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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΜΕ  ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»

Ο Δήμαρχος  Καρδίτσας  έχοντας υπόψη:

Το άρθρο 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων».
1. Τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  της  προμήθειας

ΤΡΟΦΙΜΩΝ έτους 2016 Δήμου Καρδίτσας.
2. Τις  σχετικές  διατάξεις  της  αριθμ.11389/1993  απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών,

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.) και του   Ν. 4281/2014 (160 Α)
«Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας,  οργανωτικά  θέματα
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει έως σήμερα.

3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων»

4. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»

5. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας υπερβαίνει το ποσό των 67.800,00 ευρώ με το
Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθμό είδους (έχει υπολογιστεί ΦΠΑ 13 & 23%).

6. Τις πιστώσεις που έχουν προϋπολογισθεί  και εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων
έτους 2016. 

7. Την  υπ’  αριθ.  630/2015  απόφαση  του  Δ.Σ.,  με  την  οποία  καθορίστηκε  ο  τρόπος
ανάθεσης της προμήθειας και την  354/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

8. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις υπό
έγκριση τεχνικές προδιαγραφές για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του
δήμου Καρδίτσας.

9. Το  πρακτικό  24191  της  16-11-2016  για  τη  συγκρότηση  της  επιτροπής  διενέργειας,
αξιολόγησης, παρακολούθησης του διαγωνισμού και την 634/2015 απόφαση του Δ.Σ..

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 Ανοικτό Μειοδοτικό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης): 

Α) για την προμήθεια  οπωροκηπευτικών, κρεάτων, πουλερικών, κατεψυγμένων και
ελαιόλαδου  ,  η  οποία  θα  γίνει  σε  προμηθευτή  (ή  προμηθευτές)  που  θα  προσφέρει  το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  επί  τοις εκατό (%) στη 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
Περ. Ενότητας Καρδιτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

Β) για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων ( παντοπωλείου, γαλακτοκομικών, αλλαντικών και
ειδών ζαχαροπλαστικής & αρτοποιείου) η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές)
που θα προσφέρει το μεγαλύτερο  ποσοστό έκπτωσης  επί τοις εκατό (%) στις τιμές της
μελέτης  και  με  την  προϋπόθεση  ότι  τα  προσφερόμενα  από αυτόν  τρόφιμα  καλύπτουν  τις
τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 
CPV ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
15800000-6,  15300000-1, 15500000-3, 15100000-9, 15810000-9,
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 ΆΡΘΡΟ 1ο 
Ισχύουσες Διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:
Τις  διατάξεις  της  αριΘμ.  11389/1993  απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/29-5-2013) « Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις».
Το αρθ. 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α).
To Ν. 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
Τα άρθρα 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
Τις  διατάξεις  του  Ν.  2286/1995  «Προμήθειες  του  δημόσιου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών
θεμάτων»
Τις  με αριθμό 630/2015 & 634 αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας
Την με αριθμό 354/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του
ανοιχτού διαγωνισμού των αναφερομένων προμηθειών.

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  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.)», στο ΠΔ.60/07
και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07.

ΑΡΘΡΟ 2ο : Αντικείμενο ανάθεσης
Αντικείμενο ανάθεσης είναι η προμήθεια  τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς για το δήμο
Καρδίτσας

ΆΡΘΡΟ 3ο Λήψη πληροφοριών
1.  Εφόσον  οι  ενδιαφερόμενοι  ζητήσουν  εμπρόθεσμα  έγγραφα  και  συμπληρωματικές
πληροφορίες  σχετικά  με  τη  συγκεκριμένη  προμήθεια,  αυτές  παρέχονται   μέχρι  και  την
προηγουμένη  ημέρα  πριν  από  την  ημερομηνία  που  έχει  ορισθεί  για  την  υποβολή  των
προσφορών. 
2. Τμήματα της διακήρυξης και  στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή (εκτός της
διακήρυξης),  είναι ο  ενδεικτικός  προϋπολογισμός,  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  των  υπό
προμήθεια προϊόντων.

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών :  24413-50796-797
FΑΧ· :  24413-50721
Αρμόδιος υπάλληλος:  ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΝΣΗ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΆΡΘΡΟ 4ο

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας
1. Η δαπάνη για την προμήθεια τροφίμων έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των

107.000,00 € με το Φ.Π.Α.
Θα βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α70.05-6481.0001,0002,0003 &  60-6481.0001,0002 με τίτλο
«Προμήθεια τροφίμων», του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016.

2. Θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.
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3. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει, είτε για το σύνολο του διαγωνισμού,
είτε για οποιοδήποτε προϊόν θέλει από τα αναφερόμενα στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, αρκεί
να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

ΆΡΘΡΟ 5ο

Χρόνος και τόπος διαγωνισμού

5.01. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΣΗΔΗΣ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ  
20/01/2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21/01/2016 & ώρα από 12:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 08/02/2016 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ & ώρα 15:00

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013
«Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

ΑΡΘΡΟ 6ο: Χρόνος – Τόπος - Τρόπος παράδοσης
Η παράδοση θα γίνεται  τμηματικά  από την  ημέρα της  σύμβασης μέχρι  και  την  31-12-2016
ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. 

6.1.  Ο ανάδοχος οφείλει  χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει  την εντολή
προμήθειας  και  άμεσα,  να  εφοδιάσει  την  Υπηρεσία  με  την  παραγγελθείσα  ποσότητα  των
τροφίμων.

6.2. Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται περιοδικά και σε τακτά χρονικά
διαστήματα στα κτίρια των Π.Σ.  και  ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.  Υπέρβαση του
χρόνου  παράδοσης  αποτελεί  ουσιώδη  απόκλιση  και  η  προσφορά  Θα  απορρίπτεται.  Ο
προμηθευτής  υποχρεούται  να παραδίδει  τις  ποσότητες  του κάθε είδους τροφίμου μέσα στα
χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.

6.3. Η ποσότητα των Τροφίμων με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας, θα παραδίδεται στα
κτίρια  των  Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δ.  Καρδίτσας κάθε  φορά που παρίσταται
ανάγκη και έπειτα από ενημέρωση του προμηθευτή τουλάχιστον πέντε  (5) ημέρες νωρίτερα. Τα
οπωρολαχανικά και τα κηπευτικά πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα και διατηρημένα χωρίς την
προσθήκη επικίνδυνων συντηρητικών ουσιών. Όλα τα τρόφιμα Θα πρέπει να μη έχουν ξένες
ύλες και προσμίξεις και ελαττώματα, να είναι αρίστης ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής και σε
κάθε  περίπτωση  πολύ  πριν  την  ημερομηνία  λήξης  της  κατανάλωσής  τους,  όπως  αυτή
αποτυπώνεται στις ειδικές ενδείξεις που θα αναγράφονται στη συσκευασία αυτών.

6.4.  Η  οποιαδήποτε  συσκευασία  πρέπει  απαραίτητα  να  πληροί  τις  προδιαγραφές  της
ισχύουσας νομοθεσίας περί συσκευασίας των τροφίμων.

6.5. Η μεταφορά και παράδοση του τροφίμων θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και
με δικά του ή μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία, τα οποία πρέπει να είναι
καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων. Τα
τρόφιμα θα παραδίδονται σε χώρο ή χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

6.6.  Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  ειδοποιεί  την  Υπηρεσία  των  Παιδικών  και
Βρεφονηπιακών  Σταθμών,  τους   χώρους  υποδοχής  των  τροφίμων  και  την  Επιτροπή
Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το κάθε τρόφιμο, τουλάχιστον
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πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, εκτός και αν η ημέρα και ώρα παράδοσης είναι ορισμένη
και τακτή.

6.7. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημάρχου να μετατίθεται,
μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Μετάθεση  γίνεται  σε  περίπτωση  σοβαρότατων  λόγων  που  συνιστούν  αντικειμενική
αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν
λόγοι  που  συνιστούν  ανωτέρα  βία.  Στις  περιπτώσεις  μετάθεσης  του  συμβατικού  χρόνου
φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Προσφερόμενη τιμή - Ποσοστό έκπτωσης
7.1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν:
Α) για την  προμήθεια  οπωροκηπευτικών, κρεάτων, πουλερικών, κατεψυγμένων και

ελαιόλαδου  , το  μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης   επί  τοις  εκατό  (%)  στη  νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση     τιμή λιανικής πώλησης του είδους ( ή ομάδας )  την
ημέρα  παράδοσης,  όπως  αυτή  θα  προκύπτει  από  το  εκάστοτε  εκδιδόμενο  δελτίο
πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περ. Ενότητας Καρδίτσας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

Β) για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων ( παντοπωλείου, γαλακτοκομικών, αλλαντικών και
ειδών ζαχαροπλαστικής & αρτοποιείου) το μεγαλύτερο  ποσοστό έκπτωσης  επί τοις
εκατό (%) στις τιμές της μελέτης  και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν
τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

7.2. Με την προσφορά, η τιμή του κάθε προϊόντος θα δίδεται ανά κιλό ή τεμάχιο, με τέτοιο
τρόπο ώστε να καθίσταται εύκολα συγκρίσιμη.

7.3. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα,
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7.4. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή μονάδος ή δεν δίδεται ενιαία ή κατά
είδος  τιμή,  για  ολόκληρη  την  ποσότητα  που  προκηρύχτηκε  του  κάθε  προσφερόμενου
προϊόντος,  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη  με  απόφαση  του  Δημάρχου,  ύστερα  από
γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

7.5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για τα οπωροκηπευτικά προϊόντα, η τιμή προσδιορίζεται με βάση το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο
πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006.

