντως ο προμηθευτής έχει εκτελέσει τις αναφερόμενες παραδόσεις 
ή και συμβάσεις. Στον κατάλογο επί ποινή απόρριψης θα αναφέρονται οι 
κυριότερες συμβάσεις ή παραδόσεις τουλάχιστον δύο (02) επιχειρήσεων ή 
υπηρεσιών .  
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

- Υπόχρεοι των υπευθύνων δηλώσεων είναι , κατά περίπτωση: 
- Για τις Ο.Ε. , Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές 
- Για τις Α.Ε. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή και ο Διευθύνων Σύμβουλος 
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι 
εκπρόσωποί      
                                 του. 
- Για το συνεταιρισμό ο Πρόεδρός του 
- Για την ένωση προμηθευτών -  κοινοπραξία κάθε μέλος  
 
 
Α.2. Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής μορφή και περιεχόμενο:  
 
1. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή 
απορρίψεως, μέσα στον κυρίως φάκελο και σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την 
ένδειξη «Οικονομική προσφορά». 
2. Στις περιπτώσεις στις οποίες τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, 
βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά 
(ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στην διαμόρφωση της μέσης τιμής, 
αλλά λαμβάνονται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή ( ανώτερη ή κατώτερη). 
3. Σε περίπτωση αδυναμίας πιστοποιήσεως της τιμής από την παραπάνω Δ/νση, 
για τιμή θα λαμβάνεται η εγγυτέρα πιστοποιηθείσα τιμή, η οποία δεν πρέπει να 
απέχει περισσότερο από ένα μήνα, προ ή μετά τη παράδοση. 
4. Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιου 
χαρακτηριστικού γνωρίσματος του είδους από το οποίο εξαρτάται η τιμή τότε το 
είδος θα αποτιμάται στην κατώτερη τιμή, από την οποία θα αφαιρούνται η 
προαναφερθείσα έκπτωση, οι κρατήσεις κ.λ.π. 
5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, η προσφορά απορρίπτεται με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του 
φορέα οργάνου.  
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6. Ο προσφέρων υποχρεούται με την προσφορά του να δηλώσει το ποσοστό 
ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. 
7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
8. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής της προσφοράς και οποιαδήποτε 
οικονομική αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου βάσει της προσφοράς του, 
και των τιμών της  κατακύρωσης και της σύμβασης που θα υπογραφεί. 
9. Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται 
πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος 
(τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής 
επιδότησης. 
10. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές 
υποχρεούνται να τα παρέχουν. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων 
βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
11. Σε περίπτωση που δεν παρασχεθούν τα ανωτέρω στοιχεία, διακόπτεται η 
αξιολόγηση της συγκεκριμένης προσφοράς, η οποία χαρακτηρίζεται πλέον ως 
απαράδεκτη. 
12.  Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την 
οριστική παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των 
τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου 
των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την 
οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους. 
13. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα 
διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο  ο οποίος και οφείλει 
να  εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση 
η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για 
το Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 
14. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε τρόφιμα  που 
αναφέρονται στην προσφορά, θεωρείται αμαχήτως ότι αυτά προσφέρονται 
δωρεάν. 
15. Κατανομή προϋπολογισμού ανά Παράρτημα – ανώτερη προϋπολογισθείσα 
τιμή – αξία εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανά είδος: 

 

α/

α 

Κατηγορίες 

Είδη 

τροφίμων 

CPV Συνολικός 

Προϋπολογ

ισμός σε € 

Χ.Τ

. 

ΠΑΡΑΡΤ

ΗΜΑ 

ΠΡΟΣΤΑ

ΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑ

Σ 

 

ΠΑΡΑΡΤ

ΗΜΑ 

ΑΤΟΜΩ

Ν ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡ

ΙΑ 

ΞΑΝΘΗΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤ

ΗΜΑ 

ΠΡΟΣΤΑ

ΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜ

Α 

ΑΠΟΘΕΡΑΠ

ΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣ

ΤΑΣΗΣ 

ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΚΟΜΟΤΗΝ

ΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤ

ΗΜΑ 

ΧΡΟΝΙΩ

Ν 

ΠΑΘΗΣΕ

ΩΝ 

ΔΡΑΜΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤ

ΗΜΑ 

ΧΡΟΝΙΩ

Ν 

ΠΑΘΗΣΕ

ΩΝ 

ΚΑΒΑΛΑ

Σ 

 

1 Αναψυκτικά - 

χυμοί - ποτά-

νερά  

159820

00-5 

 

4.721.70 Χ.Τ

. 

268,50 460,60 1.189,0

0 

1.211,50 945,50 646,60 
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2 Άρτος, 

αρτοσκευάσ

ματα κλπ 

συναφή είδη 

158100

00-9 

 

5.340,00 Χ.Τ

. 

910,00 90,00 1.830,0

0 

0,00 2.510,0

0 

0,00 

3 Ζαχαρώδη - 

Σοκολατοειδ

ή - Γλυκά 

(προϊόντα 

σοκολατοποι

ίας - 

ζαχαροπλαστ

ικής) 

158420

00-2 

 

6.519,00 Χ.

Τ. 

780,00 1.545,0

0 

330,00 1.230,00 2.414,0

0 

220,00 

4 Αυγά 

 

031425

00-3 

3.820,00 Χ.

Τ. 

600,00 420,00 560,00 800,00 1.200,0

0 

240,00 

5 Ζωικά 

προϊόντα, 

κρέας και 

προϊόντα 

κρέατος 

 

151000

00-9 

 

24.660,05 Π.

Ε. 

1.771,4

5 

3.248,9

5 

3.927,6

5 

6.127,90 7.153,3

0 

2.430,8

0 

6 Πουλερικά - 

παρασκευάσ

ματα 

πουλερικών 

151121

30-6 

 

9.809,35 Π.

Ε. 

1.274,5

5 

1.118,5

0 

956,60 1.795,50 3.596,1

0 

1.068,1

0 

7 Ψάρια 

κατ/να 

152210

00-3 

9.978,05 Π.

Ε. 

1.037,1

0 

1.564,0

0 

842,35 3.859,50 2.675,1

0 

0,00 

8 Ψάρια  

φρέσκα 

033100

00-5 

1.136,90 Π.

Ε. 

280,00 0,00 856,90 0,00 0,00 0,00 

9 Λαχανικά 

κατεψυγμέν

α 

153311

70-9 

 

3.694,30 Χ.

Τ. 

254,70 521,40 325,80 665,40 1.343,6

0 

583,40 

1

0 

Ζυμαρικά μη 

μαγειρεμένα 

158511

00-9 

5.576,00 Χ.

Τ. 

427,00 366,00 468,00 2.456,00 1.378,0

0 

481,00 

1

1 

Όσπρια 

 

032122

20-8 

5.591,00 Χ.

Τ. 

363,00 824,00 772,00 1.975,00 835,00 822,00 

1

2 

Κονσερβοποι

ημένα - 

Διατηρημένα 

158000

00-6 

 

8.561,50 Χ.

Τ. 

1.149,0

0 

1.160,9

0 

1.012,2

0 

7635,00 2.147,4

0 

552,50 

1

3 

Λοιπά  

 

150000

00-8 

 

29.404,00 Χ.

Τ. 

4.754,2

5 

5.164,5

0 

6.146,0

0 

5.588,50 4.733,9

5 

3.016,8

0 

1

4 

Λαχανικά - 

φρούτα  και 

ξηροί καρποί 

032200

00-9 

 

28.623,74 Π.

Ε. 

3.804,0

5 

4.120,3

9 

5.539,4

0 

5.194,85 8.383,9

0 

1.581,1

5 

1

5 

Ζωικά ή 

φυτικά έλαια 

και λίπη 

154000

00-2 

 

9.845,94 Χ.

Τ. 

586,70 1.150,5

0 

1.418,7

5 

2.643,50 2.978,2

9 

1.068,2

0 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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1

6 

Τυροκομικά 

προϊόντα 

155400

00-5 

16.818,00 Χ.

Τ. 

3.573,0

0 

2.727,5

0 

2.490,0

0 

1.600,00 4.537,5

0 

1.890,0

0 

1

7 

Γάλατα 

Γιαούρτι 

 

155110

00-3 

20.892,50 Χ.

Τ. 

2.274,5

0 

1.200,0

0 

1.895,5

0 

2.480, 

00 

11.827,

50 

1.215,0

0 

 ΣΥΝΟΛΟ  200.087,5

3 

 24.107,

80 

25.682,

24 

30.560,

15 

45.262,65 58.659,

14 

15.815,

55 

 

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 

Διεύθυνσης Εμπορίου των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας της 

Περιφέρειας Αν. Μακ. Θράκης.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (1) 

Α/Α ΟΜΑΔΑ-ΕΙΔΟΣ cpv codes 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
  

1 Αναψυκτικά - χυμοί - ποτά-νερά  
15982000-

5 
  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

Προϋπολογισμός ομάδας :          

  268,50 €         

 Αναψυκτικό πορτοκαλάδα, συσκευασία 1,5 λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ 30 30,00 € 

 Χυμός ατομικός, συσκευασία 250ml   ΤΕΜΑΧΙΑ 300 105,00 € 

 Χυμός λεμονιού, συσκευασία 380gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 50   15,00 € 

 Χυμός 100% Πορτοκάλι, συσκ.1 lt   ΤΕΜΑΧΙΑ 50 55,00 € 

 Νερό εμφιαλωμένο 0,5 λίτρων,   ΤΕΜΑΧΙΑ 400 56,00 € 

 Νερό εμφιαλωμένο 1,5 λίτρων  ΤΕΜΑΧΙΑ 30   7,50 € 

2 Άρτος, αρτοσκευάσματα κλπ συναφή είδη 
15810000-

9 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  910,00 €         

 Άρτος τύπου 70%, λευκός, 1kg     ΚΙΛΑ 550 550,00 € 

 Κουλούρια ή Σιμίτι (με σησάμι), 60-70 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 600 210,00 € 

 Άρτος τύπου 70%, λευκός, 70-90gr (ψωμάκι σάντουιτς)   ΤΕΜΑΧΙΑ 600 120,00 € 

 Λαγάνα, 500 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 15    30,00 € 

3 
Ζαχαρώδη - Σοκολατοειδή - Γλυκά (προϊόντα 

σοκολατοποιίας - ζαχαροπλαστικής) 

15842000-

2 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  780,00 €         

 Βασιλόπιτα   ΚΙΛΑ 5   40,00 € 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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 Γλυκά – Κεράσματα   ΚΙΛΑ 10   80,00 € 

 Τσουρέκι ατομικό των 85gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 400 400,00 € 

 Σταφιδόψωμο  ΤΕΜΑΧΙΑ 300 180,00 € 

 Τούρτες   ΚΙΛΑ 10   80,00 € 

4 Αυγά 
03142500-

3 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  600,00 €         

 Αυγά, 53gr/τεμ, κατ.Α'       ΤΕΜΑΧΙΑ 3000 600,00 € 

5 Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος 
15100000-

9 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  1.771,45 €         

 Μοσχάρι Σπάλα, χωρίς κόκκαλα   ΚΙΛΑ 50 409,00 € 

 Μοσχαρίσιος Κιμάς   ΚΙΛΑ 60 406,20 € 

 Μπριζόλα χοιρινή, τεμαχισμ.220 -240 gr   ΚΙΛΑ 50 240,00 € 

 Σουβλάκια χοιρινά  ΚΙΛΑ 50 284,00 € 

 Χοιρινό, χωρίς κόκκαλα  ΚΙΛΑ 30 168,60 € 

 Χοιρινό σνίτσελ   ΚΙΛΑ 25 151,25 € 

 Χοιρινή τηγανιά    ΚΙΛΑ 20 112,40 € 

6 Πουλερικά - παρασκευάσματα πουλερικών 
15112130-

6 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  1.274.55 €         

 Κοτόπουλο σνίτσελ  ΚΙΛΑ  25 162,75 € 

 Κοτόπουλο ολόκληρο νωπό   ΚΙΛΑ  80 216,80 € 

 Κοτόπουλο μπούτι με κόκκαλα, νωπό, μέτριο  ΚΙΛΑ 150 750,00 € 

 Κοτόπουλο μπούτι φιλέτο  ΚΙΛΑ  25 145,00 € 

7 Ψάρια κατ/να 
15221000-

3 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  1.037,10 €         

 Καλαμαράκια, ροδέλα, σε συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ 130 1.010,10 € 

 Μπακαλιάρος Παστός  ΚΙΛΑ 3       27,00 € 

8 Ψάρια  φρέσκα 
03310000-

5 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  280,00 €         

 Γαύρος  ΚΙΛΑ 70 280,00 € 

9 Λαχανικά κατεψυγμένα 
15331170-

9 
  

    

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  254,70 €         

 Αρακάς, Κ/Ψ, 1kg   ΚΙΛΑ 20  31,20 € 

 Σπανάκι, συσκ.1kg   ΚΙΛΑ 80 148,00 € 

 Φασολάκια, πλατύ, Κ/Ψ, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ 50  75,50 € 

10 Ζυμαρικά μη μαγειρεμένα 
15851100-

9 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  427,00 €         

 Ζυμαρικά Μακαρόνια κοφτά, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ  50 35,00 € 

 Ζυμαρικά Αστράκι, συσκευασία 500gr  ΤΕΜΑΧΙΑ  20 14,00 € 

 Ζυμαρικά Μακαρόνια Νο 6, 100% σιμιγδάλι 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 150 105,00 € 

 Ζυμαρικά Μακαρόνια Παστίτσιο Νο 2, 100% σιμιγδάλι   ΤΕΜΑΧΙΑ  70 56,00 € 

 Ζυμαρικά Πένες, συσκευασία 500gr  ΤΕΜΑΧΙΑ  10   8,00 € 

 Ζυμαρικά Φιδές, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ  10 10,00 € 

 Κριθαράκι μέτριο, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 150 105,00 € 

 Τραχανάς Γλυκός, συσκευασία 500gr  ΤΕΜΑΧΙΑ  10   19,00 € 

 Χυλοπίτες, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ  50  75,00 € 

11 Όσπρια - Ρύζι 0321220-8       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  363,00 €         

 Ρεβίθια, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 20 36,00 € 

 Ρύζι καρολίνα, συσκευασία 1Kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 35 70,00 € 

 Ρύζι κίτρινο bonet, 1kg   TEMAXIA 50 100,00 € 

 Φακές ψιλές, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 45 54,00 € 

 Φασόλια γίγαντες, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 25 55,00 € 

 Φασόλια ψιλά, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 30 48,00 € 

12 Κονσερβοποιημένα - Διατηρημένα 
15800000-

6 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  1.149,00 €         

 Ζελέ φρούτων, συσκευασία 250gr   ΤΕΜΑΧΙΑ   30   27,00 € 

 Καλαμπόκι σπυρί, συσκ. 1 κιλό   ΤΕΜΑΧΙΑ   10   16,00 € 

 Κομπόστα ροδάκινο, συσκευασία 1kg   ΤΕΜΑΧΙΑ   30   51,00 € 

 Μαγιά ξερή, σε φακελάκια 8-9 γραμ.      ΤΕΜΑΧΙΑ 150   75,00 € 

 Μαρμελάδα με 40% φρούτα, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ   55 137,50 € 

 Μέλι, συσκευασία 1 κιλό   ΤΕΜΑΧΙΑ   30  270,00 € 

 Μουστάρδα, συσκευασία 500gr  ΤΕΜΑΧΙΑ   25   37,50 € 

 
Ντοματάκι αποφλοιωμένο ψιλοκομμένο, ΚΟΝ-ΚΑΣΕ, κουτί 

των 400gr 
  ΤΕΧΑΧΙΑ 

200 120,00 € 

 Ντοματοπολτός, συσκευασία 420gr   ΤΕΜΑΧΙΑ   40   36,00 € 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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 Πραλίνα φουντουκιού, συσκ. 400 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ   45  90,00 € 

 Πραλίνα φουντουκιού, συσκ. 5 kg   ΤΕΜΑΧΙΑ     3   60,00 € 

 Γάλα εβαπορέ  410 γρ. πλήρες  ΤΕΜΑΧΙΑ 250 212,50 € 

 Γάλα ζαχαρούχο 400 γρ  ΤΕΜΑΧΙΑ 15 16,50 € 

13 Λοιπά  
15000000-

8 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  4.754,25 €         

 Γαλοπούλα σε φέτες  ΚΙΛΑ 20  160,00 € 

 Λουκάνικα τύπου Φρανκφούρτης   ΚΙΛΑ 45 270,00 € 

 Παριζάκι 680 γρ   ΚΙΛΑ 35 175,00 € 

 Χοιρινή μπριζόλα φέτες   ΚΙΛΑ 25 200,00 € 

 Αλάτι μαγειρικό, ψιλό, συσκευασία 1kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 30    15,00 € 

 Αλεύρι 70%, συσκευασία 1kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 180 162,00 € 

 Βανίλιες, συσκευασία 5 φιαλιδίων   ΤΕΜΑΧΙΑ  20    10,00 € 

 Βούτυρο φυτικό, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 60  120,00 € 

 Δάφνη φύλλα, συσκευασία 50gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 10    18,00 € 

 Δημητριακά, συσκευασία των 2kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 50 300,00 € 

 Ελιές   ΚΙΛΑ 15   112,50 € 

 Ζάχαρη άχνη (συσκευασία 400 gr)   TEMAXIA 15   18,75 € 

 Ζάχαρη, συσκευασία 1kg    ΚΙΛΑ 120   102,00 € 

 Ζελατίνη (φύλλα) ζαχαροπλαστικής  ΤΕΜΑΧΙΑ 10    12,00 € 

 Γκροφέτες 33 gr  ΤΕΜΑΧΙΑ 500   250,00 € 

 Ινδοκάρυδο, συσκευασία 150gr  TEMAXIA  5      7,50 € 

 Καρύδια (ξηροί καρποί), συσκευασία 500gr   ΚΙΛΑ 10    60,00 € 

 Κάστερ πάουντερ, κουτί 120gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 70    63,00 € 

