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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΦΕΡΟΝΗΟΤ    
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ 
 

Αριθμ.04 /2015 

 
 

    
 

 

Μ Ε Λ Ε Σ Η – Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η  
ΕΚΠΟΣΑ- ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΥΙΜΨΝ, ΛΑΦΑΝΙΚΨΝ - ΥΡΟΤΣΨΝ, 

KΡΕΑΣΨΝ, ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΨΝ, ΓΙΑ ΣΟΤ 
ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 

 
 

ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΜΟΤ : 87.768,95€ με Υ.Π.Α. 
 

 

 
Περιεχόμενα: 

1. Σεχνικέ Έκθεση 
2. Διακέρυξη 

3. Γενικέ & Ειδικέ υγγραφέ Τποχρεώσεων 
4. Σεχνικάς Προδιαγραφάς 

5. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
6. Σιμολόγιο ΠροσφορΫς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΦΕΡΟΝΗΟΤ    
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ 

 

ΔΗΜΟ : Φερσονέσου 
Προμέθεια : Σρόφιμα ,Υρούτα 

Λαχανικά, Κρέατα και Άρτος για 
Παιδικούς ταθμούς  

 
 

 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΡΟΥΙΜΨΝ, ΛΑΦΑΝΙΚΨΝ ΥΡΟΤΣΨΝ, ΚΡΕΑΣΨΝ ΚΑΙ ΑΡΣΟΤ ΠΑΙΔΙΚΨΝ  & 

ΒΡΕΥΟΝΗΠΙΑΚΨΝ ΣΑΘΜΨΝ ΑΝΑΛΨΙΜΑ ΕΙΔΗ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΓΛΤΚΑ 

ΚΟΤΣΑΛΙΟΤ ΓΙΑ ΣΑ Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΤ ΦΕΡΟΝΗΟΤ », περιόδου : 2015-2016. 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με Ανοικτό διαγωνισμό  και με κριτήριο 

κατακύρωσης κατά περίπτωση, τη χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης ανάλογα με την κατηγορία των τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις καθώς 

επίσης και με τις διατάξεις του Ν2286/1995εις του ΕΚΠΟΣΑ και του άρθρου 209 του 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν. 3463/2006)  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 87.768,95 

ευρώ με ΥΠΑ και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Φερσονήσου  περιόδου  2015-2016, κατά το 

μέρος των 20.000,00 € με Υ.Π.Α. και το υπόλοιπο ποσό των 67.768,95 € τον 

Προϋπολογισμό οικ. έτους 2016. 

Η προμήθεια τροφίμων, φρούτων λαχανικών ,κρεάτων και άρτου  θα καλύψει τις 

ανάγκες των «Δημοτικών Παιδικών ταθμών Δήμου Φερσονήσου», για την περίοδο : 

Οκτωβρίου 2015 μέχρι και Οκτώβριο  του 2016 Η συνολική δαπάνη για την 

προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό 77.178,90 € πλέον Υ.Π.Α. 13% και 23% 

δηλαδή συνολικά ποσό 87.768,95 € 

Η δαπάνη θα βαρύνει τους  Κ.Α 10.6481.0003 του προϋπολογισμού εξόδων 

οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 

Δήμου Φερσονήσου και τον Προϋπολογισμό έτους 2016. 

Αναλυτικά η προμήθεια αφορά:  
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ΟΜΑΔΑ Α’ - Προμήθεια Σροφίμων   δαπάνη ύψους 47.450,40 πλέον Υ.Π.Α. 13%, 

και πλέον Υ.Π.Α.23%  για τα ανθρακούχα ποτά . 

ΟΜΑΔΑ Β’ - Προμήθεια Λαχανικών και Υρούτων δαπάνη ύψους ευρώ 10.210,50 συν 

ΥΠΑ 13%, (1.327,37) . 

ΟΜΑΔΑ Γ’ - Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου δαπάνη ύψους 9.580,00 συν ΥΠΑ 13%, 

(1.245,40) . 

ΟΜΑΔΑ Δ’ - Προμήθεια Άρτου και Αρτοσκευασμάτων  δαπάνη ύψους ευρώ (9.938,00) 

πλέον ΥΠΑ 13%, (1.291,94)  

 
Η εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από Ανοικτό διαγωνισμό  και 

κατάθεση σφραγισμένων προσφορών. 

  

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές 

περιγραφές των ειδών, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη 

νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 

παράδοσης του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α. και του Ν.2286. 

 

 

 
 
 

Ο συντάκτης 
 

 
 

Κων/νος Καλαθάκης 

 
 
 

ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 
Ο Δ/ντής Οικονομικών Τπηρεσιών 

 
 

Φαράλαμπος Κούτουλας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΦΕΡΟΝΗΟΤ    
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ 

 

ΔΗΜΟ : Φερσονέσου 
Προμέθεια : Σρόφιμα, Υρούτα 

Λαχανικά, Κρέατα και Άρτος για 
Παιδικούς ταθμούς  

 
 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού υμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης έχοντας υπόψη του : 

1. Σις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/08-06-2006 Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων περί εκτέλεσης προμηθειών των Ο.Σ.Α. και των ιδρυμάτων τους. 

2. Σην περίπτωση ε’της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 

3. Σις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 

προμήθειας Σροφίμων ,Λαχανικών –Υρούτων ,Κρεάτων ,Άρτου και 

Αρτοσκευασμάτων, Αναλώσιμα Είδη κυλικείου ,Γλυκά κουταλιού  για το 

Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης για τους Παιδικούς  

ταθμούς του Δήμου Φερσονήσου και τα Κ.Α.Π.Η. 

4. Σις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και των παραγράφων 4,5 και 

6 του άρθρου 23 της υπ.αριθμ.11389/1993 απόφασης  του ΤΠ.Ε. 

(Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) 

5. Σις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 2 του Ν.2286/1995  

6. Σην υπ. αριθμ 08/2015 απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης περί ψήφιση πίστωσης και 

ανάληψης υποχρέωσης για διενέργεια  διαγωνισμού για την Προμήθεια 

Σροφίμων ,Λαχανικών –Υρούτων ,Κρεάτων ,Άρτου και Αρτοσκευασμάτων 

,Αναλώσιμα Είδη κυλικείου, Γλυκά κουταλιού για την περίοδο από 

Οκτώβριο  2015 έως και Οκτώβριο 2016 . 



 5 

Για την κάλυψη των αναγκών και για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών 

ταθμών Γουβών, Φερσονήσου, Μοχού και Μαλίων του  Δήμου Φερσονήσου , 

απαιτείται η προμήθεια τροφίμων, λαχανικών ,φρούτων, κρεάτων και άρτου με 

χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην μελέτη .Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

ανέρχεται στο ποσό των 87.768,95 € (με Υ.Π.Α.) 

Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 

και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 

στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης  του είδους την ημέρα 

παράδοσης του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α. και του 

Ν.2286/1995. 

χετική πίστωση ποσού 20.000,00 € έχει  προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 στον ΚΑ 10.6481.0003 Προμήθεια 

Σροφίμων, Υρούτων και Λαχανικών ,Κρεάτων ,Άρτου και Αρτοσκευασμάτων . 

Α.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

Σεχνικάς προδιαγραφάς 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας περιλαμβάνονται στο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. 