7.6.  Εάν  στο  διαγωνισμό  οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  υπερβολικά  χαμηλές,  οι
προσφορές Θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το
σκοπό αυτό  Θα ζητηθούν  από τον  προσφέροντα  να  παρασχεθούν  εγγράφως οι  αναγκαίες
διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας
των τροφίμων ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που
διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

Οι  διαγωνιζόμενοι  μπορούν  να  υποβάλλουν  προσφορά  για  ένα  ή  περισσότερα  είδη  που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
Για  λόγους  σύγκρισης  των  προσφορών  από  το  σύστημα,  στην  ειδική  ηλεκτρονική
φόρμα  της  οικονομικής  προσφοράς  του  συστήματος,  οι  συμμετέχοντες  θα
συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που
προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την
Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.

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  και  τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf. (βλέπε και άρθρο 15)
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Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά,  μέσω  της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 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/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07 και
συμπληρωματικά  στον  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  (Απόφαση  Υπ.  Εσωτερικών  11389/ΦΕΚ  185  Β’/23-3-
1993).
Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ]
Κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  από  τον  Οικονομικό  φορέα  σημαίνονται  από αυτόν  με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 8ο : Δικαιούμενοι συμμετοχής
8.01. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασκούν την εμπορία ή διακίνηση των υπό
προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει  της νομοθεσίας του κράτους στο
οποίο είναι εγκατεστημένοι.
Δικαιούμενοι συμμετοχής:
(Α) Έλληνες Προμηθευτές
(Β) Αλλοδαποί Προμηθευτές
(Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
(Δ) Συνεταιρισμοί
(Ε) Ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά
8.02. Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα
καθοριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
8.03. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. -Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
Α) Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό
παρέχοντας  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  και  αποδεχόμενοι  τους  όρους  χρήσης  του
ταυτοποιούμενοι ως εξής:
•  Όσοι  από  τους  ανωτέρω  διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται  με  χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και  κωδικό πρόσβασης) που
αυτοί  κατέχουν  από  το  σύστημα  TAXISNet  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών
Συστημάτων. Εφόσον γίνει  η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης
Κρατικών Προμηθειών.
• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν
διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)  αιτούνται  την  εγγραφή  τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται
με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού
και  Στοιχείων  της  Διεύθυνσης  Πολιτικής  Προμηθειών  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Κρατικών
Προμηθειών.
• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται
από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων,
στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις
δημόσιες  συμβάσεις  υπηρεσιών  του  π.δ.  60/2007,  και  σύμφωνα  με  τους  προβλεπόμενους
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όρους  στο  κράτος  μέλος  εγκατάστασης  του  οικονομικού  φορέα,  στα  οποία  να  δηλώνεται  /
αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός
μιας  (1)  εργάσιμης  ημερών και  σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
αρμόδια υπηρεσία.
Β) Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω
του Συστήματος.
Γ) Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο
υποψήφιος  χρήστης  λαμβάνει  σύνδεσμο  ενεργοποίησης  λογαριασμού  ως  πιστοποιημένος
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

ΑΡΘΡΟ 9ο :Αποκλεισμός υποψηφίων (άρθρο 45 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
9.01. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων όταν: 1.
Εις βάρος του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα
αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
δ)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες,  όπως ορίζεται  στο  άρθρο 1  της
οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος,  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄
173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α΄ 305).
Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την προσωπική
κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να
λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων
ή  των  προσφερόντων.  Όταν  οι  πληροφορίες  αφορούν  έναν  υποψήφιο  ή  προσφέροντα
εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των
αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους
όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα,
συμπεριλαμβανομένων,  ενδεχομένως,  των  διευθυντών  επιχείρησης,  ή  οποιουδήποτε
προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του
προσφέροντος.
2. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό,  αναστολή  εργασιών ή  τελεί  σε  ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται  από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
3.  Έχει  κινηθεί  σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,  αναγκαστικής
διαχείρισης,  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  οποιαδήποτε  άλλη  παρόμοια  διαδικασία
προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
4. Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της χώρας, όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με
την επαγγελματική διαγωγή του.
5.  Έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα  συναφές  με  το  αντικείμενο  του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε
με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
6.  Δεν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του,  όσον  αφορά  στην  καταβολή  των  εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και
του ελληνικού δικαίου. 
7. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών,
σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του ελληνικού δικαίου.
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8.  Είναι  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
9.02. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν
για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού,
για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται
από τον διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 10ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι  προσφέροντες  υποβάλουν  ηλεκτρονικά  μαζί  με  την  προσφορά  τους,  εγκαίρως  και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου τύπου .pdf
σύμφωνα με το Ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές
λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
α. Φυσικά πρόσωπα 
10.1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 12
της παρούσης διακήρυξης.
10.2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου,  από το
οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν  καταδικαστεί  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
10.3 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.
10.4  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.  Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής  ενημερότητας  θ’  αφορά όλους
τους απασχολούμενους με οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος,
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης κι όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3
& 4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την
οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
10.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ'
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια
αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
β. Αλλοδαποί
I. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 12 της
παρούσης διακήρυξης.
II. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 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.
III. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους  έκδοσης τουλάχιστον  του τελευταίου τριμήνου,  από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 3 & 4 του εδαφίου α του παρόντος.
IV. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα
μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
Τα παραπάνω δικαιολογητικά  των  εδαφίων  (α)  και  (β)  εκτός  του  αποσπάσματος  ποινικού
Μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. Όταν στο διαγωνισμό συμμετέχουν νομικά
πρόσωπα,  υποχρέωση  προσκόμισης  πιστοποιητικού  ποινικού  μητρώου  έχουν  οι  νόμιμοι
εκπρόσωποι της εταιρείας ή οι διοικούντες αυτήν.
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Οι  ομόρρυθμες  και  ετερόρρυθμες  εταιρείες  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  θα  προσκομίσουν πιστοποιητικά
όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν
πιστοποιητικά  όλων των οργανισμών κοινωνικής  ασφάλισης  για  όλο  το  απασχολούμενο  σε
αυτές προσωπικό.