 Καφές Ελληνικός, συσκευασία 200gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 10    20,00 € 

 Κέτσαπ, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 40    48,00 € 

 Κρέμα γάλακτος, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 20    90,00 € 

 Κρουασάν (μερέντα ή μαρμελάδα) συσκευασ. 85 γρ.   ΤΕΜΑΧΙΑ 500 225,00 € 

 Μπέικιν πάουντερ, 20gr     ΤΕΜΑΧΙΑ 80  40,00 € 

 Μπισκότα γεμιστά, συσκευασία 250 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 50   50,00 € 

 Μπισκότα ΠΤΙ-ΜΠΕΡ, συσκευασία 225 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 50   40,00 € 

 Ξύδι από σταφύλι, συσκευασία 400gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 50   15,00 € 

 Πατατάκια τσιπς  ΤΕΜΑΧΙΑ 60  54,00 € 

 Πιπέρι κόκκινο, συσκευασία 1kg  (πάπρικα γλυκιά)   ΚΙΛΑ 2   12,00 € 

 Πιπέρι μαύρο, συσκευασία 1kg    ΚΙΛΑ 3  28,50 € 

 Ρίγανη, αρωματική, τριμμένη, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ 3  12,00 € 

 Ρόφημα σοκολάτας, συσκευασία 250 ml   ΤΕΜΑΧΙΑ 20  40,00 € 

 Σαλάτα Ταραμάς, συσκ. 2 κιλών   ΤΕΜΑΧΙΑ  2   14,00 € 

 Σιμιγδάλι χοντρό, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 30   24,00 € 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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 Σιμιγδάλι ψιλό, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 30   24,00 € 

 Σόδα μαγειρική, συσκευασία 500 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 3    7,50 € 

 Σοκολάτα γάλακτος  ΤΕΜΑΧΙΑ 500 500,00 € 

 Σοκολάτα κουβερτούρα .200gr  ΤΕΜΑΧΙΑ   10   20,00 € 

 Σοκοφρέτες 33 gr  ΤΕΜΑΧΙΑ 500   200,00 € 

 Σταφίδες, συσκ. 200 gr  ΤΕΜΑΧΙΑ   50     75,00 € 

 Σφολιάτα, συσκ.800 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ   50 117,50 € 

 Τσάι βουνού  ΚΙΛΑ 8   28,00 € 

 Τσάι μαύρο, συσκ. 100 τεμαχ.   ΤΕΜΑΧΙΑ 15  120,00 € 

 Τσάι πράσινο ,συσκ. 100 τεμαχ.    ΤΕΜΑΧΙΑ 15  105,00 € 

 Φρυγανιά σίτου ,60 γρ.    ΤΕΜΑΧΙΑ 10   12,00 € 

 Φρυγανιά τριμμένη , συσκ. 180 γρ. περίπου  ΤΕΜΑΧΙΑ 10   10,00 € 

 Φύλλα κρούστας, συσκ.450gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 20   41,00 € 

 Χαλβάς εμπορίου, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ 2   16,00 € 

 Χαμομήλι φακελάκι 10 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 30  210,00 € 

 Ψωμί για τοστ, συσκευασία 680gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 250 500,00 € 

14 Λαχανικά - φρούτα   
03220000-

9 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  3.804,05 €         

 Αγγούρια     ΤΕΜΑΧΙΑ 200 98,00 € 

 Ακτινίδια   ΚΙΛΑ 30 66,00 € 

 Άνηθος δέμα     ΤΕΜΑΧΙΑ 15   7,65 € 

 Αντίδια   ΚΙΛΑ 10 11,60 € 

 Αχλάδια   ΚΙΛΑ 60 107,40 € 

 Βερίκοκα   ΚΙΛΑ 20   27,00 € 

 Καρότα   ΚΙΛΑ 25   27,25 € 

 Καρπούζια   ΚΙΛΑ 100   40,00 € 

 Κεράσια   ΚΙΛΑ 100  250,00 € 

 Κολοκυθάκια   ΚΙΛΑ 25   25,50 € 

 Κουνουπίδι   ΚΙΛΑ 25   50,50 € 

 Κρεμμυδάκια φρέσκα   ΚΙΛΑ 5   16,30 € 

 Κρεμμύδια ξερά   ΚΙΛΑ 120   81,60 € 

 Λάχανα   ΚΙΛΑ 120   66,00 € 

 Λεμόνια   ΚΙΛΑ 30   37,50 € 

 Μαϊντανός, δέμα   ΤΕΜΑΧΙΑ 50   25,50 € 

 Μανταρίνια   ΚΙΛΑ 70  105,00 € 

 Μαρούλι     ΚΙΛΑ 100  115,00 € 

 Μελιτζάνες  φλάσκες   ΚΙΛΑ 30   34,80 € 

 Μελιτζάνες λεπτές     ΚΙΛΑ 10   12,00 € 

 Μήλα Γκόλντεν   ΚΙΛΑ 100  140,00 € 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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 Μπανάνες   ΚΙΛΑ 180  262,80 € 

 Μπρόκολα   ΚΙΛΑ 20    36,60 € 

 Νεκταρίνια   ΚΙΛΑ 40    52,00 € 

 Ντομάτες Ά κατ.   ΚΙΛΑ 300  555,00 € 

 Πατάτες   ΚΙΛΑ 800  664,00 € 

 Πεπόνι   ΚΙΛΑ 50    33,00 € 

 Πιπεριές για γέμισμα   ΚΙΛΑ 60    93,00 € 

 Πιπεριές για τηγάνι   ΚΙΛΑ 10     16,10 € 

 Πορτοκάλια μέτρια   ΚΙΛΑ 150  190,50 € 

 Πράσα   ΚΙΛΑ 10     12,60 € 

 Ροδάκινα   ΚΙΛΑ 25   42,00 € 

 Σέλινα   ΚΙΛΑ 15   45,90 € 

 Σκόρδα ξερά  ΚΙΛΑ 5   15,45 € 

 Σπανάκι   ΚΙΛΑ 60 101,40 € 

 Σταφύλια     ΚΙΛΑ 60 114,00 € 

 Φασολάκια   ΚΙΛΑ 60 162,60 € 

 Φράουλες   ΚΙΛΑ 25   62,50 € 

15 
Ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη 

15411000-

2 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  586,70 €         

 
Ελαιόλαδο εξαιρετικό Παρθένο, οξύτ. 0.1-0.8,   συσκ. 5 

λίτρων   
ΤΕΜΑΧΙΑ 

20 454,20 € 

 Ηλιέλαιο, συσκ.   5 λίτρων      ΤΕΜΑΧΙΑ 25 132,50 € 

16 Τυροκομικά προϊόντα 
15540000-

5 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  3.573,00 €         

 Γραβιέρα   ΚΙΛΑ 30 285,00 € 

 Ημίσκληρο τυρί   ΤΕΜΑΧΙΑ 150 1.200,00 € 

 Φέτα Α' ποιότητας   ΚΙΛΑ 290 2.088,00 € 

17 Γάλατα - Γιαούρτι 
15511000-

3 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  2.274,50 €         

 Γάλα μακράς διαρκείας σε συσκευασία 1 lt  ΤΕΜΑΧΙΑ 130 149,50 € 

 Γάλα φρέσκο παστεριωμένο πλήρες,  συσκ. 0,5  λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ 1750 1,050,00 € 

 Γιαούρτι Αγελάδος 3,5% λιπαρά (224-240gr)   ΤΕΜΑΧΙΑ 500 400,00 € 

 Γιαούρτι με διάφορα φρούτα 2% συσκ.  200gr  ΤΕΜΑΧΙΑ 500 500,00 € 

 Γιαούρτι στραγγιστό, 1kg   ΚΙΛΑ 70 175,00 € 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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Σύνολα 

χωρίς  ΦΠΑ 
  24.107,80 € 

   

Φ.Π.Α. 

13%   2.444,50 € 

   

Φ.Π.Α. 

24%   1.272,95 € 

   
Σύνολο   

27.825,25 

€ 

 

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 :          

  460,60 €         

 Αναψυκτικό Γκαζόζα 1,5 λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ   10,00     10,00 € 

 
Αναψυκτικό πορτοκαλάδα, συσκευασία 

1,5 λίτρων   
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  10,00     10,00 € 

 
Αναψυκτικά λεμονάδα, συσκευασία 1,5 

λίτρων   
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  10,00     10,00 € 

 
Αναψυκτικό τύπου Cola, συσκευασία 1,5 

λίτρων   
ΤΕΜΑΧΙΑ 

  10,00     10,00 € 

 Χυμός ατομικός, συσκευασία 250ml   ΤΕΜΑΧΙΑ 700,00  245,00 € 

 Χυμός λεμονιού, συσκευασία 380gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 160,00    48,00 € 

 Χυμός 100% Πορτοκάλι, συσκ.1 lt   ΤΕΜΑΧΙΑ   40,00    44,00 € 

 Χυμός 100% Ανάμεικτοι, συσκ.1 lt Χυμός    ΤΕΜΑΧΙΑ   40,00    44,00 € 

 Νερό εμφιαλωμένο 0,5 λίτρων,   ΤΕΜΑΧΙΑ 240,00    33,60 € 

 Νερό εμφιαλωμένο 1,5 λίτρων 
 

ΤΕΜΑΧΙΑ   24,00      6,00 € 

2 Άρτος, αρτοσκευάσματα κλπ συναφή είδη 15810000-9       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  90,00 €         

 Πιτάκια για σάντουιτς των 100 γρ.   ΤΕΜΑΧΙΑ 100 30,00 € 

 
Άρτος τύπου 70%, λευκός, 70-90gr 

(ψωμάκι σάντουιτς) 
  ΤΕΜΑΧΙΑ 

200 40,00 € 

 Λαγάνα, 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 10,00 20,00 € 

3 

Ζαχαρώδη - Σοκολατοειδή - Γλυκά 

(προϊόντα σοκολατοποιίας - 

ζαχαροπλαστικής) 

15842000-2   

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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  1.545,00 €         

 Βασιλόπιτα   ΚΙΛΑ   5,00 40,00 € 

 Βασιλόπιτα ατομική των 100 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 130,00 130,00 € 

 Γλυκά - Κεράσματα  ΚΙΛΑ   10,00    80,00 € 

 Κουλουράκια βουτήματος   ΚΙΛΑ    15,00 120,00 € 

 Κουραμπιέδες   ΚΙΛΑ      5,00    40,00 € 

 Μελομακάρονα   ΚΙΛΑ      5,00   40,00 € 

 Παγωτό (χύμα)   ΚΙΛΑ    10,00   80,00 € 

 Τσουρέκι ατομικό των 85 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 200,00 200,00 € 

 Τσουρέκι του 1 kg   ΤΕΜΑΧΙΑ   10,00   80,00 € 

 Τυροπιτάκια   ΚΙΛΑ   20,00  200,00 € 

 Ζαμπονοπιτάκια   ΚΙΛΑ    20,00  200,00 € 

 Κασεροπιτάκια   ΚΙΛΑ   20,00  200,00 € 

 Γλυκά τυλιχτά του κιλού    ΚΙΛΑ   15,00 135,00 € 

4 Αυγά 03142500-3       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  420,00 €         

 Αυγά, 53gr/τεμ, κατ. Α'       ΤΕΜΑΧΙΑ 2100 420,00 € 

5 
Ζωικά προϊόντα ,κρέας και προϊόντα 

κρέατος 
15100000-9   

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  3.248,95 €         

 Αρνί- Κατσίκι  ΚΙΛΑ  15 100,35 € 

 Μοσχάρι Λαιμός  ΚΙΛΑ  30 193,50 € 

 Μοσχάρι Λάπα  ΚΙΛΑ  30 243,00 € 

 Μοσχάρι Σπάλα,  χωρίς κόκκαλα  ΚΙΛΑ  85 666,40 € 

 Μοσχαρίσιος κιμάς  ΚΙΛΑ 100 785,00 € 

 Μπριζόλα χοιρινή, τεμαχισμ.220 -240 gr  ΚΙΛΑ  80 390,40 € 

 Σουβλάκια χοιρινά   ΚΙΛΑ  50 294,00 € 

 Χοιρινό, χωρίς κόκκαλα   ΚΙΛΑ  60 287,40 € 

 Χοιρινό σνίτσελ   ΚΙΛΑ  20 121,20 € 

 Χοιρινό τηγανιά   ΚΙΛΑ  30 167,70 € 

6 
Πουλερικά - παρασκευάσματα 

πουλερικών 
15112130-6   

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  1.118,50 €         

 Κοτόπουλο ολόκληρο νωπό   ΚΙΛΑ 100 289.00 € 

 
Κοτόπουλο μπούτι με κόκκαλα, νωπό, 

μέτριο 
 ΚΙΛΑ 

150 525.00 € 

 Κοτόπουλο στήθος φιλέτο  ΚΙΛΑ   70  304.50 € 

7 Ψάρια κατ/να 15221000-3       

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  1.564,00 €         

 βακαλάος, ακέφαλος   ΚΙΛΑ   50 299,50 € 

 
Καλαμαράκια, ροδέλα, σε συσκευασία 

1kg 
  ΚΙΛΑ 

  50 444,00 € 

 Πέρκα καθαρισμένη, συσκευασία  4-5 kg   ΚΙΛΑ   60 497,40 € 

 Σουπιά, σε συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ   15  137,85 € 

 Χταπόδια   ΚΙΛΑ   15 185,25 € 

8 Ψάρια  φρέσκα 03310000-5       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  0,00 €         

9 Λαχανικά κατεψυγμένα 15331170-9       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  521,40 €         

 Αρακάς, Κ/Ψ, 1kg   ΚΙΛΑ 60 89,40 € 

 Μπάμιες, Κ/Ψ, συσκευασία 1 kg     ΚΙΛΑ 60 220,20 € 

 Σπανάκι, συσκ.1kg   ΚΙΛΑ 60 114,60 € 

 Φασολάκια, πλατύ, Κ/Ψ, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ 60  97,20 € 

10 Ζυμαρικά μη μαγειρεμένα 15851100-9       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  366,00 €         

 
Ζυμαρικά Μακαρόνια κοφτά, συσκευασία 

500gr 
  ΤΕΜΑΧΙΑ 

120 84,00 € 

 Ζυμαρικά Αστράκι, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     10   7,00 € 

 Ζυμαρικά κους κους, συσκευασία 500 gr   TEMAXIA   60 48,00 € 

 
Ζυμαρικά Μακαρόνια Νο 6, 100% 

σιμιγδάλι 500 gr 
  ΤΕΜΑΧΙΑ 

  60 42,00 € 

 
Ζυμαρικά Μακαρόνια Παστίτσιο Νο 2, 

100% σιμιγδάλι 
  ΤΕΜΑΧΙΑ 

  60 48,00 € 

 Ζυμαρικά Πένες, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ   30 24,00 € 

 Ζυμαρικά Φιδές, συσκευασία 500 gr   TEMAXIA   10 10,00 € 

 Κριθαράκι μέτριο, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ   60 42,00 € 

 Τραχανάς γλυκός, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ   10 19,00 € 

 Χυλοπίτες 1 κιλό  ΤΕΜΑΧΙΑ   15 42,00 € 

11 Όσπρια - Ρύζι 0321220-8       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  824,00 €         

 Ρεβίθια, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ   60  108,00 € 

 Ρύζι καρολίνα, συσκευασία 1Kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 130 260,00 € 

 Ρύζι κίτρινο bonet, συσκευασία 1Kg   ΤΕΜΑΧΙΑ    50  100,00 € 

 Ρύζι parboiled, συσκευασία 1Kg   ΤΕΜΑΧΙΑ    50  100,00 € 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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 Φακές ψιλές, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ    60   72,00 € 

 Φασόλια γίγαντες, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ    40   88,00 € 

 Φασόλια ψιλά, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ    60   96,00 € 

12 Κονσερβοποιημένα - Διατηρημένα 15800000-6       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  1.160,90 €         

 Γαριδάκια, συσκευασία 100-110 gr   TEMAXIA 15,00 18,00 € 

 Γλυκόζη σε βάζο 1 κιλό   ΤΕΜΑΧΙΑ 10,00 57,00 € 

 Ζαμπόν κουτί   ΤΕΜΑΧΙΑ 10,00 20,00 € 

 Ζελέ φρούτων, συσκευασία 250gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 40,00 36,00 € 

 Καλαμπόκι σπυρί, συσκ. 1 κιλό   ΤΕΜΑΧΙΑ   5,00    8,00 € 

 Κομπόστα ροδάκινο, συσκευασία 1kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 100,00 170,00 € 

 Μαγιά ξερή, σε φακελάκια 8-9 γραμ.      ΤΕΜΑΧΙΑ   30,00   15,00 € 

 Μανιτάρια κονσέρβα, συσκευασία 800gr   ΤΕΜΑΧΙΑ  12,00 26,40 € 

 
Μαρμελάδα με 40% φρούτα, συσκευασία 

500gr 
  ΚΙΛΑ 

 30,00 75,00 € 

 Μέλι, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ   15,00 135,00 € 

 Μουστάρδα, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ  15,00  22,50 € 

 
Ντοματάκι αποφλοιωμένο ψιλοκομμένο, 

ΚΟΝ-ΚΑΣΕ, κουτί των 2500gr 
  ΤΕΜΑΧΙΑ 

 10,00  35,00 € 

 
Ντοματάκι αποφλοιωμένο ψιλοκομμένο, 

ΚΟΝ-ΚΑΣΕ, κουτί των 250gr 
  ΤΕΜΑΧΙΑ 

 60,00  24,00 € 

 Ντοματοπολτός, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 100,00 105,00 € 

 Πουρές σε σκόνη συσκ. 250 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ   70,00 175,00 € 

 Πραλίνα φουντουκιού, συσκ. 400 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ   10,00  20,00 € 