2.Σόπος και χρόνος διενάργειας του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω Εθνικού υστήματος Δημοσίων υμβάσεων 

στο πεδίο Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί και οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές 

καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα προκειμένου να υποβάλλουν τις 

προσφορές τους στις προθεσμίες που υποδεικνύονται . Μετά τις ημερομηνίες 

αυτές λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και δεν γίνονται πλέον 

δεκτές από το σύστημα. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της 

αποσφράγισης η οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. 
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3.Δικαιούμενοι συμμετοχές –ΔικαιολογητικΫ 

το διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

 Υυσικά πρόσωπα 

 Νομικά πρόσωπα 

 Ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 

ΕΚΠΟΣΑ) 

 υνεταιρισμοί 

1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά 

τους τα εξής δικαιολογητικά: 

2. Α.Οι Έλληνες πολήτες: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική 

διαχείριση , πτωχευτικό συμβιβασμό , ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 

επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 

απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους  ή 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή 

τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 
επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Β.Οι αλλοδαποή: 

1. Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης 

τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου , από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
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3. Πιστοποιητικού της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους , 

περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε 

ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 

Γ. Σα νομικΫ πρόσωπα (ημεδαπΫ έ αλλοδαπΫ) 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος 

ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. 

Δ. Οι συνεταιρισμοή: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α) 

 

Ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβΫλλουν κοινέ προσφορΫ: 

1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 

προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 

Σα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής , μπορεί να μην 

υποβάλλονται μαζί με την προσφορά , εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που 

διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους , θα γίνεται δε ρητή μνεία 

στην προσφορά σχετικά με αυτό. 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουμένου του 

γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , μπορούν να αντικατασταθούν από 

ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν 

προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση , αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με 

υπεύθυνη δήλωση , βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 
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4.Άλλα δικαιολογητικΫ 

Για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα , η επαγγελματική αξιοπιστία , η 

χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση και οι τεχνικές 

δυνατότητες των προμηθευτών , λαμβάνονται υπόψη από την αρμόδια επιτροπή: 

1. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

2. Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του 

δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 

3. Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

4. Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών 

της υποχρεώσεων , όσο και των υποχρεώσεων της προς υπηρεσίες του 

δημοσίου τομέα 

5. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 

πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία. 

6. Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης 

7. Η επιχειρηματική δομή , όπως η μορφή της επιχείρησης , το εύρος 

της δραστηριότητας της και το κύρος της. 

8. Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης. 

9. Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση. 

10. Η παραγωγική δυνατότητα 

11. Η ποιότητα των προϊόντων. 

Για την εξέταση των άνω κριτηρίων , πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά 

τα εξής δικαιολογητικά : 

1. Αντίγραφο του ισολογισμού της επιχείρησης κατά τις τρείς 

προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. 

2. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων 

ελέγχου 

3. Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις 

προϊόντων  των τριών τελευταίων χρόνων καθώς και οι παραλήπτες 

αυτών. 

4. Τπεύθυνη δήλωση περί απασχόλησης του απαραίτητου προσωπικού για 

την παράδοση και τον έλεγχο της υγιεινής και της ποιότητας των 

προϊόντων. 

5. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου 

για την συγκεκριμένη εταιρεία. 

την περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από προμηθευτή που δεν 

είναι ο ίδιος κατασκευαστής ολικά ή μερικά του υπό προμήθεια υλικών τα 

παραπάνω ισχύουν τόσο για τον ίδιο όσο και για τον κατασκευαστή. 
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ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ 

Βασικός γνώμονας των προϊόντων που περιγράφονται στη μελέτη είναι η άριστη 

ποιότητα τους. Σα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α’ ποιότητας , νόμιμα 

κυκλοφορούντα στην αγορά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα 

Σροφίμων και Ποτών, τις Αγορανομικές και Τγειονομικές διατάξεις και τις επί μέρους 

παραγγελίες της Τπηρεσίας. 

ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον Προμηθευτή που θα προσφέρει το 

μεγαλύτερο ποσοστό άκπτωσης επή τοις εκατό (%) στην νόμιμα 

διαμορφούμενη μάση τιμέ λιανικές πώλησης του εήδους την ημάρα 

παρΫδοσης του, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληρεί τις τεχνικές 

προδιαγραφές από την οριζόμενη επιτροπή αξιολόγησης προσφορών προμηθειών που 

διενεργούνται σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΣΑ. 

ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Ψς χρόνος παράδοσης των ποσοτήτων ορίζεται το διάστημα από την υπογραφή της 

σύμβασης έως και  για ένα έτος δυνάμενη να παραταθεί, μετά από απόφαση του 

Διοικητικού υμβουλίου υπό τους ίδιους όρους και συμφωνίες. 

Η υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό . Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η 

προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων , ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί.  

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΛΗΧΗ ΜΕΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ 

Σα δελτία αποστολής θα πρέπει να αποστέλλονται την ημέρα παράδοσης των 

προϊόντων, από τον ανάδοχο προμηθευτή με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στην Γενική 

Διεύθυνση Ανάπτυξης Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου Σμήμα Εμπορίου (πρώην 

Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου) προκειμένου να 

του γνωρίσει τις μέσες λιανικές τιμές των αντιστοίχων προϊόντων σύμφωνα με τις 

οποίες θα εκδίδει τα τιμολόγια κάθε μήνα τα οποία στη συνέχεια θα προσκομίζουν 

στην Διεύθυνση Εμπορίου μαζί με τα δελτία αποστολής για την θεώρηση τους. 

ΕΓΓΤΗΕΙ 
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Ο προμηθευτής προκειμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό υποχρεούται να 

προσκομίσει εγγυητική επιστολής συμμετοχής ύψους 5% επί του καθαρού ποσού 

του ενδεικτικού προϋπολογισμού . 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί του συμβατικού ποσού , 

χωρίς το Υ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον 

ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους.  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ 

 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται από επιτροπή παραλαβής  

οριζόμενη με την υπ. αριθμ.: 02/2015 απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου του 

Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Φερσονήσου σύμφωνα με 

τον τρόπο και κατά το χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Η συχνότητα των 

παραλαβών θα είναι μια φορά την εβδομάδα για τα νωπά φρούτα και λαχανικά και 

μια φορά το μήνα για τα υπόλοιπα τρόφιμα. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση 

των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα από το οριζόμενο από 

την σύμβαση χρόνο. Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα  

μεταφορικά μέσα του προμηθευτή μέχρι την αποθήκη της Τπηρεσίας  Ειδικά για τα 

κατεψυγμένα προϊόντα και για τα είδη που χρήζουν συντήρηση σε συγκεκριμένους 

βαθμούς Κελσίου  η μεταφορά τους θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

Τγειονομικές διατάξεις και τις διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων. 

ΕΙΔΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Σα προς προμήθεια τρόφιμα θα πρέπει να μην έχουν ξένες ύλες και προσμίξεις και 

ελαττώματα, να είναι ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά επώνυμα και όχι άγνωστης 

προέλευσης με τυπωμάνη την ημερομηνήα λέξεως. Σα οπωρολαχανικά και τα 

κηπευτικά πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα και διατηρημένα χωρίς την προσθήκη 

επικίνδυνων συντηρητικών ουσιών. Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να 

πληρεί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας περί συσκευασίας των τροφίμων. 
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Εάν τα είδη Σροφίμων, Λαχανικών-Υρούτων ,Κρεάτων ,Άρτου και Αρτοσκευασμάτων 

που θα παραγγείλουν οι Παιδικοί ταθμοί κριθούν ακατάλληλα ή ελαττωματικά από 

την οριζόμενη Επιτροπή παραλαβής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

αντικαταστήσει αυτά μετά από υπόδειξη των μελών της Επιτροπής και σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις. Αν η παράδοση των τροφίμων στην Τπηρεσία δεν είναι τακτή 

και σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα, ή τα παραδοθέντα τρόφιμα δεν πληρούν τις 

τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας , μπορεί με απόφαση του Διοικητικού 

υμβουλίου , έπειτα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης , να επιβληθεί 

στον προμηθευτή πρόστιμο ίσο με το 2,5% της συμβατικής αξίας του ακατάλληλου 

τροφίμου , χωρίς Υ.Π.Α. ή αυτού που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Πέραν τούτου , 

μπορεί με απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου , έπειτα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής αξιολόγησης , να κηρυχθεί έκπτωτος. 

ΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ Ψ ΕΚΠΣΨΣΟΤ 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης 

της προμήθειας ή στην συγκεκριμένη περίπτωση τα είδη αντιβαίνουν στους 

κανόνες υγιεινής και διασφάλισης της άριστης ποιότητας τους κατά συρροή καθώς 

πρόκειται για τρόφιμα που θα καταναλωθούν από παιδιά ή ο ανάδοχος δεν 

συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του , μπορεί να κηρυχθεί 

έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 της Τπ. Απόφασης 11389/93. 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ 

τον προμηθευτή στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή ανάθεση της προμήθειας 

αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση όπως ορίζεται στο άρθρο 24 της Τπ. Απόφασης 

11389/93. Με την αποστολή της ανακοίνωσης η σύμβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε 

και ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) μέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης κατά τα λοιπά όπως στο ανωτέρω άρθρο ορίζονται. Μετά την ανακοίνωση 

κατακύρωσης η σύμβαση καταρτίζεται από τον Ο.Σ.Α. που υπογράφεται και από τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται με το άρθρο 25 της Τπ. Απόφασης 11389/93 

. το διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των ειδών ή 

χωριστά για κάθε ομάδα ( Α’ Ομάδα : Σροφίμων και Β’ Ομάδα: Υρούτων-Λαχανικών , 

Γ’ Ομάδα: Κρέατα , Δ’ Ομάδα: Άρτος και αρτοσκευάσματα). ε περίπτωση που 
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υπάρχει προμηθευτής που ανταποκρίνεται μόνο στην μια ομάδα μπορεί να 

συμμετάσχει για να υποβάλλει προσφορά μόνο για την ομάδα που ενδιαφέρεται. 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

Σο αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με 

γνωμοδότηση του προς την Οικονομική επιτροπή αποφασίζει σχετικά μπορεί να 

προτείνει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού : 

 Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος 

αυτής που προσφέρει ο προμηθευτής. 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του 

με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

ΕΝΣΑΕΙ 

 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή 

της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στην αρμόδια για τη διενέργεια 

του διαγωνισμού υπηρεσία μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από 

τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται 

και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής 

των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη μέρα. 

2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της 

συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που 

συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το 

αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού 

υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού , μέχρι και την επομένη 

εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου 

σταδίου. 
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3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους 

προαναφερόμενους λόγους προ της υπογραφής της σύμβασης δεν 

γίνονται δεκτές. 

ΙΦΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΓΙΑ ΑΥ.ΚΡΑΣΗΕΙ ,ΣΕΛΗ ΚΑΙ ΥΟΡΟΙ 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους του βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι οι κρατήσεις οι οποίες θα γίνονται είναι οι κάτωθι: 

Α) Υόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4% ( άρθρο 55 παρ. 1 

περ.στ’.Ν.2238/1994) 

Β) Τπέρ Σ.Ε.Α.Δ.Τ 1,50% και ΤΠΕΡ ΣΠΔΤ 0,50% (ΠΡΩΗΝ ΣΑΔΚΤ 2%) 

υνολική κράτηση 2% (άρθρο 7 παρ.8 του Ν.2286/95 όπως προστέθηκε με το 

άρθρο 13 παρ.5 του Ν.2503/97 άρθρο 3 παρ.1β Ν.1726/44 

Εγκ.Τπ.Εσωτ.64624/25-7-1975) και Ν.3655/2008 (ΥΕΚ τ.Α’58)-

ΚΑΣΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 01.01.2015 

Γ) Τπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων υμβάσεων 0,10% επί του συνόλου της 

συμβατικής αξίας προ Υ.Π.Α. 

 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των 

ειδών και με την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων. 

Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας θα αναρτηθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δήμου Φερσονήσου, θα δημοσιευθεί σε μια τοπική ημερήσια  

εφημερίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α. και του άρθρου 3 του 

Ν.3548/2007  καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.hersonisos.gr. 

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΙΕΤΗ  

Σα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 

46 του Ν.3801/04-09-2009 ΥΕΚ 163 Α’/2009) 

http://www.hersonisos.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΦΕΡΟΝΗΟΤ    
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ 

 

ΔΗΜΟ : Φερσονέσου 
Προμέθεια : Σρόφιμα ,Υρούτα 

Λαχανικά, Κρέατα και Άρτος για 
Παιδικούς ταθμούς  

 
 

 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικεήμενο της προμέθειας 

 
Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προμέθεια Σροφήμων, Λαχανικών –Υρούτων, 

ΚρεΫτων ,Άρτου και ΑρτοσκευασμΫτων, Αναλώσιμων ειδών κυλικεήων  για  

τους Παιδικούς ταθμούς και Κ.Α.Π.Η.  Δέμου Φερσονέσου. 

 Η ανωτέρω κατηγορία χωρίζεται σε τέσσερις  υποκατηγορίες : Σρόφιμα Αναλώσιμα 

είδη κυλικείου και Γλυκά κουταλιού ,Υρούτα- Λαχανικά, Κρέατα και Άρτος και 

Αρτοσκευάσματα. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
  ΔιατΫξεις που ισχύουν 

 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από  τις 

διατάξεις: 

1. Σης υπ.αριθμ.11389/93 Τπ. Αποφ. «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών 

Οργανισμών Σοπικής Αυτοδιοίκησης» 

2. Σου Ν.2286/95  

3. Σου εν ισχύει Δ.Κ.Κ. εφόσον δεν αντίκειται στα παραπάνω Ν.3463/2006 

4. Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
  υμβατικΫ τεύχη 

 
υμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

2. Σο τιμολόγιο προσφορά του αναδόχου 
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3. Ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου 

4. Σα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
 

Σρόπος εκτάλεσης της προμέθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό με 

τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική επιτροπή του  Δήμου Φερσονήσου και 

κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Ανακοήνωση κατακύρωσης-ανΫθεσης – ύμβαση 

 
τον προμηθευτή στον οποίο θα γίνει η  κατακύρωση η ανάθεση της προμήθειας 

αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση όπως ορίζεται στον Ϋρθρο 24 της Τπ. Απόφασης 

11389/93. Με την αποστολή της ανακοίνωσης η σύμβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε 

και ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης , για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης κατά τα λοιπά όπως στο ανωτέρω άρθρο ορίζονται. 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύμβαση καταρτίζεται από το Ν.Π.Δ.Δ. 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Φερσονήσου που υπογράφεται και 

από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται με το άρθρο 25 της Τπ. 

Απόφ.11389/93. 

το διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των ειδών ή 

χωριστά για κάθε ομάδα ( Α’ Ομάδα: Σροφίμων, Β’ Ομάδα : Υρούτων-Λαχανικών,  Γ’ 

Ομάδα: Κρεάτων , Δ’ Ομάδα :Άρτου και Αρτοσκευασμάτων ).ε περίπτωση που 

υπάρχει προμηθευτής που ανταποκρίνεται μόνο στην μια ομάδα μπορεί να 

συμμετάσχει για να υποβάλλει προσφορά μόνο για την ομάδα που ενδιαφέρεται. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Σεχνικές Προδιαγραφές 

 

Βασικός γνώμονας των προϊόντων που περιγράφονται στην μελέτη είναι η άριστη 

ποιότητά τους. Σα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, νόμιμα 

κυκλοφορούνται στην αγορά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα 

τροφίμων και ποτών, τις Αγορανομικές , και Τγειονομικές διατάξεις και τις επί μέρους 

παραγγελίες της Τπηρεσίας. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο 
Εγγύηση καλές εκτάλεσης της σύμβασης 

 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει  η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να 

καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% χωρίς το ΥΠΑ και θα έχει λήξη την 

31/10/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο 

της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια 

επιτροπή(άρθρο 26 του ΕΚΠΟΣΑ). 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Φρόνος εγγύησης 

Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή 

μετρούμενος από της ημερομηνίας της υπογραφής της σύμβασης θα καθορισθεί με 

την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο χρόνος δεν δύναται να είναι μικρότερος τους 

ενός (1) έτους . 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Έκπτωση του αναδόχου 

 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης 

της προμήθειας ή στην συγκεκριμένη περίπτωση τα είδη αντιβαίνουν στους κανόνες 

υγιεινής και διασφάλισης της αρίστης ποιότητας τους κατά συρροή  καθώς πρόκειται 

για τρόφιμα που θα καταναλωθούν από παιδιά ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται 

προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Άρθρου 35 της Τπ.Απόφ.11389/93 σε τελικό στάδιο και αρχικά να του 

επιβληθεί  ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα άρθρα 33, 35 του ΕΚΠΟΣΑ. Όλα τα υλικά 

θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητος και συσκευασμένα ανάλογα χωρίς φθορές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Πλημμελές κατασκευέ έ ΕλαττωματικΫ προϊόντα 

 

Εάν τα είδη που θα παραγγείλει το Νομικό πρόσωπο  κριθούν ακατάλληλα ή 

ελαττωματικά από την οριζόμενη Επιτροπή Παραλαβής αυτών, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να αντικαταστήσει αυτά μετά από υπόδειξη των μελών της Επιτροπής 



 17 

και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αν η παράδοση των τροφίμων στην 

Τπηρεσία δεν είναι τακτή και σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα ή τα παραδοθέντα 

τρόφιμα δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας , μπορεί με 

απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου , έπειτα από γνωμοδότηση της επιτροπής 

αξιολόγησης, να επιβληθεί στον προμηθευτή πρόστιμο ίσο με το 2,5% της 

συμβατικής αξίας του ακατάλληλου τροφίμου ,χωρίς Υ.Π.Α. ή αυτού που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Πέραν τούτου , μπορεί με απόφαση του Διοικητικού 

υμβουλίου , έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης , να κηρυχθεί 

έκπτωτος. 

 ΑΡΘΡΟ 11ο 
Υόροι, τάλη, κρατέσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους , τέλη και 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Υ.Π.Α. 

βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι κρατήσεις που θα γίνονται στα εντάλματα είναι οι 

κάτωθι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά την σύνταξη της μελέτης: 

1. Υόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4% ( άρθρο 55 παρ.1 περ.στ’ 

Ν.2238/94) 

2. Τπέρ Σ.Ε.Α.Δ.Τ.1,50% και υπέρ Σ.Π.Δ.Τ. 0,50% (ΠΡΨΗΝ ΣΑΔΚΤ 2%) 

υνολική κράτηση 2% (άρθρο 7 παρ.8 του Ν.2286/95 όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 13 παρ.5 του Ν.2503/97 άρθρο 3 παρ.1β 

Ν.1726/44 Εγκ.Τπ.Εσωτ.64624/25-7-1975 και Ν.3655/2008 (ΥΕΚ 

τ.Α’58)-ΚΑΣΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 01.01.2015 

3. Τπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων  υμβάσεων 0,10%  

Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν και τα έξοδα δημοσίευσης που θα ισχύουν κατά την 

ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 

Παραλαβέ Τλικών 

 
Η Παραλαβή των υπό προμήθεια είδους θα γίνεται από επιτροπή παραλαβής 

σύμφωνα με τον τρόπο και κατά το χρόνο που ορίζεται από την σύμβαση. Η 

συχνότητα των παραλαβών θα είναι μια φορά την εβδομάδα για τα νωπά φρούτα και 

λαχανικά και μια φορά το μήνα  για τα υπόλοιπα τρόφιμα. 
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Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα από τον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Ψς χρόνος 

παράδοσης των ποσοτήτων ορίζεται το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 

και  ένα έτος δυνάμενη να παραταθεί μέχρι αναδείξεως νέου προμηθευτή, μετά από 

απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου υπό τους ίδιους όρους και συμφωνίες. Η 

υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό . Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η 

προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων , ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί. 

Επίσης πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης , η υπηρεσία μπορεί να 

ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης και μέχρι 30% και 

της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι και 20% , όπως επίσης και την προμήθεια 

κάποιου προϊόντος που δεν αναγράφεται στην μελέτη εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο 

και επωφελές από την Τπηρεσία. Ο προαναφερόμενος όρος δεν είναι δεσμευτικός για 

την υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά μόνο 

εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες της και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε 

τέτοια απαίτηση. 

Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή μέχρι 

την αποθήκη της Τπηρεσίας. Ειδικά για τα κατεψυγμένα προϊόντα και για τα είδη 

που χρήζουν συντήρηση σε συγκεκριμένους βαθμούς Κελσίου η μεταφορά τους θα 

πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες Τγειονομικές διατάξεις. Σα προς 

προμήθεια τρόφιμα θα πρέπει να μην έχουν ξένες ύλες και προσμίξεις και 

ελαττώματα, να είναι ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά επώνυμα και όχι άγνωστης 

προέλευσης με τυπωμένη την ημερομηνία λήξεως. Σα οπωρολαχανικά και τα 

κηπευτικά πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα και διατηρημένα χωρίς την προσθήκη 

επικίνδυνων συντηρητικών ουσιών. Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να 

πληρεί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας περί συσκευασίας των τροφίμων. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Σιμέ και υπολογισμός άκπτωσης 

 
 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση 
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τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του , εφόσον κριθεί ότι η 

προσφορά του πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές από την επιτροπή αξιολόγησης . 

Σα δελτία αποστολής θα πρέπει να αποστέλλονται  την ημέρα παράδοσης των 

προϊόντων, από τον ανάδοχο προμηθευτή με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στην Διεύθυνση 

Εμπορίου της Περιφέρειας  Ηρακλείου προκειμένου να του γνωρίσει τις μέσες 

λιανικές τιμές των αντιστοίχων προϊόντων σύμφωνα με τις οποίες θα εκδίδονται  τα 

τιμολόγια κάθε μήνα τα οποία θα προσκομίζονται στην Διεύθυνση Εμπορίου μαζί με 

τα δελτία αποστολής για την θεώρηση τους. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο 

Πληρωμέ Αναδόχου 
 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των 

ειδών και με την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων. 

Άρθρο 15ο  
 

 υμφωνήα με τεχνικάς προδιαγραφάς-ΣεχνικΫ στοιχεήα προσφορΫς. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι 

απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόμενες λύσεις  που 

παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές σε λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται 

προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

 

ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 
 
 

 

Ο ΤΝΣΑΚΣΗ 
 

Κων/νος ΚαλαθΫκης 

Γούρνες , 29/04/2015  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΦΕΡΟΝΗΟΤ    
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ 

 

ΔΗΜΟ : Φερσονέσου 
Προμέθεια : Σρόφιμα ,Υρούτα 

Λαχανικά, Κρέατα και Άρτος για 
Παιδικούς ταθμούς  

 
 

 

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

 

 

Α. ΣΡΟΥΙΜΑ  

1. Ελαιόλαδο 

 Θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία «έξτρα παρθένο ελαιόλαδο». 

 Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα 

 Να είναι οξύτητας μικρότερης ή ίσης με 0.1 

 Να προέρχεται από τυποποιητήρια και παρασκευαστήρια εγκατεστημένα 

στην Ελλάδα, που να παρέχουν βεβαίωση ότι εφαρμόζεται το σύστημα 

HACCP. 

 Να είναι συσκευασμένο σε ανοξείδωτα δοχεία ή γυάλινα σκούρου 

χρώματος ή πλαστικό δοχείο του ενός λίτρου. 

2. ΓΫλα αγελΫδας πλέρες συμπυκνωμάνο 

 Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα 

 Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή 

αραίωσης. 

 Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και 

οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προϊόντος. 

 Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται 

από τον κώδικα τροφίμων και ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΥΕΣ και 

της ΕΕ. 

 Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από 

ζώα ή ζωοτροφές που χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. 
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 Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του να 

έχουν γίνει σύμφωνα με την οδηγία 02/46 ΕΕ. 

3. ΣυριΫ και φάτα 

 Να είναι φέτα Α ποιότητας και να αναγράφεται ρητά στη συσκευασία το 

όνομα «φέτα». τη συσκευασία να αναφέρονται υποχρεωτικά οι 

ακόλουθες ενδείξεις: α)«ΥΕΣΑ» (FETA), β)Προστατευμένη ονομασία 

προέλευσης (ΠΟΠ), γ)Συρί, δ)Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού-

συσκευαστή, ε)Σο βάρος του περιεχομένου, στ)Η ημερομηνία 

παραγωγής, ζ)τοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής: 1)Σα δυο πρώτα 

γράμματα της ονομασίας προέλευσης: ΥΕ 2)Ο αύξοντας αριθμός του 

τύπου συσκευασίας  3)Ημερομηνία παραγωγής. Παράδειγμα: (ΥΕ-1650-

20.12.94).  

 Σο τυρί να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό ή κωδικό 

έγκρισης Κτηνιατρικής Τπηρεσίας. 

 Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα. 

 Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα. 

 Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή ή 

γεύση. 

 Η συσκευασία να είναι σε δοχεία γυάλινα ή ανοξείδωτα, κατάλληλη για 

τρόφιμα, σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων, να περιέχει άλμη, ώστε τα 

κομμάτια να διατηρούνται μέσα σε αυτή. 

 Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια 

υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον 

κώδικα HACCP. 

 Ημίσκληρο τυρί Α΄ ποιότητας, παρασκευασμένο από αγελαδινό γάλα. 

τη συσκευασία του, της οποίας το μέγιστο βάρος να είναι 3 κιλά, να 

αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: 

Α. «ΗΜΙΚΛΗΡΟ»  

Β. Συρί  

Γ. Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή. 

Δ. Σο βάρος του περιεχομένου. 

Ε. Η ημερομηνία παραγωγής. 
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To τυρί ΗΜΙΚΛΗΡΟ να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει 

αριθμό ή κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Τπηρεσίας.  

 Σα είδη γαλακτοκομίας να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, 

να είναι απαλλαγμένα από ανεπιθύμητες οσμές και να μην 

παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος.  

 

4. Μάλι  

 Η συγκομιδή και η παραγωγή να γίνεται στην Ελλάδα και αυτό να 

αναφέρεται ρητώς στη συσκευασία. 

 Να μην έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό. 

 Να προέρχεται από άνθη, κωνοφόρα ή θυμάρι και τούτο να αναφέρεται 

στην ετικέτα συσκευασίας. 

 Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα. 

5. ΑυγΫ  

 Σα αυγά να είναι κοινά, πτηνοτροφείου, κατηγορίας ΑΜ (Medium) μεσαίου 

βάρους από 53-63 γρ. Να είναι ωοσκοπημένα και ποιοτικά καταταγμένα 

από νόμιμα λειτουργούντα ωοσκοπικά κέντρα τα οποία διαθέτουν κωδικό 

αριθμό έγκρισης Κτηνιατρικής Τπηρεσίας. Να είναι συσκευασμένα σε 

εξάδες. τη συσκευασία τους να υπάρχουν ενδείξεις κατηγορίας, ποιότητας 

και βάρους. Να υπάρχει ημερομηνία συσκευασίας ή ωοσκόπησης, ο 

κωδικός αριθμός του ωοσκοπικού κέντρου και η ημερομηνία λήξης. Η 

παράδοση τους να γίνεται τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία 

ωοσκόπησης. 

 

6. Αλεύρι 

 Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα. 

 Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες 500-1000 

γραμμαρίων. 

7. ΖυμαρικΫ 

 Να είναι παρασκευασμένα από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι. 

 Φώρος παρασκευής τους να είναι η Ελλάδα. 
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 Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 

8.  ΛοιπΫ εήδη 

 Να παράγονται ή να συσκευάζονται στην Ελλάδα. 

9. Όσπρια και ρύζι 

 Να παράγονται στην Ελλάδα και να είναι Α’ ποιότητας. 

 Να είναι συσκευασμένα σε συσκευασίες 500-1000 γραμμαρίων. 

 Θα προτιμηθούν τα όσπρια-ρύζι βιολογικής προέλευσης που παράγονται 

από παραγωγούς που φέρουν βεβαίωση παραγωγής βιολογικών 

προϊόντων. 

10.   ΧΫρια  

Να είναι κατεψυγμένα, α’ ποιότητας, κατεψυγμένα κατά μονάδα ( ΙQF) καλά 

διατηρημένα κατευθείαν βγαλμένα από τα ψυγεία, ώστε να μην έχουν 

ξεπαγώσει ακόμη. 

 Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα. 

 Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού τους 

βάρους. 

 Ο τεμαχισμός και η συσκευασία να έχει γίνει σε εγκαταστάσεις που 

διαθέτουν εγκεκριμένο αριθμό λειτουργίας. Σα παραπάνω πρέπει να 

αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος. Επίσης, πάνω στα πακέτα 

πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία και ο τόπος αλίευσης, καθώς και η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

 Η προέλευση των ψαριών να είναι ελληνική. 

 Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη κομμάτια, απαλλαγμένα από 

κεφάλια, μεγάλα λέπια και πτερύγια. 

 

Β. ΥΡΟΤΣΑ ΚΑΙ ΛΑΦΑΝΙΚΑ 

1. ΟπωρολαχανικΫ 

 Να παράγονται στην Ελλάδα, να είναι α’ ποιότητας και να 

ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές της κατηγορίας. 
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 Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και 

οργανοληπτικών χαρακτήρων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κώδικα 

τροφίμων και ποτών. 

 Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να 

καταναλωθούν. 

 Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια 

και τα λαχανικά χωρίς μαραμένα φύλλα. 

 τα δελτία παραλαβής τους να αναγράφεται ότι είναι α’ ποιότητας καθώς 

και ο τόπος παραγωγής τους. 

 

 

Γ’. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΨΛΕΙΟΤ 

1. Κράας μοσχαρήσιο έ χοιρινό 

 Να προέρχεται από ζώο που αποδεδειγμένα έχει εκτραφεί και σφαγιαστεί 

στην Ελλάδα με την παροχή από τον προμηθευτή των κατάλληλων 

πιστοποιητικών που να επιβεβαιώνουν την προέλευση. 

 Να υπάρχει ελληνική σφραγίδα στο ζώο που να πιστοποιεί τα ανωτέρω. 

 Να είναι κρέας νωπό, άπαχο, κατάλληλο να τεμαχιστεί για κιμά. 

 Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98, του 

HACCP και τις οδηγίες του ΕΥΕΣ περί μεταφοράς τροφίμων. 

     2. Κοτόπουλα νωπΫ 

 Να είναι νωπά, Α’ ποιότητας, τρυφερά, εύσαρκα, με δέρμα μαλακό-λείο και να 

παράγονται στην Ελλάδα. 

 Να έχουν υποστεί αφαίμαξη, να είναι πλήρως αποπτερωμένα χωρίς κεφάλι και 

πόδια. 

 Σο βάρος να κυμαίνεται από 1,5-2 κιλά  και να είναι όσο το δυνατόν 

ισομεγέθη. 

 Να είναι απαλλαγμένα από όργανα του πεπτικού συστήματος, καθαρά χωρίς 

ορατό ξένο σώμα ή ακαθαρσία. 

 ε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας έστω και σε ένα κοτόπουλο, 

ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα. 

 Να υπάρχει ένα λεπτό στρώμα λίπους στο στήθος και στην πλάτη (ΕΟΚ 

1538/91 άρθρο 6). 
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 Να προέρχονται από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό έγκρισης από 

την αρμόδια Κτηνιατρική Τπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα κτηνιατρικού 

ελέγχου. 

 Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98 και του 

HACCP. 

 

 

Δ. ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΨΛΕΙΟΤ 

1. Χωμί 

 Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες παρασκευασμένες από σιτάρι και να έχουν 

ψηθεί την ίδια μέρα της διάθεσης. 

 Η παράδοση από τον προμηθευτή να γίνεται με το προϊόν μέσα σε 

χάρτινες σακούλες. 

2. Για όλα τα υπόλοιπα αρτοσκευάσματα  

 Να είναι άριστης ποιότητας και παραγωγής της ίδιας ημέρας. 

 Να είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Σροφίμων και Ποτών , τις 

αγορανομικές διατάξεις και την Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Η παράδοση από τον προμηθευτή να γίνεται με το προϊόν μέσα σε 

χάρτινες σακούλες ή σε κουτιά . 

 Οι συνθήκες στις εγκαταστάσεις στις οποίες παρασκευάζονται τα ανωτέρω 

είδη καθώς και στα μέσα που μεταφέρονται να είναι σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία της Ε.Ε. 

 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι α’ ποιότητας, σύμφωνα με όσα ισχύουν 

στην αγορά, της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να 

επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε ασάφεια ως προς την ποιότητα και να 

εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν. 

 

ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 
Γούρνες, 29/04/2015 

 
Ο Δ/ντης Οικονομικών Τπηρεσιών 

 

Ο ΤΝΣΑΚΣΗ 
 

Κων/νος ΚαλαθΫκης 

ΦαρΫλαμπος Κούτουλας  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΦΕΡΟΝΗΟΤ    
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ 
 

ΔΗΜΟ : Φερσονέσου 
Προμέθεια : Σρόφιμα ,Υρούτα 

Λαχανικά, Κρέατα και Άρτος για 

Παιδικούς ταθμούς  
 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

ΟΜΑΔΑ Α’  

ΣΡΟΥΙΜΑ 

 

Α/Α ΖΤΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΦΨΡΙ 

Υ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ 

1 Κοφτό Μακαρονάκι Κιλά 600 1,74 1.044,00 

2 Κριθαράκι Κιλά 250 1,60 400,00 

3 Ρύζι τύπου Κίτρινο Κιλά 1000 1,30 1.300,00 

Α/Α ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ  ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ ΦΨΡΙ 

Υ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ 

4 Γάλα Υρέσκο Σεμάχιο 1,5 

λίτρου 

480 1,55 744,00 

6 Γάλα πλήρες 

συμπυκνωμένο 

Σεμάχια/ 388 

ΓΡ 

1.300 0,90 1.170,00 

7 Κρέμα Γάλακτος  Σεμάχια/ 1 ΛΣ  100 6,10 610,00 

8 Συρί Υέτα Δοχεία των 15 

ΚΛ 

60 130,00 7.800,00 

9 Γιαούρτι Σεμ/5 ΚΛ 10 15,00 150,00 

10 Συρί Ρεγκάτο Κιλά 250 9,00 2.250,00 
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Α/Α ΛΑΔΙΑ –ΠΟΣΑ-

ΝΕΡΟ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ ΦΨΡΙ 

Υ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ 

11 Βούτυρο Σεμάχιο 2 κιλών 75 8,00 600,00 

12 Ελαιόλαδο  Σεμάχιο των 5 

λίτρων 

150 18,00 2.700,00 

13 Φυμό Λεμόνι Κιβώτια των 24 

Σεμαχίων 

15 12,00 180,00 

14 Κρασί Λευκό Σεμάχια των 5 

λίτρων 

30 8,00 240,00 

15 Νερό Εξάδες του 1,5 

λίτρου 

750 1,60 1.200,00 

16 Νερό Υιάλες Σεμάχιο των 

18,9 λίτρων 

100 4,00 400,00 

17 Νερό 12αδες του 0,75 
λίτρου 

90 2,50 225,00 

18 Υυσικοί Φυμοί Σεμάχια των 1 

λίτρου 

50 1,50 75,00 

19 Πορτοκαλάδες χωρίς 

ανθρακικό 330 ml 

Κιβώτια των 24 

τεμαχίων 

140 14,40 2.016,00 

20 Λεμόνι 330 ml Κιβώτια των 24 

τεμαχίων 

70 14,40 1.008,00 

21 Κόκα – κόλα 330 ml Κιβώτια των 24 

τεμαχίων 

70 14,40 1.008,00 

22 πράιτ 330 ml Κιβώτια των 24 

τεμαχίων 

70 14.40 1.008,00 

23 Πορτοκαλάδα 1,5l 6άδες του 1,5 

λίτρου 

10 9,60 96,00 

24 Κόκα-κόλα 1,5l 6άδες του 1,5 

λίτρου 

10 9,60 96,00 

25 πράιτ 1,5 l 6άδες του 1,5 

λίτρου 

10 9,60 96,00 

26 οκολάτα ρόφημα Σεμάχιο /  500 

ΓΡ. 

80 4,60 368,00 

27 Ελληνικός καφές Σεμάχιο των 

200 γρ. 

120 5,80 696,00 

28 τιγμιαίος καφές Σεμάχιο των 

500 γρ. 

37 6,20 229,40 

29 Σσάι ρόφημα (φακελάκι) Πακέτο/100 40 2,00 80,00 

30 Φαμομήλι ρόφημα 

(φακελάκι) 

Πακέτο/20 TEM 30 1,60 48,00 
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31 Ξύδι Κιβώτια των 24 

τεμαχίων/400 

ml το TEM 

15 17,00 255,00 

 

 

ΚΑΝΕΛΑΔΑ   ΣΕΜ/ 750 ΜL 40 2,50 100 

Α/Α ΠΡΨΙΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ ΦΨΡΙ 

Υ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ 

18 Δημητριακά Σεμάχια των 

375 ΓΡ 

880 4,00 3.520,00 

19 Μπισκότα τύπου Πτι 

Μπερ- Μιράντα 

Σεμάχια των 

225 ΓΡ 

800 1,50 1.200,00 

20 Υρυγανιές Πακέτα των 4 

τεμαχίων 

0 0,00 00,00 

 

21 

Συροπιτάκια  υσκευασίες του 

ενός κιλού 

550 4,00 2.880,00 

22 Βουτήματα κανέλλας  υσκευασίες των 

400 γρ. 

800 3,00 2.400,00 

23 κεύασμα προς επάλειψη 

τύπου μερέντα 

Σεμάχια των 

1000 γρ 

300 4,00 1200,00 

24 Μέλι  υσκευασία του 

1 κιλού 

40 10,00 400,00 

25 Μαρμελάδα- Διάφορες 

γεύσεις 

υσκευασία των 

500 γρ. 