 Πραλίνα φουντουκιού, συσκ. 10 kg   ΤΕΜΑΧΙΑ    7,00 140,00 € 

 Γάλα εβαπορέ, 410gr, πλήρες  ΤΕΜΑΧΙΑ   80   68,00 € 

 Γάλα ζαχαρούχο 400 γρ  ΤΕΜΑΧΙΑ   10   11,00 € 

13 Λοιπά  15000000-8       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  5.164,50 €         

 Ζαμπόν  σε φέτες   ΚΙΛΑ 40 200,00 € 

 Γαλοπούλα  σε φέτες   ΚΙΛΑ 20 160,00 € 

 Λουκάνικα τύπου Φρανκφούρτης   ΚΙΛΑ 50 300,00 € 

 Μορταδέλα   ΚΙΛΑ 10   47,00 € 

 Παριζάκι 680 γρ   ΚΙΛΑ 25 125,00 € 

 Παρίζα  σε φέτες   ΚΙΛΑ 15   75,00 € 

 Σαλάμι τύπου αέρος   ΚΙΛΑ 10   70,00 € 

 Λουκάνικα χωριάτικα   ΚΙΛΑ 15   97,50 € 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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 Μπέικον, 800 γρ   ΤΕΜΑΧΙΑ 20 160,00 € 

 Αλάτι μαγειρικό, ψιλό, συσκευασία 1kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 25   12,50 € 

 Αλάτι μαγειρικό, χονδρό , συσκευασία 1kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 8   7,20 € 

 Αλεύρι 70%, συσκευασία 1kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 100   90,00 € 

 Βανίλιες, συσκευασία 5 φιαλιδίων   ΤΕΜΑΧΙΑ 60   30,00 € 

 Βούτυρο φυτικό, συσκευασία 1 kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 100 390,00 € 

 Δημητριακά, συσκευασία των 2kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 70 420,00 € 

 Ελιές   ΚΙΛΑ 60 450,00 € 

 Ζάχαρη άχνη (συσκευασία 400 gr)   TEMAXIA 20   25,00 € 

 Ζάχαρη, συσκευασία 1kg    ΚΙΛΑ 230 195,50 € 

 Ινδοκάρυδο συσκευασία 150 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 8    12,00 € 

 Κακάο, συσκευασία 250gr   TEMAXIA 40   80,00 € 

 Κανέλλα σκόνη   ΚΙΛΑ 3   24,00 € 

 Καραμέλες ζελεδάκια, συσκ. 1 κιλού   ΚΙΛΑ 5   25,00 € 

 
Καρύδια (ξηροί καρποί), συσκευασία 

500gr 
  ΚΙΛΑ 

8  48,00 € 

 Κάστερ Πάουντερ, κουτί 120 γρ   ΤΕΜΑΧΙΑ 80  72,00 € 

 Καφές Ελληνικός, συσκευασία 200gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 8    16,00 € 

 Καφές στιγμιαίος, συσκευασία 200gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 8   44,00 € 

 Καφές φίλτρου, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 30 225,00 € 

 Κέτσαπ, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 15   18,00 € 

 Κράκερς ολικής άλεσης συσκ . 175 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 40 60,00 € 

 Κόρν φλάουρ, συσκ . 200 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 5   4,50 € 

 Κρέμα γάλακτος συσκ . 500 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 5 22,50 € 

 
Κρουασάν (μερέντα ή μαρμελάδα) 

συσκευασ. 85 γρ. 
  ΤΕΜΑΧΙΑ 

450 202,50 € 

 Κύμινο σκόνη, συσκ. 1 κιλού  ΚΙΛΑ 1     5,00 € 

 Λουκούμια  ΚΙΛΑ 7    35,00 € 

 Μαγιονέζα, 450 ml  ΤΕΜΑΧΙΑ 5   10,00 € 

 Μπέικιν πάουντερ, 20gr     ΤΕΜΑΧΙΑ 80 40,00 € 

 Μπισκότα γεμιστά, συσκευασία 250 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 150 150,00 € 

 Μπισκότα ΠΤΙ-ΜΠΕΡ, συσκευασία 225 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 150 120,00 € 

 Νισεστέ, συσκ . 500 gr  ΤΕΜΑΧΙΑ 5     4,50 € 

 Ξύδι από σταφύλι, συσκευασία 400gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 70   21,00 € 

 Πατατάκια τσιπς  ΤΕΜΑΧΙΑ 15   13,50 € 

 
Πιπέρι κόκκινο, συσκευασία 500 γρ 

(πάπρικα γλυκιά)  
  ΤΕΜΑΧΙΑ 

2   12,00 € 

 Πιπέρι κόκκινο, συσκευασία 1kg    ΚΙΛΑ 1   9,00 € 

 Πιπέρι μαύρο, συσκευασία 1kg    ΚΙΛΑ 5 47,50 € 

 
Ρίγανη, αρωματική, τριμμένη, 

συσκευασία 1kg 
  ΚΙΛΑ 

5 37,50 € 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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 Ρόφημα σοκολάτας, συσκ. 250 ml  ΤΕΜΑΧΙΑ 10 20,00 € 

 Σαλάτα τζατζίκι, συσκ. 2 κιλών  ΤΕΜΑΧΙΑ 8 80,00 € 

 Σαλάτα ταραμάς, συσκ. 2 κιλών  ΤΕΜΑΧΙΑ 2 14,00 € 

 Σαλάτα τυροσαλάτα, συσκ. 1 κιλού  ΤΕΜΑΧΙΑ 16 80,00 € 

 Σιμιγδάλι χοντρό, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 25 20,00 € 

 Σιμιγδάλι ψιλό, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 15 12,00 € 

 Σόδα μαγειρική, συσκευασία 500 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 2   5,00 € 

 Σοκολάτα γάλακτος  ΤΕΜΑΧΙΑ 50  50,00 € 

 Σοκολάτα κουβερτούρα .200gr  ΤΕΜΑΧΙΑ  20   40,00 € 

 Σοκοφρέτες 33 gr  ΤΕΜΑΧΙΑ 400   160,00 € 

 Σφολιάτα, συσκ.800 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ  25   58,75 € 

 Τσάι βουνού  ΚΙΛΑ 5   17,50 € 

 Τσάι μαύρο, συσκ. 100 τεμαχ.   ΤΕΜΑΧΙΑ 1     8,00 € 

 Τσάι πράσινο ,συσκ. 100 τεμαχ.    ΤΕΜΑΧΙΑ 1     7,00 € 

 Τρούφα  ΚΙΛΑ 2   13,80 € 

 Φουντούκια (ξηροί καρποί), συσκ. 500 γρ  ΤΕΜΑΧΙΑ 4   32,00 € 

 Φρυγανιά σίτου ,60 γρ.    ΤΕΜΑΧΙΑ 40   48,00 € 

 
Φρυγανιά τριμμένη , συσκ. 180 γρ. 

περίπου 
 ΤΕΜΑΧΙΑ 

8    8,00 € 

 Φρυγανιές σικάλεως, συσκευασ.260gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 20    30,00 € 

 Φύλλα κρούστας, συσκ.450gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 65   133,25 € 

 Χαλβάς εμπορίου, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ 8   64,00 € 

 Χαμομήλι   ΚΙΛΑ 3   30,00 € 

 Ψωμί για τοστ, συσκευασία 680gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 10   20,00 € 

14 Λαχανικά - φρούτα   03220000-9       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  4.120,39 €         

 Αγγούρια     ΤΕΜΑΧΙΑ 150   66,00 € 

 Ακτινίδια  ΚΙΛΑ 40    88,40 € 

 Άνηθος δέμα     ΤΕΜΑΧΙΑ 50   24,00 € 

 Αντίδια  ΚΙΛΑ 50   75,00 € 

 Αχλάδια   ΚΙΛΑ 70  120,40 € 

 Βερίκοκα   ΚΙΛΑ 60   81,00 € 

 Δυόσμος (ματσάκια)   ΤΕΜΑΧΙΑ 8    6,56 € 

 Καρότα   ΚΙΛΑ 50   56,00 € 

 Καρπούζια   ΚΙΛΑ 250  100,00 € 

 Κεράσια   ΚΙΛΑ 60 150,00 € 

 Κολοκυθάκια   ΚΙΛΑ 50   58,50 € 

 Κουνουπίδι   ΚΙΛΑ 60  102,60 € 

 Κρεμμυδάκια φρέσκα   ΚΙΛΑ 15     8,55 € 

 Κρεμμύδια ξερά   ΚΙΛΑ 100   71,00 € 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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 Λάχανα   ΚΙΛΑ 250 125,00 € 

 Λεμόνια   ΚΙΛΑ 8   11,92 € 

 Μαϊντανός, δέμα   ΤΕΜΑΧΙΑ 80   38,40 € 

 Μανταρίνια   ΚΙΛΑ 90  135,00 € 

 Μαρούλι     ΚΙΛΑ 120 156,00 € 

 Μελιτζάνες  φλάσκες   ΚΙΛΑ 60   85,80 € 

 Μελιτζάνες  λεπτές   ΚΙΛΑ 20   33,00 € 

 Μήλα Γκόλντεν   ΚΙΛΑ 80 113,60 € 

 Μήλα Στάρκιν   ΚΙΛΑ 80 122,40 € 

 Μπανάνες   ΚΙΛΑ 80 121,60 € 

 Μπρόκολα   ΚΙΛΑ 70   130,20 € 

 Νεκταρίνια   ΚΙΛΑ 30    44,10 € 

 Ντομάτες Ά κατ.   ΚΙΛΑ 190 364,80 € 

 Παντζάρι   ΚΙΛΑ 30   33,90 € 

 Πατάτες   ΚΙΛΑ 600 432,00 € 

 Πεπόνι   ΚΙΛΑ 100   86,00 € 

 Πιπεριές για γέμισμα   ΚΙΛΑ 60   97,20 € 

 Πιπεριές για τηγάνι   ΚΙΛΑ 40   66,00 € 

 Πιπέρια Φλωρίνης   ΚΙΛΑ 30   48,30 € 

 Πορτοκάλια μέτρια   ΚΙΛΑ 300 360,00 € 

 Πράσα   ΚΙΛΑ 50  66,50 € 

 Ροδάκινα   ΚΙΛΑ 80 123,20 € 

 Σέλινα   ΚΙΛΑ 15 25,20 € 

 Σκόρδα ξερά   ΚΙΛΑ 3   1,26 € 

 Σπανάκι   ΚΙΛΑ 60 96,00 € 

 Σταφύλια     ΚΙΛΑ 50  95,00 € 

 Φράουλες   ΚΙΛΑ 40  100,00 € 

15 Ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη 15411000-2       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  1.150,50 €         

 Αραβοσιτέλαιο, συσκ. 5 λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ 20 162,40 € 

 
Ελαιόλαδο εξαιρετικό Παρθένο, οξύτ. 0.1-

0.8,   συσκ. 5 λίτρων   
ΤΕΜΑΧΙΑ 

40 957,60 € 

 Ηλιέλαιο, συσκ.   5 λίτρων      ΤΕΜΑΧΙΑ 5   30,50 € 

16 Τυροκομικά προϊόντα 15540000-5       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

 2.727,50 €    

 Γραβιέρα   ΚΙΛΑ 10   95,00 € 

 Τυρί τύπου γκούντα σε φέτες   ΚΙΛΑ 15   82,50 € 

 Ημίσκληρο τυρί   ΚΙΛΑ 60 480,00 € 

 Κεφαλοτύρι   ΚΙΛΑ 30 270,00 € 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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 Φέτα Α' ποιότητας   ΚΙΛΑ 250 1.800,00 € 

17 Γάλατα – Γιαούρτι  15511000-3       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  1.200,00 €         

 Γάλα μακράς διάρκειας, συσκ. 1 λίτρων  ΤΕΜΑΧΙΑ 700 805,00 € 

 
Γιαούρτι Αγελάδος 3,5% λιπαρά (224-

240gr) 
  ΤΕΜΑΧΙΑ 

400 320,00 € 

 
Γιαούρτι με διάφορα φρούτα 2% συσκ.  

200gr 
 ΤΕΜΑΧΙΑ 

50   50,00 € 

 Γιαούρτι στραγγιστό, 1kg   ΚΙΛΑ 10   25,00 € 

 

  
Σύνολα 

χωρίς  ΦΠΑ 
  25.682,24€ 

   
Φ.Π.Α. 13%   2.495,65 € 

   
Φ.Π.Α. 24%   1.853,98 € 

   
Σύνολο   30.031,87 € 

 

    

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (3) 
 

Α/Α ΟΜΑΔΑ-ΕΙΔΟΣ cpv codes ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
   

1 Αναψυκτικά - χυμοί - ποτά-νερά  
15982000-

5 
  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

 
Προϋπολογισμός ομάδας :          

 
  1.189,00 €         

 
 Αναψυκτικό Γκαζόζα 1,5 λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ   20,00     20,00 € 

 
 Αναψυκτικό πορτοκαλάδα, συσκευασία 1,5 λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ   20,00     20,00 €  

 Αναψυκτικά λεμονάδα, συσκευασία 1,5 λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ   20,00     20,00 €  

 Αναψυκτικό τύπου Cola, συσκευασία 1,5 λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ   20,00     20,00 €  

 Αναψυκτικό Γκαζόζα 0,33 λίτρων  ΤΕΜΑΧΙΑ   50,00     20,00 €  

 Αναψυκτικό πορτοκαλάδα, συσκευασία 0,33 λίτρων  ΤΕΜΑΧΙΑ   50,00     20,00 €  

 Αναψυκτικά λεμονάδα, συσκευασία 0,33 λίτρων  ΤΕΜΑΧΙΑ   50,00     20,00 €  

 Αναψυκτικό τύπου Cola, συσκευασία 0,33 λίτρων  ΤΕΜΑΧΙΑ   50,00     20,00 €  

 Χυμός ατομικός, συσκευασία 250ml   ΤΕΜΑΧΙΑ 2.500,00  875,00 €  

 Χυμός λεμονιού, συσκευασία 380gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 120,00   36,00 €  

 Χυμός 100% Πορτοκάλι, συσκ.1 lt   ΤΕΜΑΧΙΑ   20,00    22,00 €  

 Χυμός 100% Ανάμεικτοι, συσκ.1 lt Χυμός    ΤΕΜΑΧΙΑ   20,00    22,00 €  

 Νερό εμφιαλωμένο 0,5 λίτρων,   ΤΕΜΑΧΙΑ 350,00    49,00 €  

 Νερό εμφιαλωμένο 1,5 λίτρων  ΤΕΜΑΧΙΑ  100,00     25,00 €  

2 Άρτος, αρτοσκευάσματα κλπ συναφή είδη 
15810000-

9 
  

    
 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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  Προϋπολογισμός ομάδας :        
 

  1.830,00 €         
 

 Άρτος τύπου 70%, λευκός, 1kg     ΚΙΛΑ 1.700,00 1.700,00 € 
 

 Άρτος τύπου 70%, λευκός, 70-90gr (ψωμάκι σάντουιτς)   ΤΕΜΑΧΙΑ 500,00 100,00 €  

 Λαγάνα, 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 15,00 30,00 €  

3 
Ζαχαρώδη - Σοκολατοειδή - Γλυκά (προϊόντα σοκολατοποιίας 

- ζαχαροπλαστικής) 

15842000-

2 
  

    
 

  Προϋπολογισμός ομάδας :       
 

  330,00 €         
 

 Βασιλόπιτα    ΚΙΛΑ 5,00 40,00 € 
 

 Παγωτό (χύμα)  ΚΙΛΑ 25,00 200,00 €  

 Γλυκά τυλιχτά του κιλού  ΚΙΛΑ 10,00 90,00 €  

4 Αυγά 
03142500-

3 
  

    
 

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
 

  560,00 €         
 

 Αυγά, 53gr/τεμ, κατ.Α'       ΤΕΜΑΧΙΑ 2.800,00 560,00 € 
 

5 Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος 
15100000-

9 
  

    
 

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
 

  3.927,65 €         
 

 Αρνί - Κατσίκι  ΚΙΛΑ 25,00    193,75 €  

 Μοσχάρι Σπάλα,  χωρίς κόκκαλα   ΚΙΛΑ 150,00 1.227,00 € 
 

 Μοσχαρίσιος κιμάς   ΚΙΛΑ 150,00 1.227,00 € 
 

 Μπριζόλα χοιρινή, τεμαχισμ.220 -240 gr   ΚΙΛΑ 100,00   492,00 € 
 

 Χοιρινός κιμάς   ΚΙΛΑ   85,00   420,75 € 
 

 Χοιρινό σνίτσελ  ΚΙΛΑ   35,00   193,90 €  

 Χοιρινή τηγανιά  ΚΙΛΑ   35,00   173,25 €  

6 Πουλερικά - παρασκευάσματα πουλερικών 
15112130-

6 
  

    
 

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
 

  956,60 €         
 

 Κοτόπουλο σνίτσελ  ΚΙΛΑ  25 174.50 €  

 Κοτόπουλο ολόκληρο νωπό   ΚΙΛΑ 150 459.00 € 
 

 Κοτόπουλο μπούτι με κόκκαλα, νωπό, μέτριο  ΚΙΛΑ   50 183.50 €  

 Κοτόπουλο μπούτι φιλέτο  ΚΙΛΑ   20  139.60 €  

7 Ψάρια κατ/να 
15221000-

3 
  

    
 

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
 

  842,35 €         
 

 βακαλάος, ακέφαλος   ΚΙΛΑ   30,00 105,00 € 
 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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 Καλαμαράκια, ροδέλα, σε συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ   50,00 298,00 € 
 

 Πέρκα καθαρισμένη, συσκευασία  4-5 kg   ΚΙΛΑ   25,00 198,00 € 
 

 Σουπιά, σε συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ   15,00  151,35 €  

 Χταπόδια   ΚΙΛΑ   10,00   90,00 €  

8 Ψάρια  φρέσκα 
03310000-

5 
  

    
 

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
 

  856,90 €         
 

 Γαύρος   ΚΙΛΑ 80,00 365,60 € 
 

 Σαρδέλα   ΚΙΛΑ 70,00 307,30 € 
 

 Τσιπούρες  ΚΙΛΑ 20,00 184,00 €  

9 Λαχανικά κατεψυγμένα 
15331170-

9 
  

    
 

       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
 

  325,80 €         
 

 Αρακάς, Κ/Ψ, 1kg   ΚΙΛΑ 40,00  88,40 € 
 

 Μπάμιες, Κ/Ψ, συσκευασία 1 kg     ΚΙΛΑ 15,00  55,80 €  

 Σπανάκι, συσκ.1kg   ΚΙΛΑ 40,00  99,60 € 
 

 Φασολάκια, πλατύ, Κ/Ψ, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ 40,00  82,00 € 
 

10 Ζυμαρικά μη μαγειρεμένα 
15851100-

9 
  

    
 

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
 

  468,00 €         
 

 Ζυμαρικά Μακαρόνια κοφτά, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 100 70,00 €  

 Ζυμαρικά Αστράκι, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ     20  14,00 €  

 Ζυμαρικά κους κους, συσκευασία 500 gr   TEMAXIA   20 16,00 €  

 Ζυμαρικά Μακαρόνια Νο 6, 100% σιμιγδάλι 500 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 100 70,00 €  

 Ζυμαρικά Μακαρόνια Νο 10, 100% σιμιγδάλι 500 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 100 60,00 €  

 Ζυμαρικά Μακαρόνια Παστίτσιο Νο 2, 100% σιμιγδάλι   ΤΕΜΑΧΙΑ   60 48,00 €  

 Ζυμαρικά Πένες, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ   50 40,00 €  

 Ζυμαρικά Φιδές, συσκευασία 500 gr   TEMAXIA   20 20,00 €  

 Κριθαράκι μέτριο, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 100 70,00 €  

 Πλιγούρι, συσκευασία 500 gr  ΤΕΜΑΧΙΑ  15 22,50 €  

 Χυλόπιτες, συσκευασία 500gr  ΤΕΜΑΧΙΑ   25 37,50 € 
 

11 Όσπρια - Ρύζι 0321220-8       
 

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
 

  772,00 €         
 

 Ρεβίθια, συσκευασία 1Kg   ΤΕΜΑΧΙΑ  20,00 72,00 € 
 

 Ρύζι καρολίνα, συσκευασία 1Kg   ΤΕΜΑΧΙΑ  80,00 160,00 € 
 

 Ρύζι κίτρινο bonet, 1kg   TEMAXIA 150,00 300,00 € 
 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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 Φακές ψιλές, συσκευασία 1Kg   ΤΕΜΑΧΙΑ   60,00 138,00 € 
 

 Φασόλια γίγαντες, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ    10,00   22,00 € 
 

 Φασόλια ψιλά, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ    50,00   80,00 €  

12 Κονσερβοποιημένα - Διατηρημένα 
15800000-

6 
  

    
 

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
 

  1.012,20 €         
 

 Γαριδάκια, συσκευασία 100-110 gr   TEMAXIA 100,00 120,00 €  

 Αμπελόφυλλα βάζο  ΚΙΛΑ     4,00   20,00 €  

 Ζελέ φρούτων, συσκευασία 250gr   ΤΕΜΑΧΙΑ   28,00   25,20 €  

 Καλαμπόκι σπυρί, συσκευασία 1kg  ΤΕΜΑΧΙΑ   15,00   12,00 €  

 Κομπόστα ροδάκινο, συσκευασία 1kg   ΤΕΜΑΧΙΑ   10,00   17,00 €  

 Μαγιά ξερή, σε φακελάκια 8-9 γραμ.      ΤΕΜΑΧΙΑ   25,00   12,50 €  

 Μανιτάρια κονσέρβα, συσκευασία 800gr   ΤΕΜΑΧΙΑ   30,00   66,00 €  

 Μαρμελάδα με 40% φρούτα, συσκευασία 500gr   ΚΙΛΑ   50,00 125,00 €  

 Μουστάρδα, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ   30,00  45,00 € 
 

 
Ντοματάκι αποφλοιωμένο ψιλοκομμένο, ΚΟΝ-ΚΑΣΕ, κουτί 

των 250gr 
  ΤΕΜΑΧΙΑ 

 35,00 122,50 €  

 Ντοματοπολτός, συσκευασία 420gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 200,00 180,00 € 
 

 Πραλίνα φουντουκιού, συσκ. 400 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ   60,00 120,00 € 
 

 Πραλίνα φουντουκιού, συσκ. 5 kg   ΤΕΜΑΧΙΑ    3,00  60,00 € 
 

 Γάλα εβαπορέ, 410gr, πλήρες  ΤΕΜΑΧΙΑ   70   59,50 €  

 Γάλα ζαχαρούχο 400 γρ  ΤΕΜΑΧΙΑ   25   27,50 €  

13 Λοιπά  
15000000-

8 
  

    
 

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
 

  6.146,00 €         
 

 Ζαμπόν  σε φέτες   ΚΙΛΑ 15   75,00 €  

 Γαλοπούλα  σε φέτες   ΚΙΛΑ 20 160,00 €  

 Λουκάνικα τύπου Φρανκφούρτης   ΚΙΛΑ 50 300,00 €  

 Παριζάκι 680 γρ   ΚΙΛΑ 80 400,00 €  

 Παρίζα  σε φέτες   ΚΙΛΑ 50  250,00 €  

 Σαλάμι τύπου αέρος   ΚΙΛΑ 10   70,00 €  

 Λουκάνικα χωριάτικα   ΚΙΛΑ 50  325,00 €  

 Μπέικον, 800 γρ   ΤΕΜΑΧΙΑ 10    80,00 €  

 Αλάτι μαγειρικό, ψιλό, συσκευασία 1kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 120   60,00 €  

 Αλεύρι 70%, συσκευασία 1kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 50   45,00 €  

 Βανίλιες, συσκευασία 5 φιαλιδίων   ΤΕΜΑΧΙΑ 50   25,00 €  

 Βούτυρο φυτικό, συσκευασία 500 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 200 400,00 €  

 Γαρύφαλο τριμμένο , 40 γρ  ΤΕΜΑΧΙΑ 5    12,50 €  

 Δημητριακά, συσκευασία των 2kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 60 360,00 €  

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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 Ελιές   ΚΙΛΑ 20 150,00 €  

 Ζάχαρη άχνη (συσκευασία 400 gr)   TEMAXIA 20   25,00 €  

 Ζάχαρη, συσκευασία 1kg    ΚΙΛΑ 150 127,50 €  

 Ινδοκάρυδο συσκευασία 150 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 8    12,00 €  

 Κακάο, συσκευασία 250gr   TEMAXIA 50  100,00 €  

 Κάστερ Πάουντερ, κουτί 120 γρ   ΤΕΜΑΧΙΑ 100    90,00 €  

 Κέτσαπ, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 50   60,00 €  

 Κόρν φλάουρ, συσκ . 200 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 25   22,50 €  

 Κρέμα γάλακτος συσκ . 500 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 60 270,00 €  

 Κρουασάν (μερέντα ή μαρμελάδα) συσκευασ. 85 γρ.   ΤΕΜΑΧΙΑ 1.200 540,00 €  

 Μαγιονέζα, 450 ml  ΤΕΜΑΧΙΑ  30   60,00 €  

 Μοσχοκάρυδο τριμμένο , 40 γρ  ΤΕΜΑΧΙΑ 5   12,50 €  

 Μπέικιν πάουντερ, 20gr     ΤΕΜΑΧΙΑ 60   30,00 €  

 Μπισκότα γεμιστά, συσκευασία 250 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 450 450,00 €  

 Μπισκότα ΠΤΙ-ΜΠΕΡ, συσκευασία 225 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 180 144,00 €  

 Ξύδι από σταφύλι, συσκευασία 400gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 150   45,00 €  

 Πατατάκια τσιπς  ΤΕΜΑΧΙΑ 100   90,00 €  

 Πιπέρι κόκκινο, συσκευασία 500 γρ (πάπρικα γλυκιά)    ΤΕΜΑΧΙΑ 10   60,00 €  

 Πιπέρι μαύρο, συσκευασία 1kg    ΚΙΛΑ 3   28,50 €  

 Ρίγανη, αρωματική, τριμμένη, συσκευασία 500gr   ΚΙΛΑ 2     8,00 €  

 Σαλάτα τζατζίκι συσκευασία 1kg  ΤΕΜΑΧΙΑ 10 40,00 €  

 Σαλάτα ταραμάς συσκευασία 2kg  ΤΕΜΑΧΙΑ 3 21,00 €  

 Σαλάτα τυροσαλάτα συσκευασία 1kg  ΤΕΜΑΧΙΑ 15 75,00 €  

 Σαλάτα ρώσικη συσκευασία 1kg  ΤΕΜΑΧΙΑ 8 32,00 €  

 Σαντυγί κουτί 200gr  ΤΕΜΑΧΙΑ 20 37,00 €  

 Σιμιγδάλι χοντρό, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 10   8,00 €  

 Σιμιγδάλι ψιλό, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 10   8,00 €  

 Σοκολάτα κουβερτούρα .200gr  ΤΕΜΑΧΙΑ  20   40,00 €  

 Τσάι βουνού  ΚΙΛΑ 1     3,50 €  

 Τσάι μαύρο  ΚΙΛΑ 5   40,00 €  

 Τσάι μαύρο, συσκ. 100 τεμαχ.   ΤΕΜΑΧΙΑ 5    40,00 €  

 Τσάι πράσινο ,συσκ. 100 τεμαχ.    ΤΕΜΑΧΙΑ 5    35,00 €  

 Τσάι μέντα ,συσκ. 120 τεμαχ.    ΤΕΜΑΧΙΑ 5    45,00 €  

 Φρυγανιά σίτου, συσκ. 260 γρ.   ΤΕΜΑΧΙΑ 20   24,00 €  

 Φρυγανιά τριμμένη , συσκ. 180 γρ. περίπου  ΤΕΜΑΧΙΑ 10   10,00 €  

 Χαμομήλι φακελάκι συσκ.. 100 τεμ   ΤΕΜΑΧΙΑ 100 700,00 € 
 

 Ψωμί για τοστ, συσκευασία 680gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 50  100,00 € 
 

14 Λαχανικά - φρούτα   
03220000-

9 
  

    
 

  Προϋπολογισμός ομάδας :       
 

  5.529,40 €         
 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ



 
 

 

Σελίδα 64 από 90 
 

 Αγγούρια     ΤΕΜΑΧΙΑ 300,00 150,00 € 
 

 Ακτινίδια   ΚΙΛΑ 20,00   40,00 € 
 

 Άνηθος δέμα     ΤΕΜΑΧΙΑ 60,00   31,80 € 
 

 Αχλάδια   ΚΙΛΑ 180,00 282,60 € 
 

 Βερύκοκα  ΚΙΛΑ 50,00  50,00 €  

 Δυόσμος (ματσάκια)   ΤΕΜΑΧΙΑ 10,00    8,00 € 
 

 Καρότα   ΚΙΛΑ 70,00  72,80 € 
 

 Καρπούζια   ΚΙΛΑ 150,00 60,00 € 
 

 Κεράσια  ΚΙΛΑ 30,00 66,00 €  

 Κολοκυθάκια  ΚΙΛΑ 50,00 62,00 €  

 Κουνουπίδι   ΚΙΛΑ 30,00 58,20 € 
 

 Κρεμμυδάκια φρέσκα  ΚΙΛΑ 20,00 13,00 €  

 Κρεμμύδια ξερά   ΚΙΛΑ 300,00 189,00 € 
 

 Λάχανα   ΚΙΛΑ 200,00 116,00 € 
 

 Λεμόνια   ΚΙΛΑ 50,00   67,50 € 
 

 Μαϊντανός, δέμα   ΤΕΜΑΧΙΑ 150,00   73,50 € 
 

 Μανταρίνια  ΚΙΛΑ 30,00   48,90 €  

 Μαρούλι     ΚΙΛΑ 150,00 210,00 € 
 

 Μελιτζάνες φλάσκες  ΚΙΛΑ 50,00   69,50 €  

 Μήλα Γκόλντεν   ΚΙΛΑ 100,00 134,00 € 
 

 Μήλα Στάρκιν  ΚΙΛΑ 200,00 278,00 €  

 Μπανάνες  ΚΙΛΑ 350,00 518,00 €  

 Μπρόκολα  ΚΙΛΑ 30,00   58,50 €  

 Νεκταρίνια  ΚΙΛΑ 70,00   84,00 €  

 Ντομάτες Ά κατ.   ΚΙΛΑ 350,00 532,00 € 
 

 Παντζάρι   ΚΙΛΑ 20,00   23,80 € 
 

 Πατάτες   ΚΙΛΑ 1.500,00 1100,00 € 
 

 Πεπόνι   ΚΙΛΑ 80,00    64,00 € 
 

 Πιπεριές για γέμισμα  ΚΙΛΑ 100,00 161,00 €  

 Πιπεριές για τηγάνι  ΚΙΛΑ 20,00   34,20 €  

 Πορτοκάλια μέτρια   ΚΙΛΑ 300,00 444,00 € 
 

 Πράσα   ΚΙΛΑ 30,00   21,00 € 
 

 Ροδάκινα  ΚΙΛΑ 30,00   39,00 €  

 Σέλινα   ΚΙΛΑ 15,00   39,60 € 
 

 Σκόρδα ξερά   ΚΙΛΑ 10,00   34,50 € 
 

 Σπανάκι  ΚΙΛΑ 30,00   45,60 €  

 Σταφύλια     ΚΙΛΑ 80,00 174,40 € 
 

 Φράουλες  ΚΙΛΑ 30,00   75,00 €  

15 
Ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη 

15411000-

2 
  

    
 

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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  1.418,75 €         
 

 Ελαιόλαδο εξαιρετικό Παρθένο, οξύτ. 0.1-0.8,   συσκ. 5 λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ 50,00 1.223,50 € 
 

 Ηλιέλαιο, συσκ.   5 λίτρων      ΤΕΜΑΧΙΑ 25,00    195,25 € 
 

16 Τυροκομικά προϊόντα 
15540000-

5 
  

    
 

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
 

  2.490,00 €         
 

 Τυρί τύπου γκούντα σε φέτες   ΚΙΛΑ   50,00  275,00 €  

 Γραβιέρα  ΚΙΛΑ   10,00   95,00 €  

 Ημίσκληρο τυρί   ΚΙΛΑ   40,00 320,00 €  

 Φέτα Α' ποιότητας   ΚΙΛΑ 250,00 1.800,00 € 
 

17 Γάλατα – Γιαούρτι  
15511000-

3 
  

    
 

  Προϋπολογισμός ομάδας :        
 

  1.895,50 €         
 

 Γάλα μακράς διάρκειας, συσκ. 1 λίτρων  ΤΕΜΑΧΙΑ  20   23,00 €  

 Γάλα Κακάο 250 ml   ΤΕΜΑΧΙΑ 750 562,50 €  

 Γάλα φρέσκο παστεριωμένο πλήρες,  συσκ. 2  λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ 400 760,00 € 
 

 Γιαούρτι Αγελάδος 3,5% λιπαρά (224-240gr)   ΤΕΜΑΧΙΑ 250,00   200,00 €  

 Γιαούρτι με διάφορα φρούτα 2% συσκ.  200gr  ΤΕΜΑΧΙΑ 200,00   200,00 €  

 Γιαούρτι στραγγιστό, 1kg   ΚΙΛΑ   60,00  150,00 €  

 
  Σύνολα χωρίς  ΦΠΑ   30.550,15 € 

 

   
Φ.Π.Α. 13%   3.171,90 € 

 

   
Φ.Π.Α. 24%   1.478,63 € 

 

   
Σύνολο   35.210,68 € 

 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (4) 

 

Α/Α ΟΜΑΔΑ-ΕΙΔΟΣ cpv codes 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
  

1 Αναψυκτικά - χυμοί - ποτά-νερά  
15982000-

5 
  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

Προϋπολογισμός ομάδας :          

  1.211,50 €         

 Χυμός ατομικός, συσκευασία 250ml   ΤΕΜΑΧΙΑ 600,00   210,00 € 

 Χυμός 100% Πορτοκάλι, συσκ.1 lt   ΤΕΜΑΧΙΑ 440,00   484,00 € 

 Χυμός 100% Ανάμεικτοι, συσκ.1 lt Χυμός    ΤΕΜΑΧΙΑ 440,00   484,00 € 

 Νερό εμφιαλωμένο 0,5 λίτρων,   ΤΕΜΑΧΙΑ 150,00      21,00 € 

 Νερό εμφιαλωμένο 1,5 λίτρων 
 

ΤΕΜΑΧΙΑ   50,00      12,50 € 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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2 Άρτος, αρτοσκευάσματα κλπ συναφή είδη 
15810000-

9 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  0,00 €         

3 
Ζαχαρώδη - Σοκολατοειδή - Γλυκά (προϊόντα σοκολατοποιίας 

- ζαχαροπλαστικής) 

15842000-

2 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  1.230,00 €         

 Βασιλόπιτα   ΚΙΛΑ    5,00   40,00 € 

 Βασιλόπιτα ατομική των 100 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ  70,00   70,00 € 

 Κουραμπιέδες   ΚΙΛΑ      5,00   40,00 € 

 Μελομακάρονα   ΚΙΛΑ      7,00   56,00 € 

 Παπαδάκια-χιονούλες-κοκ κορνέ   ΚΙΛΑ     7,00   84,00 € 

 Παγωτό (χύμα)   ΚΙΛΑ  10,00   80,00 € 

 Σταφιδόψωμο  ΤΕΜΑΧΙΑ 400,00 240,00 € 

 Τσουρέκι ατομικό των 125 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 150,00 165,00 € 