80 2,00 160,00 

Α/Α ΟΠΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ ΦΨΡΙ 

Υ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ 

26 Υακές υσκευασία του 

1 κιλού 

330 1,80 594,00 

27 Υασόλια υσκευασία του 

1 κιλού 

180 3,00 540,00 

28 Ρεβίθια υσκευασία του 

1 κιλού 

150 3,00 450,00 
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Α/Α ΧΑΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ ΦΨΡΙ 

Υ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ 

29 Χάρι  υσκευασία του 

1 κιλού 

260 5,00 1.300,00 

Α/Α ΑΛΛΑΝΣΙΚΑ  ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ ΦΨΡΙ 

Υ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ 

30 Μπέικον υσκευασία του 

1 κιλού 

15 9,00 135,00 

31 Ζαμπόν σε φέτες υσκευασία του 

1 κιλού 

30 7,50 225,00 

Α/Α ΚΑΡΤΚΕΤΜΑΣΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ ΦΨΡΙ 

Υ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ 

32 Αλάτι 5κιλο 30 2,60 78,00 

33 Πιπέρι Κιλά 3 15,00 45,00 

34 Ρίγανη Κιλά 3 10,00 30,00 

35 Θυμάρι Κιλά 1 20,00 20,00 

36 όδα Κιλά 15 10,00 150,00 

37 Δάφνη σε φύλλα Κιλά 2 15,00 30,00 

 Κανέλα Κιλά 4 00,00 00,00 

38 Ζωμός κότας 30χ4κιλά 24 40,00 960,00 

 Κάρυ Κιλά 4 00,00 00,00 

 Κύμινο Κιλά 2 00,00 00,00 

Α/Α ΔΙΑΥΟΡΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ ΦΨΡΙ 

Υ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ 

44 Αλεύρι Σεμάχια 2/ΚΛ 60 2,00 120,00 

45 Κορν Υλαουρ Σεμάχια/2,5 ΚΛ 40 7,00 280,00 

46 Ζάχαρη Κιλό 150 1,00 150,00 

47 Σομάτα Πούλπα Σεμάχια των 5 

κιλών 

200 7,00 1.400,00 
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48 Ξυνό Κιλά 40 4,00 160,00 

49 Υρυγανιά τριμμένη Σεμάχια των 2 

κιλών 

7 3,00 21,00 

50 Αυγά Σεμάχια των 10 

αυγών 

40 2,00 80,00 

51 Σοματοπολτός Σεμάχια των 5 

κιλών 

40 7,00 280,00 

51 οκολατάκια Κιλά 30 8,00 240,00 

52 Ζελεδάκια Κιλά 30 7,00 210,00 

53 Περγαμόντο λεπτό Σεμάχιο των 7 

κιλών 

0 00,00 00,00 

 Περγαμόντο ρολέ Σεμάχιο των 7 

κιλών 

0 00,00 00,00 

 Κεράσι Σεμάχιο των 7 

κιλών 

0 00,00 00,00 

 Λουκούμια μπουκιές Σεμάχιο των 5 

κιλών 

0 00,00 00,00 

 Οδοντογλυφίδες Σεμάχιο/1000 0 00,00 00,,00 

  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑ Α’ 

 

47.450,40 

ΟΜΑΔΑ Β’ 

ΛΑΦΑΝΙΚΑ-ΥΡΟΤΣΑ 

 

Α/Α ΛΑΦΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ ΦΨΡΙ 

Υ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ 

53 Πατάτες Κιλά 2.600 0,90 2.340,00 

54 Κρεμμύδια Ξερά Κιλά 250 0,60 150,00 

55 κόρδα Κιλά 4 4,00 16,00 

56 Μαϊντανό Μάτσα 80 0,50 40,00 

57 Άνιθο Μάτσα 60 0,50 30,00 

59 έλινο Μάτσα 100 0,50 50,00 

60 Καρότα Κιλά 800 1,00 800,00 

62 Κολοκυθάκια Κιλά 250 1,00 250,00 

63 Ντομάτες Κιλά 250 1,00 250,00 

64 Αγγούρια Κιλά 50 1,00 50,00 

65 Λάχανα Κιλά 350 0,50 175,00 

66 Λεμόνια Κιλά 40 1,00 40,00 
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Α/Α ΥΡΟΤΣΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ ΦΨΡΙ 

Υ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ 

69 Καρπούζια Κιλά 600 0,60 360,00 

70 Πεπόνια Κιλά 500 0,60 300,00 

71 Μήλα Κιλά 600 2,00 1.200,00 

72 Αχλάδια Κιλά 600 2,00 1.200,00 

73 Μπανάνες Κιλά 600 2,00 1.200,00 

74 Πορτοκάλια Κιλά 50 0,80 40,00 

75 Μανταρίνια Κιλά 0 0,80 0,00 

76 Κλιμεντίνια Κιλά 0 0,80 0,00 

77 Υασόλια υσκευασία του 

1 κιλού 

90 2,30 207,00 

78 Μπάμιες υσκευασία του 

1 κιλού 

165 3,50 577,50 

32 Αρακά υσκευασία του 

1 κιλού 

150 2,50 375,00 

33 πανάκι υσκευασία του 

1 κιλού 

200 2,80 560,00 

 υνολικέ Αξήα ΟμΫδας Β’ 10.210,50 

ΟΜΑΔΑ Γ’ 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΨΛΕΙΟΤ 

 

75 Φοιρινό Νωπό ΑΟ  Κιλό 540 7,00 3.500,00 

76 Μοσχάρια Νωπό ΑΟ  Κιλό 0 00,00 0,00 

77 Κιμάς Μοσχαρίσιος Κιλό 420 8,00 3.360,00 

78 Κοτόπουλο ΑΟ  Κιλό 680 4,00 2.720,00 

 υνολικέ Αξήα  ΟμΫδας Γ’ 9.580,00 

ΟΜΑΔΑ Δ’ 

ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ 

 

79 Χωμί Σεμάχια των 

350 γρ. 

5.000 0,70 3.500,00 

80 Κουλούρια τύπου Μπριος ΣΕΜ των  60 ΓΡ 2.500 1,00 2.500,00 
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81 Κέικ Σεμάχια των 

500 γρ. 

392 6,50 2548,00 

82 Ντόνατς Σεμάχια  0 00,00 00,00 

83 Κρουασάν Σεμάχια των 60 

ΓΡ 

1.500 0,50 750,00 

84 Κουλούρι ατομικό  Σεμάχια των 60 

ΓΡ 

1.000 0,50 500,00 

85 Χωμί για τοστ υσκευασία των 

800 ΓΡ 

70 2,00 140,00 

 υνολικέ Αξήα  ΟμΫδας Δ’ 9.938,00 € 

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΛΨΝ ΣΨΝ ΟΜΑΔΨΝ ΦΨΡΙ Υ.Π.Α. 77.178,90 € 

 Υ.Π.Α. 13% 9.309,41 € 

 Υ.Π.Α. 23% 1.280,64 € 

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Υ.Π.Α. 87.768,95 € 

 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΥΟΡΑ 

ΟΜΑΔΑ Α’  

ΣΡΟΥΙΜΑ 

 

Α/Α ΖΤΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΚΠΣΨΗ ΕΠΙ ΣΗ 

ΜΕΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ  

1 Κοφτό Μακαρονάκι Κιλά 600  

2 Κριθαράκι Κιλά 250  

3 Ρύζι τύπου Κίτρινο Κιλά 1000  

Α/Α ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ  ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΚΠΣΨΗ ΕΠΙ ΣΗ 

ΜΕΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ 

4 Γάλα Υρέσκο Σεμάχιο 1,5 λίτρου 480  

6 Γάλα πλήρες 

συμπυκνωμένο 

Σεμάχια/ 388 ΓΡ 1.300  

7 Κρέμα Γάλακτος  Σεμάχια/ 1 ΛΣ  100  
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8 Συρί Υέτα Δοχεία των 15 ΚΛ 60  

9 Γιαούρτι Σεμ/5 ΚΛ 10  

10 Συρί Ρεγκάτο Κιλά 250  

Α/Α ΛΑΔΙΑ –ΠΟΣΑ-

ΝΕΡΟ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΚΠΣΨΗ ΕΠΙ ΣΗ 

ΜΕΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ 

11 Βούτυρο Σεμάχιο 2 κιλών 75  

12 Ελαιόλαδο  Σεμάχιο των 5 

λίτρων 

150  

13 Φυμό Λεμόνι Κιβώτια των 24 

Σεμαχίων 

15  

14 Κρασί Λευκό Σεμάχια των 5 

λίτρων 

30  

15 Νερό Εξάδες του 1,5 

λίτρου 

750  

16 Νερό Υιάλες Σεμάχιο των 18,9 

λίτρων 

100  

17 Νερό 12αδες του 0,75 
λίτρου 

90  

18 Υυσικοί Φυμοί Σεμάχια των 1 

λίτρου 

50  

19 Πορτοκαλάδες χωρίς 

ανθρακικό 330 ml 

Κιβώτια των 24 

τεμαχίων 

140  

20 Λεμόνι 330 ml Κιβώτια των 24 

τεμαχίων 

70  

21 Κόκα – κόλα 330 ml Κιβώτια των 24 

τεμαχίων 

70  

22 πράιτ 330 ml Κιβώτια των 24 

τεμαχίων 

70  

23 Πορτοκαλάδα 1,5l 6άδες του 1,5 

λίτρου 

10  

24 Κόκα-κόλα 1,5l 6άδες του 1,5 

λίτρου 

10  

25 πράιτ 1,5 l 6άδες του 1,5 

λίτρου 

10  

26 οκολάτα ρόφημα Σεμάχιο /  500 ΓΡ. 80  

27 Ελληνικός καφές Σεμάχιο των 200 

γρ. 