 Τσουρέκι του 1 kg   ΤΕΜΑΧΙΑ   10,00   80,00 € 

 Τυροπιτάκια   ΚΙΛΑ   15,00  150,00 € 

 Ζαμπονοπιτάκια   ΚΙΛΑ    10,00  100,00 € 

 Τούρτες   ΚΙΛΑ   10,00   80,00 € 

 Γλυκά τυλιχτά του κιλού    ΚΙΛΑ     5,00   45,00 € 

4 Αυγά 
03142500-

3 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  800,00 €         

 Αυγά, 53gr/τεμ, κατ. Α'       ΤΕΜΑΧΙΑ 4.000,00 800,00 € 

5 Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος 
15100000-

9 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  6.127,90 €         

 Μοσχάρι Σπάλα,  χωρίς κόκκαλα   ΚΙΛΑ 430,00 3.581,90 € 

 Μοσχαρίσιος κιμάς   ΚΙΛΑ 340,00 2.437,80 € 

 Χοιρινή Τηγανιά  ΚΙΛΑ  20,00    108,20 € 

6 Πουλερικά - παρασκευάσματα πουλερικών 
15112130-

6 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  1.795,50 €         

 Κοτόπουλο σνίτσελ  ΚΙΛΑ   10,00     68,50 € 

 Κοτόπουλο ολόκληρο νωπό   ΚΙΛΑ 550,00 1.727,00 € 

7 Ψάρια κατ/να 
15221000-

3 
  

    

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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  Προϋπολογισμός ομάδας :       

  3.859,50 €         

 βακαλάος, ακέφαλος   ΚΙΛΑ 550,00 3.261,50 € 

 Καλαμαράκια, ροδέλα, σε συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ  20,00    138,00 € 

 Πέρκα καθαρισμένη, συσκευασία  4-5 kg   ΚΙΛΑ  50,00    460,00 € 

8 Ψάρια  φρέσκα 
03310000-

5 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  0,00 €         

9 Λαχανικά κατεψυγμένα 
15331170-

9 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  665,40 €         

 Αρακάς, Κ/Ψ, 1kg   ΚΙΛΑ 100,00 213,00 € 

 Μπάμιες, Κ/Ψ, συσκευασία 1 kg     ΚΙΛΑ   20,00   84,60 € 

 Σπανάκι, συσκ.1kg   ΚΙΛΑ 100,00 211,00 € 

 Φασολάκια, πλατύ, Κ/Ψ, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ   80,00 156,80 € 

10 Ζυμαρικά μη μαγειρεμένα 
15851100-

9 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  2.456,00 €         

 Ζυμαρικά Μακαρόνια κοφτά, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 250,00 175,00 € 

 Ζυμαρικά Αστράκι, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 500,00 350,00 € 

 Ζυμαρικά κους κους, συσκευασία 500 gr   TEMAXIA 500,00 400,00 € 

 Ζυμαρικά πένες, 500 gr   TEMAXIA 450,00 360,00 € 

 Ζυμαρικά Φιδές, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 400,00 400,00 € 

 Κριθαράκι μέτριο, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 350,00 245,00 € 

 Τραχανάς γλυκός, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ   40,00   76,00 € 

 Χυλοπίτες, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 300,00 450,00 € 

11 Όσπρια - Ρύζι 0321220-8       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  1.975,00 €         

 Ρύζι καρολίνα, συσκευασία 1Kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 400,00 800,00 € 

 Ρύζι κίτρινο bonet, συσκευασία 1 kg   ΚΙΛΑ 300,00 600,00 € 

 Φακές ψιλές, συσκευασία 1 kg   ΚΙΛΑ 250,00 575,00 € 

12 Κονσερβοποιημένα - Διατηρημένα 
15800000-

6 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  7.635,00 €         

 Γαριδάκια, συσκευασία 100-110 gr   TEMAXIA 100,00 120,00 € 

 Ζελέ φρούτων, συσκευασία 250gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 200,00 180,00 € 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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 Κομπόστα ροδάκινο, συσκευασία 1kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 300,00 510,00 € 

 Κύβος Βοδινού   ΛΙΤΡΑ 150,00   52,50 € 

 Κύβος Κοτόπουλου  ΛΙΤΡΑ 150,00   52,50 € 

 Μαγιά ξερή, σε φακελάκια 8-9 γραμ.      ΤΕΜΑΧΙΑ   20,00   10,00 € 

 Μαρμελάδα με 40% φρούτα, συσκευασία 500gr   ΚΙΛΑ 120,00 300,00 € 

 Μέλι, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ   90,00 810,00 € 

 Μουστάρδα, συσκευασία 500gr  ΤΕΜΑΧΙΑ   10,00   15,00 € 

 
Ντοματάκι αποφλοιωμένο ψιλοκομμένο, ΚΟΝ-ΚΑΣΕ, κουτι των 

400gr 
  ΤΕΧΑΧΙΑ 

200,00  120,00 € 

 Ντοματοπολτός, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 500,00  525,00 € 

 Πουρές σε σκόνη συσκ. 250 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ   50,00  125,00 € 

 Πραλίνα φουντουκιού, συσκ. 400 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ   70,00  140,00 € 

 Γάλα εβαπορέ, 410gr, πλήρες  ΤΕΜΑΧΙΑ   5.500,00 4.675,00 € 

13 Λοιπά  
15000000-

8 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  5.588,50 €         

 Γαλοπούλα σε φέτες   ΚΙΛΑ 16,00 128,00 € 

 Λουκάνικα τύπου Φρανκφούρτης   ΚΙΛΑ 16,00   96,00 € 

 Αλάτι μαγειρικό, ψιλό, συσκευασία 1kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 100,00   50,00 € 

 Αλάτι μαγειρικό, χονδρό, συσκευασία 1kg   ΤΕΜΑΧΙΑ   20,00   18,00 € 

 Αλεύρι 70%, συσκευασία 1kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 120,00 108,00 € 

 Βανίλιες, συσκευασία 5 φιαλιδίων   ΤΕΜΑΧΙΑ 50,00   25,00 € 

 Βούτυρο φυτικό, συσκευασία 500 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 200,00 400,00 € 

 Βούτυρο φυτικό, συσκευασία 1kg   ΤΕΜΑΧΙΑ  50,00 195,00 € 

 Δάφνη φύλλα, συσκευασία 50gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 20,00    36,00 € 

 Δημητριακά, συσκευασία των 2kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 100,00 600,00 € 

 Δυόσμος αποξηραμένος, συσκ. 40gr  ΤΕΜΑΧΙΑ  10,00     5,00 € 

 Ζάχαρη, συσκευασία 1kg    ΚΙΛΑ 650,00 552,50 € 

 Κακάο, συσκευασία 250gr   TEMAXIA 100,00  200,00 € 

 Κανέλα σκόνη  ΚΙΛΑ     0,50      4,00 € 

 Κέτσαπ, συσκευασία 500 gr  ΤΕΜΑΧΙΑ    5,00      6,00 € 

 Κρουασάν (μερέντα ή μαρμελάδα) συσκευασ. 85 γρ.   ΤΕΜΑΧΙΑ 400,00  180,00 € 

 Κύμινο σκόνη, συσκευασία 1kg  ΚΙΛΑ     0,50      2,50 € 

 Μπέικιν πάουντερ, 20gr     ΤΕΜΑΧΙΑ    50,00    25,00 € 

 Μπισκότα ΠΤΙ-ΜΠΕΡ, συσκευασία 225 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ   50,00    40,00 € 

 Μπισκοτόκρεμα παιδική 400 gr   TEMAXIA   60,00  270,00 € 

 Νισεστέ, συσκ. 500 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 450,00  405,00 € 

 Ξύδι από σταφύλι, συσκευασία 400gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 110,00    33,00 € 

 Πιπέρι κόκκινο, συσκευασία 500 gr (Πάπρικα γλυκιά)   ΤΕΜΑΧΙΑ   10,00    60,00 € 

 Πιπέρι μαύρο, συσκευασία 500 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ  25,00  155,00 € 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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 Πίτσες οικογενειακές κατεψυγμένες   ΤΕΜΑΧΙΑ 200,00  900,00 € 

 Ρίγανη, αρωματική, τριμμένη, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 15,00    60,00 € 

 Σαλάτα Τζατζίκι, συσκ, 2 κιλών  ΤΕΜΑΧΙΑ   3,00     30,00 € 

 Σαλάτα ταραμάς, συσκ. 2 κιλών  ΤΕΜΑΧΙΑ   1,00     7,00 € 

 Σιμιγδάλι χοντρό, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 50,00   40,00 € 

 Τυρόπιτα κατεψυγμένη ατομική   ΤΕΜΑΧΙΑ 700,00 630,00 € 

 Τσάι βουνού  ΚΙΛΑ  25,00   87,50 € 

 Χαλβάς εμπορίου, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ 5,00   40,00 € 

 Χαμομήλι    ΚΙΛΑ 10,00  100,00 € 

 Ψωμί για τοστ, συσκευασία 680gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 50,00 100,00 € 

14 Λαχανικά - φρούτα   
03220000-

9 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  5.194,85 €         

 Αγγούρια     ΤΕΜΑΧΙΑ 300,00 135,00 € 

 Ακτινίδια   ΚΙΛΑ 20,00   30,20 € 

 Αχλάδια   ΚΙΛΑ 150,00 246,00 € 

 Καρότα   ΚΙΛΑ 260,00 270,40 € 

 Καρπούζια   ΚΙΛΑ 200,00   80,00 € 

 Κολοκυθάκια   ΚΙΛΑ   70,00   81,20 € 

 Κρεμμυδάκια φρέσκα (ματσάκια)  ΚΙΛΑ   30,00   17,40 € 

 Κρεμμύδια ξερά   ΚΙΛΑ 320,00 204,80 € 

 Λάχανα   ΚΙΛΑ 220,00 125,40 € 

 Λεμόνια   ΚΙΛΑ 130,00 193,70 € 

 Μαϊντανός, δέμα   ΤΕΜΑΧΙΑ 160,00   70,40 € 

 Μαρούλι     ΚΙΛΑ   50,00   73,50 € 

 Μελιτζάνες  φλάσκες   ΚΙΛΑ   50,00    59,00 € 

 Μήλα Στάρκιν   ΚΙΛΑ 250,00 345,00 € 

 Μπανάνες   ΚΙΛΑ 800,00 992,00 € 

 Νεκταρίνια   ΚΙΛΑ   85,00 114,75 € 

 Ντομάτες Ά κατ.   ΚΙΛΑ 400,00 636,00 € 

 Πατάτες   ΚΙΛΑ 1.500,00 1.035,00 € 

 Πεπόνι  ΚΙΛΑ    70,00     57,40 € 

 Πιπεριές για γέμισμα   ΚΙΛΑ  100,00 145,00 € 

 Πορτοκάλια μέτρια   ΚΙΛΑ 140,00 149,80 € 

 Πράσα  ΚΙΛΑ   30,00   39,00 € 

 Ροδάκινα   ΚΙΛΑ   30,00   41,40 € 

 Σέλινα   ΚΙΛΑ   50,00   27,50 € 

 Φράουλες  ΚΙΛΑ   10,00  25,00 € 

15 
Ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη 

15411000-

2 
  

    

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  2.643,50 €         

 Ελαιόλαδο εξαιρετικό Παρθένο, οξύτ. 0.1-0.8,   συσκ. 5 λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ 90,00 2.331,00 € 

 Ηλιέλαιο, συσκ.   5 λίτρων      ΤΕΜΑΧΙΑ 50,00    312,50 € 

16 Τυροκομικά προϊόντα 
15540000-

5 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :       

  1.600,00 €         

 Ημίσκληρο τυρί   ΚΙΛΑ      20,00    160,00 € 

 Φέτα Α' ποιότητας   ΚΙΛΑ   200,00 1.440,00 € 

17 Γιαούρτι 
15511000-

3 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  2.480,00 €         

 Γιαούρτι Αγελάδος 3,5% λιπαρά (224-240gr)   ΤΕΜΑΧΙΑ 3.100,00 2.480,00 € 

 

  
Σύνολα χωρίς  

ΦΠΑ 
  45.262,65 € 

   
Φ.Π.Α. 13%   4.829,97 € 

   
Φ.Π.Α. 24%   1.946,16 € 

   
Σύνολο   

52.038,78 

€ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ (5) 

Α/Α ΟΜΑΔΑ-ΕΙΔΟΣ cpv codes 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
  

1 Αναψυκτικά - χυμοί - ποτά-νερά  
15982000-

5 
  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

Προϋπολογισμός ομάδας :          

  945,50 €         

 Αναψυκτικό πορτοκαλάδα, συσκευασία 1,5 λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ 20,00 20,00 € 

 Αναψυκτικό τύπου Cola, συσκευασία 1,5 λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ 14,00 14,00 € 

 Κρασί κόκκινο, φιάλη 1 lt   ΤΕΜΑΧΙΑ 10,00 50,00 € 

 Χυμός ατομικός, συσκευασία 250ml   ΤΕΜΑΧΙΑ 2.000,00 700,00 € 

 Χυμός λεμονιού, συσκευασία 380gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 260,00 78,00 € 

 Χυμός 100% Πορτοκάλι, συσκ.1 lt   ΤΕΜΑΧΙΑ 20,00 22,00 € 

 Χυμός 100% Ανάμεικτο, συσκ.1 lt   ΤΕΜΑΧΙΑ 15,00 16,50 € 

 Νερό εμφιαλωμένο 1,5λίτρων,   ΤΕΜΑΧΙΑ 40,00 10,00 € 

 Νερό εμφιαλωμένο 0,5 λίτρων,   ΤΕΜΑΧΙΑ 250,00 35,00 € 

2 Άρτος, αρτοσκευάσματα κλπ συναφή είδη 
15810000-

9 
  

    

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  2.510,00 €         

 Άρτος τύπου 70%, λευκός, 1kg     ΚΙΛΑ 2.000,00 2.000,00 € 

 Άρτος τύπου 70%, λευκός, 70-90gr (ψωμάκι σάντουιτς)   ΤΕΜΑΧΙΑ 350,00      70,00 € 

 Κουλούρια ή Σιμίτι (με σησάμι), 60-70 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 1.200,00   420,00 € 

 Λαγάνα, 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 10,00 20,00 € 

3 
Ζαχαρώδη - Σοκολατοειδή - Γλυκά (προϊόντα σοκολατοποιίας - 

ζαχαροπλαστικής) 

15842000-

2 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  2.414,00 €         

 Βασιλόπιτα   ΚΙΛΑ 6,00 48,00 € 

 Βασιλόπιτα ατομική των 100 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 230,00 230,00 € 

 Κουλουράκια βουτήματος   ΚΙΛΑ 4,00 32,00 € 

 Κουραμπιέδες   ΚΙΛΑ 4,00 32,00 € 

 Μελομακάρονα  ΚΙΛΑ 4,00 32,00 € 

 Παπαδάκια-χιονούλες-κοκ κορνέ   ΚΙΛΑ 10,00 120,00 € 

 Παγωτό (χύμα)   ΚΙΛΑ 30,00 240,00 € 

 Σταφιδόψωμο   ΤΕΜΑΧΙΑ 1.500,00 900,00 € 

 Τσουρέκι ατομικό των 125 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 200,00 220,00 € 

 Τσουρέκι του 1 kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 35,00 280,00 € 

 Τυροπιτάκια   ΚΙΛΑ 15,00 150,00 € 

 Τούρτες   ΚΙΛΑ 5,00 40,00 € 

 Γλυκά τυλιχτά του κιλού   ΚΙΛΑ 10,00 90,00 € 

4 Αυγά 
03142500-

3 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  1.200,00 €         

 Αυγά, 53gr/τεμ, κατ.Α'       ΤΕΜΑΧΙΑ 6.000,00 1.200,00 € 

5 Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος 
15100000-

9 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  7.153,30 €         

 Αρνί-κατσίκι   ΚΙΛΑ 30,00 232,50 € 

 Μοσχάρι Σπάλα,  χωρίς κόκκαλα   ΚΙΛΑ 580,00 4.744,40 € 

 Μοσχαρίσιος κιμάς   ΚΙΛΑ 180,00 1.472,40 € 

 Μπριζόλα χοιρινή, τεμαχισμ.220 -240 gr   ΚΙΛΑ 100,00 492,00 € 

 Χοιρινό, χωρίς κόκκαλα   ΚΙΛΑ 40,00 212,00 € 

6 Πουλερικά - παρασκευάσματα πουλερικών 
15112130-

6 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  3.596,10 €         

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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 Κοτόπουλο ολόκληρο νωπό   ΚΙΛΑ 350,00 1.071,00 € 

 Κοτόπουλο μπούτι με κόκκαλα, νωπό, μέτριο   ΚΙΛΑ 650,00 2.385,50 € 

 Κοτόπουλο μπούτι φιλέτο   ΚΙΛΑ 20,00    139,60 € 

7 Ψάρια κατ/να 
15221000-

3 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  2.675,10 €         

 βακαλάος, ακέφαλος   ΚΙΛΑ 60,00 210,00 € 

 Πέρκα καθαρισμένη, συσκευασία  4-5 kg   ΚΙΛΑ 220,00 1.742,40 € 

 Μπακαλιάρος παστός   ΚΙΛΑ 16,00 144,00 € 

 Σουπιά συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ 30,00 302,70 € 

 Γαύρος   ΚΙΛΑ 80,00 276,00 € 

8 Ψάρια  φρέσκα 
03310000-

5 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  0,00 €         

9 Λαχανικά κατεψυγμένα 
15331170-

9 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  1.343,60 €         

 Αρακάς, Κ/Ψ, 1kg   ΚΙΛΑ 160,00 353,60 € 

 Μπάμιες, Κ/Ψ, συσκευασία 1 kg     ΚΙΛΑ 100,00 372,00 € 

 Σπανάκι, συσκ.1kg   ΚΙΛΑ 100,00 249,00 € 

 Φασολάκια, πλατύ, Κ/Ψ, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ 180,00 369,00 € 

10 Ζυμαρικά μη μαγειρεμένα 
15851100-

9 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  1.378,00 €         

 Ζυμαρικά Μακαρόνια κοφτά, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 240,00 168,00 € 

 Ζυμαρικά Αστράκι, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 150,00 105,00 € 

 Ζυμαρικά κους κους, συσκευασία 500 gr   TEMAXIA 210,00 168,00 € 

 Ζυμαρικά Μακαρόνια  Νο 6, 100% σιμιγδάλι   ΤΕΜΑΧΙΑ 75,00   52,50 € 

 Ζυμαρικά Μακαρόνια Παστίτσιο Νο 2, 100% σιμιγδάλι   ΤΕΜΑΧΙΑ 30,00   24,00 € 

 Ζυμαρικά Φιδές, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 120,00 120,00 € 

 Κριθαράκι μέτριο, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 240,00 168,00 € 

 Τραχανάς γλυκός, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 100,00 190,00 € 

 Χυλοπίτες, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 255,00 382,50 € 

11 Όσπρια - Ρύζι 0321220-8       

  Προϋπολογισμός ομάδας :         

  835,00 €         

 Ρεβίθια, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 45,00 81,00 € 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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 Ρύζι καρολίνα, συσκευασία 1Kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 150,00 300,00 € 

 Ρύζι κίτρινο bonet, 1kg   TEMAXIA 120,00 240,00 € 

 Φακές ψιλές, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 45,00 54,00 € 

 Φασόλια γίγαντες, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 40,00 88,00 € 

 Φασόλια ψιλά, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 45,00 72,00 € 

12 Κονσερβοποιημένα - Διατηρημένα 
15800000-

6 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  2.147,40 €         

 Γαριδάκια, συσκευασία 100-110 gr   TEMAXIA 15,00 18,00 € 

 Ζαμπόν κουτί   ΤΕΜΑΧΙΑ 30,00 60,00 € 

 Ζελέ φρούτων, συσκευασία 250gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 80,00 72,00 € 

 Κομπόστα ροδάκινο, συσκευασία 1kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 150,00 255,00 € 

 Κύβος βοδινού     ΛΙΤΡΑ 100,00 35,00 € 

 Κύβος κοτόπουλου   ΛΙΤΡΑ 100,00 35,00 € 

 Κύβος λαχανικών   ΛΙΤΡΑ 100,00 35,00 € 

 Μαγιά ξερή, σε φακελάκια 8-9 γραμ.      ΤΕΜΑΧΙΑ 80,00 40,00 € 

 Μανιτάρια κονσέρβα, συσκευασία 400gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 5,00 8,50 € 

 Μανιτάρια κονσέρβα, συσκευασία 800gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 7,00 15,40 € 

 Μαρμελάδα με 40% φρούτα, συσκευασία 500gr   ΚΙΛΑ 10,00 25,00 € 

 Μαρμελάδα με 40% φρούτα, συσκευασία 4,750gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 10,00 105,00 € 

 Μέλι, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ 40,00 360,00 € 

 Μουστάρδα, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 10,00 15,00 € 

 
Ντοματάκι αποφλοιωμένο ψιλοκομμένο, ΚΟΝ-ΚΑΣΕ, κουτί των 

2500gr 
  ΤΕΜΑΧΙΑ 

180,00 630,00 € 

 
Ντοματάκι αποφλοιωμένο ψιλοκομμένο, ΚΟΝ-ΚΑΣΕ, κουτί των 

250gr 
  ΤΕΜΑΧΙΑ 

10,00 4,00 € 

 Ντοματοπολτός, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 100,00 105,00 € 

 Ντοματοχυμός, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 30,00 34,50 € 

 Πουρές σε σκόνη συσκ. 250 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 15,00 37,50 € 

 Πουρές σε σκόνη συσκ. 25kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 5,00 90,00 € 

 Πραλίνα φουντουκιού, συσκ. 400 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 15,00 30,00 € 

 Πραλίνα φουντουκιού, συσκ. 10 kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 4,00 112,00 € 

 Γάλα εβαπορέ, 410gr, πλήρες   ΤΕΜΑΧΙΑ 30,00 25,50 € 

13 Λοιπά  
15000000-

8 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  4.733,95 €         

 Ζαμπόν  σε φέτες   ΚΙΛΑ 30,00 150,00 € 

 Γαλοπούλα σε φέτες   ΚΙΛΑ 10,00    80,00 € 

 Λουκάνικα τύπου Φρανκφούρτης   ΚΙΛΑ 10,00   60,00 € 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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 Μορταδέλα   ΚΙΛΑ 4,00 18,80 € 

 Παριζάκι 680 γρ   ΚΙΛΑ 3,00 15,00 € 

 Σαλάμι τύπου αέρος   ΚΙΛΑ 5,00 35,00 € 

 Λουκάνικα Χωριάτικα   ΚΙΛΑ 20,00 130,00 € 

 Αλάτι μαγειρικό, ψιλό, συσκευασία 1kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 110,00 55,00 € 

 Αλεύρι 70%, συσκευασία 1kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 130,00 117,00 € 

 Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, συσκευασία 500kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 10,00 12,00 € 

 Βανίλιες, συσκευασία 5 φιαλιδίων   ΤΕΜΑΧΙΑ 150,00 75,00 € 

 Βούτυρο φυτικό, συσκευασία 500kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 10,00 20,00 € 

 Βούτυρο, συσκευασία των 2 κιλών   ΤΕΜΑΧΙΑ 120,00 960,00 € 

 Δάφνη φύλλα, συσκευασία 50gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 3,00 5,40 € 

 Δημητριακά, συσκ 2 κιλών  ΤΕΜΑΧΙΑ 10,00 60,00 € 

 Δυόσμος αποξηραμένος, συσκευασία 40gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 15,00 7,50 € 

 Ελιές   ΚΙΛΑ 30,00 225,00 € 

 Ζάχαρη, συσκευασία 1kg    ΚΙΛΑ 450,00 382,50 € 

 Κακάο, συσκευασία 250gr   TEMAXIA 8,00 16,00 € 

 Κανέλλα σκόνη   ΚΙΛΑ 1,00 8,00 € 

 Καραμέλες ζελεδάκια, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ 3,00 15,00 € 

 Καρύδια (ξηροί καρποί), συσκευασία 500gr   ΚΙΛΑ 5,00 30,00 € 

 Κάστερ πάουντερ, κουτί 120gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 250,00 225,00 € 

 Καφές Ελληνικός, συσκευασία 200gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 350,00 700,00 € 

 Καφές στιγμιαίος, συσκευασία 200gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 15,00 82,50 € 

 Κέτσαπ, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 10,00 12,00 € 

 Κορν φλάουρ, συσκευασία 200gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 25,00 22,50 € 

 Κρέμα γάλακτος, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 8,00 36,00 € 

 Κύμινο σκόνη, συσκευασία 1 kg   ΚΙΛΑ 1,00 5,00 € 

 Μπέικιν πάουντερ, 20gr     ΤΕΜΑΧΙΑ 150,00 75,00 € 

 Μπισκότα ΠΤΙ-ΜΠΕΡ, συσκευασία 225 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 15,00 12,00 € 

 Ξύδι από σταφύλι, συσκευασία 400gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 200,00 60,00 € 

 Πατατάκια τσιπς   ΤΕΜΑΧΙΑ 10,00 9,00 € 

 Πιπέρι κόκκινο, συσκευασία 1kg    ΚΙΛΑ 3,00 27,00 € 

 Πιπέρι μαύρο, συσκευασία 1kg    ΚΙΛΑ 3,00 28,50 € 

 Ρίγανη, αρωματική, τριμμένη, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ 4,00 30,00 € 

 Ρόφημα σοκολάτας, συσκευασία 250 ml   ΤΕΜΑΧΙΑ 10,00 20,00 € 

 Ρόφημα σοκολάτας, συσκευασία 5 kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 5,00 90,00 € 

 Σαλάτα ταραμάς, συσκευασία 2 kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 30,00 210,00 € 

 Σιμιγδάλι χοντρό, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 50,00 40,00 € 

 Σόδα μαγειρική, συσκευασία 500 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 3,00   7,50 € 

 Σοκολάτα κουβερτούρα 200gr   TEMAXIA 10,00 20,00 € 

 Σφιλιάτα, συσκευασία 800gr   TEMAXIA 40,00 94,00 € 

 Τσάι βουνού   ΚΙΛΑ 8,00 28,00 € 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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 Τσάι μαύρο, συσκ. 100 τεμ  TEMAXIA 2,00 16,00 € 

 Φουντούκια (ξηροί καρποί), συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 2,00 16,00 € 

 Φρυγανιές σικάλεως, συσκευασ.260gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 80,00 120,00 € 

 Φύλλα κρούστας, συσκ.450gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 15,00 30,75 € 

 Χαλβάς εμπορίου, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ 10,00 80,00 € 

 Χαμομήλι φακελάκι συσκ. 100 τεμ   ΤΕΜΑΧΙΑ 20,00 140,00 € 

 Ψωμί για τοστ, συσκευασία 680gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 10,00 20,00 € 

14 Λαχανικά - φρούτα   
03220000-

9 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  8.383,90 €         

 Αγγούρια     ΤΕΜΑΧΙΑ 213,00 106,50 € 

 Ακτινίδια   ΚΙΛΑ 15,00 30,00 € 

 Άνηθος δέμα     ΤΕΜΑΧΙΑ 80,00 42,40 € 

 Αχλάδια   ΚΙΛΑ 300,00 471,00 € 

 Βερίκοκα   ΚΙΛΑ 40,00 40,00 € 

 Καρότα   ΚΙΛΑ 220,00 228,80 € 

 Καρπούζια   ΚΙΛΑ 300,00 120,00 € 

 Κεράσια   ΚΙΛΑ 10,00   22,00 € 

 Κολοκυθάκια   ΚΙΛΑ 140,00 173,60 € 

 Κουνουπίδι   ΚΙΛΑ 100,00 194,00 € 

 Κρεμμυδάκια φρέσκα   ΚΙΛΑ 4,00 2,60 € 

 Κρεμμύδια ξερά   ΚΙΛΑ 850,00 535,50 € 

 Λάχανα   ΚΙΛΑ 200,00 116,00 € 

 Λεμόνια   ΚΙΛΑ 130,00 175,50 € 

 Μαϊντανός, δέμα   ΤΕΜΑΧΙΑ 180,00 88,20 € 

 Μανταρίνια   ΚΙΛΑ 100,00 163,00 € 

 Μαρούλι     ΚΙΛΑ 100,00 140,00 € 

 Μελιτζάνες  φλάσκες   ΚΙΛΑ 110,00 152,90 € 

 Μήλα Στάρκιν   ΚΙΛΑ 600,00 834,00 € 

 Μπανάνες   ΚΙΛΑ 700,00 1.036,00 € 

 Μπρόκολα   ΚΙΛΑ 100,00 195,00 € 

 Ντομάτες Ά κατ.   ΚΙΛΑ 350,00 532,00 € 

 Παντζάρι   ΚΙΛΑ 50,00 59,50 € 

 Πατάτες   ΚΙΛΑ 1.500,00 1110,00 € 

 Πεπόνι   ΚΙΛΑ 200,00 160,00 € 

 Πιπεριές για γέμισμα   ΚΙΛΑ 30,00 48,30 € 

 Πιπεριές για τηγάνι   ΚΙΛΑ 20,00 34,20 € 

 Πορτοκάλια μέτρια   ΚΙΛΑ 600,00 888,00 € 

 Πράσα   ΚΙΛΑ 150,00 105,00 € 

 Ροδάκινα   ΚΙΛΑ 250,00 325,00 € 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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 Σέλινα   ΚΙΛΑ 30,00 79,20 € 

 Σκόρδα ξερά   ΚΙΛΑ 8,00 27,60 € 

 Σταφύλια     ΚΙΛΑ 45,00 98,10 € 

 Φράουλες   ΚΙΛΑ 20,00 50,00 € 

15 
Ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη 

15411000-

2 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  2.978,29 €         

 Ελαιόλαδο εξαιρετικό Παρθένο, οξύτ. 0.1-0.8,   συσκ. 5 λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ 107,00 2.618,29 € 

 Ηλιέλαιο, συσκ.   5 λίτρων      ΤΕΜΑΧΙΑ 60,00 360,00 € 

16 Τυροκομικά προϊόντα 
15540000-

5 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  4.537,50 €         

 Τυρί τύπου γκούντα σε φέτες   ΚΙΛΑ 25,00    137,50 € 

 Ημίσκληρο τυρί   ΚΙΛΑ 10,00     80,00 € 

 Φέτα Α' ποιότητας   ΚΙΛΑ 600,00 4.320,00 € 

17 Γάλατα – Γιαούρτι  
15511000-

3 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  11.827,50 €         

 Γάλα φρέσκο παστεριωμένο πλήρες,  συσκ. 2  λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ 3.000,00 5.700,00 € 

 Γιαούρτι Αγελάδος 3,5% λιπαρά (224-240gr)   ΤΕΜΑΧΙΑ 7.000,00 5.600,00 € 

 Γιαούρτι με διάφορα φρούτα 2%,  συσκ.200gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 400,00    400,00 € 

 Γιαούρτι στραγγιστό, 5kg   ΚΙΛΑ 15,00    127,50 € 

 

  
Σύνολα χωρίς  

ΦΠΑ 
  58.659,14 € 

   
Φ.Π.Α. 13%   6.426,24 € 

   
Φ.Π.Α. 24%   2.214,37 € 

   
Σύνολο   

67.299,75 

€ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (6) 

Α/Α ΟΜΑΔΑ-ΕΙΔΟΣ cpv codes 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
  

1 Αναψυκτικά - χυμοί - ποτά-νερά  
15982000-

5 
  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

Προϋπολογισμός ομάδας :          

  646,60 €         

 Αναψυκτικό Γκαζόζα 1,5 λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ   10,00     10,00 € 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ
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 Αναψυκτικό πορτοκαλάδα, συσκευασία 1,5 λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ   60,00     60,00 € 

 Αναψυκτικά λεμονάδα, συσκευασία 1,5 λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ   20,00     20,00 € 

 Χυμός ατομικός, συσκευασία 250ml   ΤΕΜΑΧΙΑ 1.500,00 525,00 € 

 Χυμός λεμονιού, συσκευασία 380gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 12,00      3,60 € 

 Νερό εμφιαλωμένο 0,5 λίτρων,   ΤΕΜΑΧΙΑ 200,00    28,00 € 

2 Άρτος, αρτοσκευάσματα κλπ συναφή είδη 
15810000-

9 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  0,00 €         

3 
Ζαχαρώδη - Σοκολατοειδή - Γλυκά (προϊόντα σοκολατοποιίας - 

ζαχαροπλαστικής) 

15842000-

2 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  220,00 €      

 Βασιλόπιτα ατομική 100 gr  ΤΕΜΑΧΙΑ 100,00  100,00 € 

 Γλυκά-κεράσματα  ΚΙΛΑ      5,00 40,00 € 

 Κουλουράκια βουτήματος   ΚΙΛΑ     5,00 40,00 € 

 Μελομακάρονα  ΚΙΛΑ     5,00 40,00 € 

4 Αυγά 
03142500-

3 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  240,00 €         

 Αυγά, 53gr/τεμ, κατ.Α'       ΤΕΜΑΧΙΑ 1.200,00 240,00 € 

5 Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος 
15100000-

9 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :         

  2.430,80 €         

 Μοσχάρι Σπάλα,  χωρίς κόκκαλα   ΚΙΛΑ 80,00 654,40 € 

 Μοσχαρίσιος κιμάς   ΚΙΛΑ 150,00 1015,50 € 

 Μπριζόλα χοιρινή, τεμαχισμ.220 -240 gr   ΚΙΛΑ 60,00 288,00 € 

 Σουβλάκια χοιρινά   ΚΙΛΑ 30,00 170,40 € 

 Χοιρινό σνίτσελ   ΚΙΛΑ 50,00 302,50 € 

6 Πουλερικά - παρασκευάσματα πουλερικών 
15112130-

6 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  1.068,10 €         

 Κοτόπουλο σνίτσελ   ΚΙΛΑ 60,00 390,60 € 

 Κοτόπουλο ολόκληρο νωπό   ΚΙΛΑ 250,00 677,50 € 

7 Ψάρια κατ/να 
15221000-

3 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  0,00 €         
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8 Ψάρια  φρέσκα 
03310000-

5 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  0,00 €         

9 Λαχανικά κατεψυγμένα 
15331170-

9 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  583,40 €         

 Αρακάς, Κ/Ψ, 1kg   ΚΙΛΑ 80,00 124,80 € 

 Μπάμιες, Κ/Ψ, συσκευασία 1 kg     ΚΙΛΑ 60,00 226,80 € 

 Σπανάκι, συσκ.1kg   ΚΙΛΑ 60,00 111,00 € 

 Φασολάκια, πλατύ, Κ/Ψ, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ 80,00 120,80 € 

10 Ζυμαρικά μη μαγειρεμένα 
15851100-

9 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  481,00 €         

 Ζυμαρικά Μακαρόνια κοφτά, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 200,00 140,00 € 

 Ζυμαρικά Μακαρόνια Παστίτσιο Νο 2, 100% σιμιγδάλι   ΤΕΜΑΧΙΑ 60,00 48,00 € 

 Ζυμαρικά Πένες, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 60,00 48,00 € 

 Κριθαράκι μέτριο, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 150,00 105,00 € 

 Χυλόπιτες, συσκευασία 1 κιλό   ΤΕΜΑΧΙΑ 50,00 140,00 € 

11 Όσπρια = Ρύζι 0321220-8       

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  822,00 €         

 Ρεβίθια, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 50,00 90,00 € 

 Ρύζι καρολίνα, συσκευασία 1Kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 150,00 300,00 € 

 Ρύζι κίτρινο bonet, 1kg   TEMAXIA 100,00 200,00 € 

 Φακές ψιλές, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 35,00 42,00 € 

 Φασόλια γίγαντες, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 50,00 110,00 € 

 Φασόλια ψιλά, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 50,00 80,00 € 

12 Κονσερβοποιημένα - Διατηρημένα 
15800000-

6 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  552,50 €         

 Γλυκόζη σε βάζο 1 κιλό     ΤΕΜΑΧΙΑ 20,00 114,00 € 

 Μαγιά ξερή, σε φακελάκια 8-9 γραμ.      ΤΕΜΑΧΙΑ 40,00 20,00 € 

 Μανιτάρια κονσέρβα, συσκευασία 400gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 50,00 85,00 € 