120  

28 τιγμιαίος καφές Σεμάχιο των 500 

γρ. 

37  

29 Σσάι ρόφημα (φακελάκι) Πακέτο/100 40  
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30 Φαμομήλι ρόφημα 

(φακελάκι) 

Πακέτο/20 TEM 30  

31 Ξύδι Κιβώτια των 24 

τεμαχίων/400 ml 

το TEM 

15  

 

 

ΚΑΝΕΛΑΔΑ   ΣΕΜ/ 750 ΜL 40  

Α/Α ΠΡΨΙΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΚΠΣΨΗ ΕΠΙ ΣΗ 

ΜΕΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ 

18 Δημητριακά Σεμάχια των 375 

ΓΡ 

880  

19 Μπισκότα τύπου Πτι Μπερ- 

Μιράντα 

Σεμάχια των 225 

ΓΡ 

800  

20 Υρυγανιές Πακέτα των 4 

τεμαχίων 

0  

 

21 

Συροπιτάκια  υσκευασίες του 

ενός κιλού 

550  

22 Βουτήματα κανέλλας  υσκευασίες των 

400 γρ. 

800  

23 κεύασμα προς επάλειψη 

τύπου μερέντα 

Σεμάχια των 1000 

γρ 

300  

24 Μέλι  υσκευασία του 1 

κιλού 

40  

25 Μαρμελάδα- Διάφορες 

γεύσεις 

υσκευασία των 

500 γρ. 

80  

Α/Α ΟΠΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΚΠΣΨΗ ΕΠΙ ΣΗ 

ΜΕΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ 

26 Υακές υσκευασία του 1 

κιλού 

330  

27 Υασόλια υσκευασία του 1 

κιλού 

180  

28 Ρεβίθια υσκευασία του 1 

κιλού 

150  
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Α/Α ΧΑΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΚΠΣΨΗ ΕΠΙ ΣΗ 

ΜΕΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ 

29 Χάρι  υσκευασία του 1 

κιλού 

260  

Α/Α ΑΛΛΑΝΣΙΚΑ  ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΚΠΣΨΗ ΕΠΙ ΣΗ 

ΜΕΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ 

30 Μπέικον υσκευασία του 1 

κιλού 

15  

31 Ζαμπόν σε φέτες υσκευασία του 1 

κιλού 

30  

Α/Α ΚΑΡΤΚΕΤΜΑΣΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΚΠΣΨΗ ΕΠΙ ΣΗ 

ΜΕΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ 

32 Αλάτι 5κιλο 30  

33 Πιπέρι Κιλά 3  

34 Ρίγανη Κιλά 3  

35 Θυμάρι Κιλά 1  

36 όδα Κιλά 15  

37 Δάφνη σε φύλλα Κιλά 2  

 Κανέλα Κιλά 4  

38 Ζωμός κότας 30χ4κιλά 24  

 Κάρυ Κιλά 4  

 Κύμινο Κιλά 2  

Α/Α ΔΙΑΥΟΡΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΚΠΣΨΗ ΕΠΙ ΣΗ 

ΜΕΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ 

44 Αλεύρι Σεμάχια 2/ΚΛ 60  

45 Κορν Υλαουρ Σεμάχια/2,5 ΚΛ 40  

46 Ζάχαρη Κιλό 150  

47 Σομάτα Πούλπα Σεμάχια των 5 

κιλών 

200  
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48 Ξυνό Κιλά 40  

49 Υρυγανιά τριμμένη Σεμάχια των 2 

κιλών 

7  

50 Αυγά Σεμάχια των 10 

αυγών 

40  

51 Σοματοπολτός Σεμάχια των 5 

κιλών 

40  

51 οκολατάκια Κιλά 30  

52 Ζελεδάκια Κιλά 30  

53 Περγαμόντο λεπτό Σεμάχιο των 7 

κιλών 

0  

54 Περγαμόντο ρολέ Σεμάχιο των 7 

κιλών 

0  

55 Κεράσι Σεμάχιο των 7 

κιλών 

0  

56 Λουκούμια μπουκιές Σεμάχιο των 5 

κιλών 

0  

57 Οδοντογλυφίδες Σεμάχιο/1000 0  

  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑ Α’ 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β’ 

ΛΑΦΑΝΙΚΑ-ΥΡΟΤΣΑ 

 

Α/Α ΛΑΦΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΚΠΣΨΗ ΕΠΙ ΣΗ 

ΜΕΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ 

53 Πατάτες Κιλά 2.600  

54 Κρεμμύδια Ξερά Κιλά 250  

55 κόρδα Κιλά 4  

56 Μαϊντανό Μάτσα 80  

57 Άνιθο Μάτσα 60  

59 έλινο Μάτσα 100  

60 Καρότα Κιλά 800  

62 Κολοκυθάκια Κιλά 250  

63 Ντομάτες Κιλά 250  

64 Αγγούρια Κιλά 50  

65 Λάχανα Κιλά 350  

66 Λεμόνια Κιλά 40  
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Α/Α ΥΡΟΤΣΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΚΠΣΨΗ ΕΠΙ ΣΗ 

ΜΕΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ 

69 Καρπούζια Κιλά 600  

70 Πεπόνια Κιλά 500  

71 Μήλα Κιλά 600  

72 Αχλάδια Κιλά 600  

73 Μπανάνες Κιλά 600  

74 Πορτοκάλια Κιλά 50  

75 Μανταρίνια Κιλά 0  

76 Κλιμεντίνια Κιλά 0  

77 Υασόλια υσκευασία του 1 

κιλού 

90  

78 Μπάμιες υσκευασία του 1 

κιλού 

165  

32 Αρακά υσκευασία του 1 

κιλού 

150  

33 πανάκι υσκευασία του 1 

κιλού 

200  

 υνολικέ Αξήα ΟμΫδας Β’  

Α/Α ΟΜΑΔΑ Γ’ 

ΕΙΔΗ 

ΚΡΕΟΠΨΛΕΙΟΤ 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΚΠΣΨΗ ΕΠΙ ΣΗ 

ΜΕΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ 

75 Φοιρινό Νωπό ΑΟ  Κιλό 540  

76 Μοσχάρια Νωπό ΑΟ  Κιλό 0  

77 Κιμάς Μοσχαρίσιος Κιλό 420  

78 Κοτόπουλο ΑΟ  Κιλό 680  

 υνολικέ Αξήα  ΟμΫδας Γ’  

Α/Α ΟΜΑΔΑ Γ’ 

ΕΙΔΗ 

ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΚΠΣΨΗ ΕΠΙ ΣΗ 

ΜΕΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ 

79 Χωμί Σεμάχια των 350 

γρ. 

5.000  
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80 Κουλούρια τύπου Μπριος ΣΕΜ των  60 ΓΡ 2.500  

81 Κέικ Σεμάχια των 500 

γρ. 

392  

82 Ντόνατς Σεμάχια  0  

83 Κρουασάν Σεμάχια των 60 ΓΡ 1.500  

84 Κουλούρι ατομικό  Σεμάχια των 60 ΓΡ 1.000  

85 Χωμί για τοστ υσκευασία των 

800 ΓΡ 

70  

 