 Μέλι, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ 4,00 36,00 € 

 Μουστάρδα, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 5,00   7,50 € 

 
Ντοματάκι αποφλοιωμένο ψιλοκομμένο, ΚΟΝ-ΚΑΣΕ, κουτι των 

250gr 
  ΤΕΜΑΧΙΑ 

200,00 80,00 € 
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 Ντοματοπολτός, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 200,00 210,00 € 

13 Λοιπά  
15000000-

8 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  3.016,80 €         

 Ζαμπόν  σε φέτες   ΚΙΛΑ 15,00 75,00 € 

 Λουκάνικα τύπου Φρανκφούρτης   ΚΙΛΑ 50,00 300,00 € 

 Μπέικον συσκ. 800 γρ   ΤΕΜΑΧΙΑ 15,00 120,00 € 

 Αλάτι μαγειρικό, ψιλό, συσκευασία 1kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 50,00 25,00 € 

 Αλεύρι 70%, συσκευασία 1kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 150,00 135,00 € 

 Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του συσκ. 500γρ   ΤΕΜΑΧΙΑ 40,00 48,00 € 

 Βανίλιες, συσκευασία 5 φιαλιδίων   ΤΕΜΑΧΙΑ 15,00 7,50 € 

 Βούτυρο φυτικό, συσκευασία 1 kg   ΤΕΜΑΧΙΑ 22,00 44,00 € 

 Βούτυρο, συσκευασία των 2 κιλών   ΤΕΜΑΧΙΑ 15,00 120,00 € 

 Δάφνη φύλλα, συσκ. 50 γρ   ΤΕΜΑΧΙΑ 1,00     1,80 € 

 Δυόσμος αποξηραμένος, συσκ. 40 γρ   ΤΕΜΑΧΙΑ 1,00     0,50 € 

 Ελιές   ΚΙΛΑ 30,00 225,00 € 

 Ζάχαρη άχνη (συσκευασία 400 gr)   TEMAXIA 30,00   37,50 € 

 Ζάχαρη, συσκευασία 1kg    ΚΙΛΑ 200,00 170,00 € 

 Κακάο, συσκευασία 250gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 5,00 10,00 € 

 Κανέλλα σκόνη   ΚΙΛΑ 2,00 16,00 € 

 Καρύδια (ξηροί καρποί), συσκευασία 500gr   ΚΙΛΑ 4,00 24,00 € 

 Κάστερ πάουντερ, κουτί 120gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 30,00 27,00 € 

 Καφές Ελληνικός, συσκευασία 200gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 35,00 70,00 € 

 Καφές στιγμιαίος, συσκευασία 200gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 30,00 165,00 € 

 Καφές φίλτρου, συσκευασία 200gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 20,00 150,00 € 

 Κέτσαπ, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 5,00     6,00 € 

 Κρέμα γάλακτος, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 25,00 112,50 € 

 Κρουασάν (μερέντα ή μαρμελάδα) συσκευασ. 85 γρ.   ΤΕΜΑΧΙΑ 100,00 45,00 € 

 Μπέικιν πάουντερ, 20gr     ΤΕΜΑΧΙΑ 20,00 10,00 € 

 Μπισκότα ΠΤΙ-ΜΠΕΡ, συσκευασία 225 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 10,00 8,00 € 

 Ξύδι από σταφύλι, συσκευασία 400gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 50,00 15,00 € 

 Πιπέρι κόκκινο, συσκευασία 500γρ (πάπρικα γλυκιά)    ΤΕΜΑΧΙΑ 1,00   6,00 € 

 Πιπέρι μαύρο, συσκευασία 1kg    ΚΙΛΑ 12,00 114,00 € 

 Πίτσες οικογενειακές καταψυγμένες   ΤΕΜΑΧΙΑ 70,00 315,00 € 

 Ρίγανη, αρωματική, τριμμένη, συσκευασία 1kg   ΚΙΛΑ 1,00       7,50 € 

 Σαλάτα ταραμάς, συσκευασία 2 κιλών   ΤΕΜΑΧΙΑ 25,00 175,00 € 

 Σιμιγδάλι ψιλό, συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 150,00 120,00 € 

 Σόδα μαγειρική, συσκευασία 500 gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 10,00 25,00 € 

 Σοκολάτα γάλακτος   ΤΕΜΑΧΙΑ 10,00 10,00 € 

 Σφολιάτα, συσκ.800gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 30,00 70,50 € 
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 Τσάι μαύρο, συσκ.100 τεμ.   ΤΕΜΑΧΙΑ 5,00 40,00 € 

 Φουντούκια (ξηροί καρποί), συσκευασία 500gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 2,00 16,00 € 

 Φρυγανιά τριμμένη, συσκευασία 180gr περίπου   ΤΕΜΑΧΙΑ 50,00 50,00 € 

 Ψωμί για τοστ, συσκευασία 680gr   ΤΕΜΑΧΙΑ 50,00 100,00 € 

14 Λαχανικά - φρούτα   
03220000-

9 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  1.581,15 €         

 Αγγούρια     ΤΕΜΑΧΙΑ 200,00 98,00 € 

 Άνηθος δέμα     ΤΕΜΑΧΙΑ 25,00 22,95 € 

 Δυόσμος (ματσάκια)   ΤΕΜΑΧΙΑ 8,00   5,92 € 

 Καρότα   ΚΙΛΑ 70,00 76,30 € 

 Κεράσια   ΚΙΛΑ 25,00 62,50 € 

 Κολοκυθάκια   ΚΙΛΑ 75,00 76,50 € 

 Κουνουπίδι   ΚΙΛΑ 18,00 36,36 € 

 Κρεμμυδάκια φρέσκα   ΚΙΛΑ   8,00 26,08 € 

 Κρεμμύδια ξερά   ΚΙΛΑ 120,00 81,60 € 

 Λάχανα   ΚΙΛΑ 50,00 27,50 € 

 Λεμόνια   ΚΙΛΑ 65,00 81,25 € 

 Μαϊντανός, δέμα   ΤΕΜΑΧΙΑ 45,00 22,95 € 

 Μαρούλι     ΚΙΛΑ 45,00 51,75 € 

 Μελιτζάνες  φλάσκες   ΚΙΛΑ 25,00 29,00 € 

 Μήλα Γκόλντεν   ΚΙΛΑ 20,00 28,00 € 

 Μπρόκολα   ΚΙΛΑ 10,00 18,30 € 

 Ντομάτες Ά κατ.   ΚΙΛΑ 100,00 185,00 € 

 Πατάτες   ΚΙΛΑ 400,00 332,00 € 

 Πιπεριές για γέμισμα   ΚΙΛΑ 50,00 77,50 € 

 Πιπεριές για τηγάνι   ΚΙΛΑ 40,00 64,40 € 

 Πιπεριές Φλωρίνης   ΚΙΛΑ 20,00 37,00 € 

 Πράσα   ΚΙΛΑ 18,00 22,68 € 

 Σέλινα   ΚΙΛΑ 6,00 18,36 € 

 Σκόρδα ξερά   ΚΙΛΑ 5,00 15,45 € 

 Σπανάκι   ΚΙΛΑ 20,00 33,80 € 

 Φράουλες   ΚΙΛΑ 20,00 50,00 € 

15 
Ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη 

15411000-

2 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  1.068,20 €         

 Ελαιόλαδο εξαιρετικό Παρθένο, οξύτ. 0.1-0.8,   συσκ. 5 λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ 35,00 794,85 € 

 Ηλιέλαιο, συσκ.   5 λίτρων      ΤΕΜΑΧΙΑ 35,00 273,35 € 
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16 Τυροκομικά προϊόντα 
15540000-

5 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :         

  1.890,00 €         

 Τυρί τύπου γκούντα σε φέτες   ΚΙΛΑ 30,00 165,00 € 

 Ημίσκληρο τυρί   ΚΙΛΑ 30,00 240,00 € 

 Κεφαλοτύρι   ΚΙΛΑ 5,00 45,00 € 

 Φέτα Α' ποιότητας   ΚΙΛΑ 200,00 1.440,00 € 

17 Γάλατα – Γιαούρτι  
15511000-

3 
  

    

  Προϋπολογισμός ομάδας :        

  1.215,00 €         

 Γάλα μακράς διάρκειας, συσκ. 1 λίτρων  ΤΕΜΑΧΙΑ  100,00   115,00 € 

 Γάλα φρέσκο παστεριωμένο πλήρες,  συσκ. 2  λίτρων   ΤΕΜΑΧΙΑ 200,00   380,00 € 

 Γιαούρτι Αγελάδος 3,5% λιπαρά (224-240gr)   ΤΕΜΑΧΙΑ 900,00 720,00 € 

 

  
Σύνολα χωρίς  

ΦΠΑ 
  15.815,55 € 

   
Φ.Π.Α. 13%   1.344,40 € 

   
Φ.Π.Α. 24%   1.256,17 € 

   
Σύνολο   

18.416,12 

€ 

 

16. Η προσφορά θα κατατεθεί συμπληρώνοντας και το παρακάτω έντυπο 
οικονομικής προσφοράς που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά και ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. 

 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς κατηγοριών - ειδών με ποσοστό έκπτωσης % επί της μέσης 

λιανικής τιμής πώλησης 
 

ΠΡΟΣ 

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡ. Δ/ΞΗΣ 1/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ. ΓΙΑ ΤΟ 2019 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ή και ) ΕΙΔΟΣ ………………………… 

( ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ …………………..) 

Του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ………………………………………………………………… 

ΦΠΑ ΕΙΔΟΥΣ : …………… % 

Της επιχείρησης ……………………………………………, με έδρα ………………................, οδός 

…………………....................., αριθμός ………..…, τηλέφωνο …………………., fax ………………….... 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ  

Τιμή 

Προσφοράς 

(στο σύστημα) 

(*)ή ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  % 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

     

     

     

     

     

 

………………………(Τόπος και ημερομηνία)…………………… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 

* Σημειώνεται ότι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ επί της εκάστοτε ισχύουσας 
μέσης τιμής λιανικής πώλησης του Δελτίου Τιμών του αρμόδιου τμήματος της Περιφερειακής 
Ενότητας της έδρας κάθε παραρτήματος , για τα είδη τροφίμων των οποίων οι τιμές τελούν σε 
καθεστώς διατίμησης και στην τιμή ημέρας παράδοσης για τα είδη τροφίμων που είναι εκτός 
διατίμησης. Με την κατάθεση του εκάστοτε τιμολογίου, αυτό συνοδεύεται απαραίτητα και από το 
αντίστοιχο Δελτίο Τιμών. 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΡΕΑΤΑ ΝΩΠΑ ( ζωικά προϊόντα ,κρέας και προϊόντα κρέατος) 
Η προσφορά θα δοθεί σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 
παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 
πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3438/2006. 
Το κρέας να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα, 
πριν 48 ώρες και μέχρι 6 ημέρες, να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και να 
φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του κτηνιατρικού-υγειονομικού ελέγχου. 
Ειδικά για το βόειο κρέας απαιτείται η προσκόμιση ετικέτας επισήμανσης με 
στοιχεία ιχνηλασιμότητας. 
Τα αμνοερίφια θα διατίθενται όπως νομίμως κυκλοφορούν. 
Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα ποιοτικής κατάταξης AR3. 
Τα ΚΑΤΣΙΚΙΑ να πληρούν την ισχύουσα νομοθεσία.  Ελάχιστο βάρος κατσικιών 7 
κιλά με μέγιστο βάρος τα 8 κιλά.   
Το κρέας μόσχου Α/Ο να επεξεργάζεται σε μονάδα που έχει άδεια λειτουργίας, 
κωδικό αριθμό από τη Δ/νση Κτηνιατρικής, το κρέας να συσκευάζεται σε ειδικές 
για τρόφιμα πλαστικές σακούλες με καλή θερμοκόληση και κενό, κάθε σακούλα 
να φέρει αυτοκόλλητη ετικέτα που να αναφέρει την προέλευση, ημερομηνία 
σφαγής, ημερομηνία συσκευασίας, ημερομηνία λήξης, την ταυτότητα του ζώου 
και ποιο τεμάχιο κρέατος περιέχει.  Το κρέας κατά το χρόνο παράδοσής του στο 
φορέα δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία ανώτερη των 4ο C, οξύτητα (PH) 
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μεγαλύτερη του 5,8 και μικρότερη του 4 και μη αλλοίωση του χρώματος, της 
οσμής και της σύστασης. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει κρέας, ποσότητα και ποιότητα, 
σύμφωνα με την παραγγελία του φορέα.  Να δηλώνει τις ποσότητες κρέατος 
κατά κατηγορία και ποιότητα τόσο στο δελτίο αποστολής όσο και στο αντίστοιχο 
τιμολόγιο. 
Η μεταφορά του κρέατος προς τον φορέα θα γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες και 
με μεταφορικά μέσα εφοδιασμένα με σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.  
Η  άδεια της κτηνιατρικής υπηρεσίας  να προσκομιστεί ως δικαιολογητικό στην 
τεχνική  προσφορά.  
Ο κιμάς να είναι διπλοπερασμένος και να κόπτεται από κρέας της αρεσκείας του 
φορέα, στο εργοστάσιο του προμηθευτή, που πρέπει να είναι εφοδιασμένο με 
άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.  Θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας 
προσφάτου σφαγής από 48 ωρών έως 6 ημερών, να προέρχεται από εργαστήριο 
τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεωσκοπικό 
έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του Κτηνιατρικού 
Υγειονομικού Ελέγχου. 
Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται 
οι μύες της κεφαλής, το ποντίκι, πληγές αφαιμάξεως, ζώνες ενέσεων, 
διάφραγμα, λάπα και υπολείμματα κρέατος αποξεσμένα από οστά. 
Οι προμηθεύουσες μονάδες επεξεργασίας και τεμαχισμού κρέατος θα έχουν 
κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), θα τηρούν κανόνες 
ορθής πρακτικής υγιεινής. 
 
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ (κατηγορία λοιπών) 
Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές (Χαμηλότερη τιμή). 
Τα αλλαντικά τόσο αυτά όσο και οι πρώτες ύλες να είναι σύμφωνα με τις 
εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις και τον κώδικα τροφίμων και 
ποτών. 
Οι προμηθεύουσες μονάδες θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης. 
Είδη οπωροπωλείου (λαχανικά – φρούτα και ξηροί καρποί) 
Η προσφορά θα δοθεί σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 
παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 
πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3438/2006.  
Τα είδη αυτά  θα είναι EXTRA  ποιότητας της εποχής και θα πληρούν τις 
προδιαγραφές της Ε.Ε.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ποιότητας extra, θα 
ενημερώνει (ο προμηθευτής)  με έγγραφο του ή με τηλεφωνική επικοινωνία με 
τηλεομοιοτυπία  (fax), για την συναίνεση  του Κέντρου για παραπλήσιο ή άλλο 
είδος προς αντικατάστασή του.  
Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων ελαττωματικών. Τα φρούτα που 
προσφέρονται σε συσκευασία με περισσότερες από μία σειρά θα πρέπει όλες οι 
σειρές να είναι Α΄ ποιότητας.  Οι συσκευασίες να είναι χάρτινες, καθαρές και 
απαλλαγμένες από ξένες ύλες με ευθύνη του προμηθευτή. 
Εφιστάται η προσοχή του προμηθευτή όπως στο δελτίο αποστολής και στο 
αντίστοιχο τιμολόγιο αναγράφονται λεπτομερώς χαρακτηρισμοί του 
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προσκομιζόμενου είδους, κατηγορία προέλευσης, ως και κάθε χαρακτηριστικό 
γνώρισμα π.χ. πορτοκάλια μέρλιν, μήλα στάρκιν, αχλάδια κρυστάλλια κλπ. 
Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, 
ραδιενεργά κατάλοιπα και να μην είναι μεταλλαγμένα. 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (Πουλερικά – παρασκευάσματα πουλερικών) 
Η προσφορά θα δοθεί σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 
παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 
πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3438/2006. 
Τα κοτόπουλα θα πρέπει να έχουν επαρκή θρέψη, να έχουν σφαγεί κανονικά και 
όχι λόγω αρρώστιας σε εγκεκριμένα και νόμιμα λειτουργούντα πτηνοσφαγεία, 
ανεπτυγμένο μυϊκό σύστημα με δέρμα λείο και μαλακό ξιφοειδή απόφυση του 
στέρνου μαλακή και άκαμπτη και να έχουν διατραφεί με καλή τροφή.  Δεν θα 
πρέπει να αναδύουν κακοσμία, απαλλαγμένα αλλοιώσεων, κακώσεων, εκδορών 
και γενικότερα να φέρουν τη σφραγίδα του πτηνοσφαγείου, την ημερομηνία 
σφαγής και ανάλωσης και να συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλόλητας 
του Κτηνιάτρου του πτηνοσφαγείου.  Τα κοτόπουλα να είναι σφαγμένα, 
αποπτερωμένα, χωρίς κεφάλι και πόδια που κόβονται στους ταρσούς ή ένα 
εκατοστό κάτω από αυτούς και χωρίς το συκώτι, στομάχι, καρδιά έντερα.  Το 
βάρος τους πρέπει να είναι από 1.200 έως 1.400 γραμμ.  Γενικά πρέπει να 
πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 
Τα ολόκληρα κοτόπουλα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε ατομική 
συσκευασία, με ατομικό σκαφάκι.   
Να φέρουν όλες τις προβλεπόμενες ενδείξεις από τις κείμενες διατάξεις.  Οι 
προμηθεύουσες μονάδες θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης, 
αριθμό Ε.Ε.. 
 
ΨΑΡΙΑ φρέσκα  και  κατεψυγμένα  ψάρια  
Η προσφορά θα δοθεί σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 
παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 
πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3438/2006. 
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να έχουν συντηρηθεί κανονικά, να μην 
παρουσιάζουν σημεία αφυδάτωσης, αποχρωματισμού ή οσμής μη κανονικής.  
Οι προμηθεύουσες μονάδες θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης. 
Ο επίπαγος θα πρέπει να ανέρχεται στα μεν ολόκληρα ψάρια μέχρι 10% του 
βάρους τους, στα δε φιλετοποιημένα ή τεμαχισμένα μέχρι 15% του βάρους τους 
σύμφωνα με την ΑΔ 17/2003. 
Αν ανέρχεται πάνω από τα ανωτέρω όρια, τότε θα πρέπει να αναγράφεται στη 
συσκευασία του καταψυγμένου αλιεύματος το καθαρό βάρος του. 
Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται ανά κιλό (καθαρό βάρος συν νόμιμος 
επίπαγος). 
 
ΑΥΓΑ 
Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές (χαμηλότερη τιμή).   
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Τα αυγά θα είναι τουλάχιστον 53 γρ.  και θα πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ε. 
Μεταξύ των δικαιολογητικών απαιτείται να προσκομιστεί και βεβαίωση για 
εγκεκριμένο ωοσκοπικό κέντρο, καθώς και κωδικό αριθμό του πτηνοτρόφου που 
δίνεται από τη Δ/νση Κτηνιατρικής της Ν.Αυτ. της εκάστοτε περιφέρειας,  
γραμμένο με λέϊζερ. 
 
ΓΑΛΑ 
Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές (χαμηλότερη τιμή). 
Τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων 
ισχύουσες διατάξεις του ΠΔ 56/95 και να προέρχονται από νομίμως 
λειτουργούντα εργοστάσια.  Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στις 
προδιαγραφές για την αποθήκευση και τη μεταφορά και η βιομηχανία να έχει 
κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης. 
Το παστεριωμένο γάλα θα πρέπει να : 
Α) να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή 
θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7ο C για 15’’ ή 
ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί 
διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την επίτευξη 
ισοδυνάμου αποτελέσματος, 
Β) να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική 
αντίδραση στη διαδικασία υπεροξείδασης.  Ωστόσο, επιτρέπεται η παραγωγή 
παστεριωμένου γάλακτος με αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία υπεροξείδασης, 
υπό την προϋπόθεση ότι η ετικέτα του γάλακτος φέρει ένδειξη όπως «υψηλή 
παστερίωση», 
Γ) αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατό σε 
θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 6ο C, στην οποία και συντηρείται, 
αποθηκεύεται και διανέμεται, η δε διάρκεια της συντήρησής του καθορίζεται με 
ευθύνη του παρασκευαστή και δεν μπορεί να  υπερβαίνει τις 5 ημέρες 
συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας παστερίωσης, 
Δ) το παστεριωμένο γάλα θα προμηθεύεται σε χάρτινη συσκευασία με 
εσωτερική στοιβάδα πλαστικού του 1 λίτρου. 
Στη συσκευασία πρέπει απαραιτήτως να γράφεται έντυπος η ημερομηνία της 
παστερίωσης και λήξης. 
Τα κιτία πρέπει να παραδίδονται σε κιβώτια με εσωτερικά χωρίσματα και να 
έχουν χειρολαβές, ώστε να προστατεύεται στις μετακινήσεις.  Τα κιβώτια θα 
πρέπει να επιστρέφονται στον προμηθευτή. 
Η μεταφορά να γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία αυτοδυνάμου ψύξεως και να 
φέρουν τη σχετική άδεια  της κατά τόπου κτηνιατρικής υπηρεσίας. 
 
ΓΙΑΟΥΡΤΙ 
Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές (χαμηλότερη τιμή). 
Για να γίνουν δεκτές οι προσφορές πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο αδείας 
λειτουργίας εργαστηρίου γιαούρτης (ΠΔ 56/95) κωδικό έγκρισης ΕΕ. 
Η γιαούρτη από γάλα αγελάδας να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες 
διατάξεις και θα έχει περιεκτικότητα σε λίπος τουλάχιστον 2% και 10% σε συσκ. 
200 γραμμ. 
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Το παρασκευαστήριο να πληροί την προϋπόθεση του ΠΔ 56/95 και να έχει 
κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης και να διατηρεί κανόνες ορθής πρακτικής 
υγιεινής. 
 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ μη μαγειρεμένα 
Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές (χαμηλότερη τιμή). 
Τα ζυμαρικά να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 
 
 Ζωικά φυτικά έλαια και λίπη 
Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές (χαμηλότερη τιμή). 
Το ελαιόλαδο να έχει οξύτητα 0,1 έως 0,8 βαθμούς, να είναι συσκευασμένο σε 
δοχεία 5 ή 1 λίτρου και να πληροί τις εκάστοτε ισχύουσες περί τροφίμων 
διατάξεις. 
 
Άρτος αρτοσκευάσματα και συναφή είδη 
Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές (χαμηλότερη τιμή). 
Τα προμηθευόμενα προϊόντα να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες περί τροφίμων 
διατάξεις.  Να είναι συσκευασμένα σε ειδική αεριζόμενη χάρτινη συσκευασία 
και αυτά μέσα σε ειδικά χαρτοκιβώτια. 
Θα κατατεθούν δείγματα όταν ζητηθούν.  
 
O άρτος να είναι σύμμεικτου τύπου, αρίστης ποιότητας, από ισόποση ανάμειξη 
αλεύρων κατηγορίας Μ από σκληρό σιτάρι και αλεύρων τύπου 70% από μαλακό 
σιτάρι, να είναι βάρους ενός (1) κιλού, να είναι  φρέσκος, παραδιδόμενος 3-4 
ώρες μετά τον εκλιβανισμό του. Το  ψήσιμο  θα  πρέπει  να  είναι ομοιογενές  και  
να  ξεχωρίζει  κόρα  και  ψίχα.  Η  κόρα (φλόγωμα)  θα  πρέπει  να  είναι  
ομοιογενής καθ΄  όλη  την  επιφάνεια.  Το  μαγειρικό  αλάτι  να  µην  ξεπερνά  το 
1,5%  και  να  πληροί  τις προϋποθέσεις  του  μαγειρικού  άλατος.  Ο  άρτος  θα  
πρέπει  να  αποκτήσει  την  θερμοκρασία περιβάλλοντος  και  να  μεταφέρεται  
όπως  προβλέπουν  οι  σχετικές  διατάξεις σε ειδικά πλαστικά κάνιστρα ή σε 
καλάθια καλυμμένα προς αποφυγή επιμολύνσεων (π.χ. από έντομα, οσμές κ.λπ.) 
σε χάρτινες συσκευασίες. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας και 
μεταφοράς του άρτου θα πρέπει να πληρούν τους όρους των αντιστοίχων 
άρθρων του Κώδικα Τροφίμων. 
Ο άρτος που θα προσκομίζεται θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 111 και 
112, του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
Τα αρτοσκευάσματα: λαγάνα, ψωμάκι σάντουιτς, πρόσφορα, αρτοκλασία, θα 
υπακούουν στα άρθρα 113 και 114, του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών. 
 
Τυροκομικά προϊόντα 
Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές (χαμηλότερη τιμή). 
Τα τυροκομικά προϊόντα  θα πρέπει να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή 
ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από αντικανονικές οσμές και να μην 
παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος.  Προκειμένου για φέτα, τα 
τρίμματα αποκλείονται.  Τα τυροκομεία να πληρούν τις προϋποθέσεις του ΠΔ 
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56/95, να φέρουν αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης, να τηρούν φακέλους 
αυτοελέγχου και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. 
Τα σκληρά και ημίσκληρα τυριά να είναι Α’ ποιότητας ή επώνυμα για τα έχοντα 
διεθνείς ή εθνικές προδιαγραφές και στην προσφορά να δηλώνονται η 
προέλευσή τους, η οποία θα προέρχεται από μονάδα με κωδικό αριθμό 
κτηνιατρικής έγκρισης του κράτους προέλευσης.   
Γενικά τα τυροκομικά προϊόντα να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων 
ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις. 
 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 
Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές (χαμηλότερη τιμή). 
Η προμηθευόμενη μαρμελάδα θα είναι παρασκευασμένη με περιεκτικότητα σε 
φρούτα 40% και άνω, με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος 
είδους . 
Γενικά το είδος να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και 
ειδικές διατάξεις.  
 
ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ 
Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές (χαμηλότερη τιμή). 
Γενικά το είδος να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και 
ειδικές διατάξεις. 
Η πρώτη ύλη να είναι καλής ποιότητας και εξαιρετικής νωπότητας με ποσοστό 
ζάχαρης 14-16%.  Το προϊόν πρέπει να μην περιέχει παθογόνα μικρόβια ή 
μύκητες ή μικρόβια, που να υποδηλώνουν εντερική μόλυνση,  που είναι δυνατόν 
να προκαλέσουν ζύμωση του περιεχομένου. 
 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ  
Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές (χαμηλότερη τιμή). 
Γενικά το είδος να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και 
ειδικές διατάξεις. 
Τα λαχανικά να είναι Α’ ποιότητας και δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα 
φυτά, σε συσκευασία  ενός (1) κιλού και ειδικά τα φασολάκια να είναι ολόκληρα 
(όχι σπασμένα). 
 
Ζαχαρώδη – σοκολατοειδή – γλυκά (προϊόντα σοκολατοποιίας - 
ζαχαροπλαστικής) 
Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές (χαμηλότερη τιμή).  
Τα είδη που περιέχουν σοκολάτα θα παρασκευάζονται από γνήσια κουβερτούρα 
και όχι από απομίμηση, από άριστη ποιότητα υλικών, με άριστες συνθήκες 
καθαριότητας και σε κατάλληλα εργαστήρια, έχοντα άδεια λειτουργίας. 
Γενικά το είδος να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και 
ειδικές διατάξεις. 
 
Κονσερβοποιημένα  -Διατηρημένα -  λοιπά τρόφιμα  και  όσπρια  
Η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές (χαμηλότερη τιμή). 
Το είδος να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και ειδικές 
διατάξεις. 
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Τα μπισκότα  να μην είναι εύθρυπτα και να μην λασπώνει κατά την κατάποση. 
Τα όσπρια (φασόλια ξερά, φασόλια γίγαντες, ρεβίθια )αρίστης ποιότητας 
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, καθαρισμένα και τυποποιημένα σε 
κατάλληλη πλαστική σακούλα. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους , να 
αναφέρουν όλες τις ενδείξεις (εσοδεία, ημερομηνία συσκευασίας και λήξης) και 
να μην είναι προϊόντα μεταλλαγμένων φυτών. 
Για το αλάτι η τιμή θα δοθεί για όλα το έτος.  Να είναι μαγειρικό ιωδιούχο, 
θαλασσινό, κρυσταλλιζέ ψιλό και επιτραπέζιο αλάτι . 
Κατά τα λοιπά, ο προμηθευτής να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση συνεργασίας 
με τα εργοστάσια, από τα οποία θα προμηθεύονται τα είδη τους. 
Μπέικιν πάουντερ: αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε συσκευασία 3x1 
πλαστικό σακουλάκι. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 
Βανίλια: Βανίλιες σε σκόνη, για γλυκά, συσκευασία των 4-5 τεμαχίων. Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 
Νερό: φυσικό μεταλλικό, αρίστης ποιότητας, εμφιαλωμένο σε ειδικά 
εγκεκριμένα πλαστικά μπουκάλια, σφραγισμένα. Να αναγράφονται, εξωτερικά 
του μπουκαλιού, η χημική ανάλυση και η άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο, 
η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη του 1 έτους.  
Αφεψήματα: τσάι μαύρο, χαμομήλι:  
το Τσάι μαύρο να είναι αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε φακελάκια 
εμποτιζόμενα,  και σε κατάλληλη συσκευασία των 100 τεμαχίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους.  
Χαμομήλι αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε φακελάκια εμποτιζόμενα,  και σε 
κατάλληλη συσκευασία των 20 τεμαχίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους. 
Μπαχαρικά: ρίγανη, φύλλα δάφνης:  
η Ρίγανη να είναι αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.  
Τα φύλλα δάφνης, σε αποξηραμένα φύλλα να είναι αρίστης ποιότητας, 
τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους. 
Ζωμός κότας: σε σκόνη, αρίστης ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη 
πλαστική συσκευασία του ενός (1) κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους. 
Μαργαρίνη: Μαργαρίνη αρίστης ποιότητας, φυτικής προέλευσης, κατάλληλη για 
την παρασκευή γλυκών. Συσκευασία τυποποιημένη σε κατάλληλη χάρτινη 
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ



 
 

 

Σελίδα 89 από 90 
 

Καφές στιγμιαίος: τύπου Νες καφέ αρίστης ποιότητας τυποποιημένος σε 
κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία .Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται 
η προέλευση τα συστατικά και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους. 
Καφές φίλτρου: αρίστης ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 
Κομπόστα ροδάκινο: μισόκαρπο, αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε 
κατάλληλο σφραγισμένο κουτί. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 
εκτός ψυγείου. 
Πίτσα κατεψυγμένη: αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη πλαστική 
συσκευασία για κατανάλωση μεγέθους δύο (2) ατόμων. Η συσκευασία να 
περιέχει τρείς ιδίου μεγέθους πίτσες. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους.  
Βούτυρο αγελαδινό: από φρέσκο, παστεριωμένο, αγελαδινό γάλα, 
τυποποιημένο σε κατάλληλη χάρτινη συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας 
να αναγράφεται η προέλευση, τα συστατικά και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 2 μηνών. 
Αλλαντικά: το παριζάκι να είναι αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη 
αεροστεγή συσκευασία κατά την παράδοση. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης του προϊόντος 
τουλάχιστον 3 μηνών. 
Απαραίτητα η μεταφορά όλων των ευπαθών προϊόντων να πραγματοποιείται με 
αυτοκίνητο – ψυγείο του προμηθευτή και του οποίου η θερμοκρασία να είναι 
ελεγχόμενη, σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις. 
Ψάρια κατεψυγμένα και μαλάκια  
Η προσφορά θα δοθεί σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 
παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 
πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3438/2006. 
Μεταξύ των δικαιολογητικών απαιτείται και η προσκόμιση βεβαίωσης της 
Δ/νσης Κτηνιατρικής ότι τα ψάρια προέρχονται από καταχωρημένη ιχθυόσκαλα 
καθώς επίσης και με κωδικό αριθμό ΕΕ.  
Να αναφέρεται επί του τιμολογίου και του δελτίου αποστολής η ζώνη αλίευσης 
και ο κωδικός της, η ονομασία και η προέλευση.   
Το μέσο βάρος καθαρισμένου ψαριού (μερίδας) να είναι 250 γραμμ. 
Τα κατεψυγμένα ψάρια να είναι συσκευασμένα  σε συσκευασίες των 10 κιλών. 
Τα μαλάκια (σουπιές) να είναι βάρους 250 γραμμ. το κάθε τεμάχιο και τα 
χταπόδια 1,5 με 2 κιλά το τεμάχιο και να είναι όλα κατεψυγμένα και 
καθαρισμένα. (Τα καλαμάρια σε συσκευασία του ενός (1) κιλού.) 
Όλα τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με το Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών και την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. 
Για τα είδη «Αναψυκτικά» - τύπου Cola, πορτοκαλάδα, τύπου σπράιτ: να είναι 
ανθρακούχα αναψυκτικά, σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία του 1,5lt, στις 
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οποίες να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης. Η 
Πορτοκαλάδα να περιέχει φυσικά αρώματα πορτοκαλιού χωρίς χρωστικές 
ουσίες. 
Για το είδος «Χυμός ανάμικτος»: να προέρχεται από ποικιλία φρούτων σε 
εγκεκριμένη χάρτινη συσκευασία του 1lt, χωρίς προσθήκη συντηρητικών και 
ζάχαρης και να αναγράφεται στην ετικέτα η ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό 
φρούτων, πολτό φρούτων ή μείγμα αυτών των συστατικών. Να είναι εμφανής η 
ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει 
σχίσματα ή ελαττώματα. Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής, 
όπως καθορίζονται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών, τις σχετικές οδηγίες του 
Ε.Φ.Ε.Τ. και της Ε.Ε. Όλες οι διεργασίες σχετικά µε την παραγωγή και συσκευασία 
του να έχουν γίνει σύμφωνα µε την οδηγία 02/46 ΕΕ. 
Τα λοιπά χαρακτηριστικά του παραπάνω είδους να είναι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του άρθρου 126 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
Για το είδος «Κρασί»: να προέρχεται από κόκκινο σταφύλι, να είναι ημίγλυκο να 
περιέχει θειώδη και 11% αλκοόλ. Να διατεθεί σε κατάλληλη για ποτά 
συσκευασία των 5lt, στην οποία να αναγράφονται τα χαρακτηριστικά – 
προδιαγραφές του είδους.  
Το είδος αυτό να υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 144, του Κεφαλαίου XV, 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

 
Στοιχεία επικοινωνίας Παραρτημάτων και Δομών του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. -  

Ταχυδρομικές διευθύνσεις & τηλέφωνα: 

 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 
Δ/ΝΣΗ 

ΦΑΞ ΤΗΛ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΧΡΟΝΙΩΝ 

ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 1 
ΔΡΑΜΑ 66100 

2521037511 25213 50801 
 
25213 50802 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 45 
ΔΡΑΜΑ 66100 

2521027505 2521 0 22620 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΧΡΟΝΙΩΝ 

ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

2ο χιλ. Ε.Ο. 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΣΕΡΡΩΝ – 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 
ΚΑΒΑΛΑ – 64100 

2592350313 2592350300 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΤΕΡΜΑ ΙΟΚΑΣΤΗΣ – 
ΚΑΒΑΛΑ – 65404 

 2513 500508 
251 3 500500 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

15ο χι. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
– ΞΑΝΘΗΣ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ – 69100 

2531097197 2531352010 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
ΞΑΝΘΗΣ 

ΧΡΥΣΑ – ΞΑΝΘΗΣ  - 
ΞΑΝΘΗ – 67100 

 2541023755 
2541070108 
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