δ. Συνεταιρισμοί
I. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 23 της
παρούσης διακήρυξης.
II. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
III.  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.
IV. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ'
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια
αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.

ε. Ενώσεις προμηθευτών
I.  Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην ένωση.
II. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από
μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις
οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους
είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι  εργασίες που θα εκτελεστούν από τις
ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο
από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς
μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Σημειώνεται επίσης ότι :
• Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά, μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και
κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το
οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή
τους, από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.

•  Τα  παραπάνω  δικαιολογητικά,  εκτός  από  την  εγγύηση  συμμετοχής,  μπορεί  να  μην
υποβληθούν μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στο Δήμο Καρδίτσας και δεν έχει
λήξει η ισχύς τους.
•  Εφόσον οι προμηθευτές,  λάβουν μέρος στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, πρέπει να
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνήσιου
της  υπογραφής  του  εκπροσωπουμένου  από  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  ή
συμβολαιογράφου.
•  Αν τα παραπάνω καθοριζόμενα έγγραφα και  πιστοποιητικά δεν είναι  πλήρη,  η προσφορά
θεωρείται ελλιπής και δε λαμβάνεται υπόψη. Κρίνεται δε ως απαράδεκτη και επιστρέφονται στο
διαγωνιζόμενο  όλοι  οι  σφραγισμένοι  φάκελοι  και  η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  στο
διαγωνισμό.
Επίσης,  οι  συμμετέχοντες  πρέπει  επί  ποινή  αποκλεισμού  να  καταθέσουν  με  τα
δικαιολογητικά, τις προσφορές τους, τις παρακάτω δηλώσεις :
10.06 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των τοπικών
συνθηκών.
10.07  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του προμηθευτή για το χρόνο παράδοσης των υπό
προμήθεια ειδών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του παρόντος.
10.08  Εφόσον  οι  προμηθευτές  συμμετέχουν  στους  διαγωνισμούς  με  εκπροσώπους  τους
υποβάλλουν  βεβαίωση  εκπροσώπησης,  βεβαιουμένου  του  γνησίου  της  υπογραφής  του
εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
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10.09 Μαζί  με  τα προαναφερόμενα στο 10.09 χρειάζεται  να προσκομίζονται  τα  απαραίτητα
νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.
10.10  Υπεύθυνη δήλωση του  Ν.1599/86,  στην  οποία να αναγράφεται  ότι  ο  διαγωνιζόμενος
έλαβε  πλήρη  γνώση  των  όρων  της  διακήρυξης  και  ότι  τους  αποδέχεται  πλήρως  και
ανεπιφύλακτα.
10.11  Υπεύθυνη δήλωση ότι  δεν έχει  αποκλεισθεί  η συμμετοχή τους  από διαγωνισμούς του
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και δεν έχουν υποπέσει
σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους  δραστηριότητας, καθώς και
ότι η επιχείρηση τους δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών. 
10.12  Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς τους .

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
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  μιας  (1)  εργάσιμης  ημέρας  από  την
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της
υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι  απαιτούμενες  δηλώσεις  ή  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  παρόντος  άρθρου  υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
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 δε φέρουν την ψηφιακή
του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Ο χρήστης − οικονομικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικά
σε μορφή αρχείου .pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε
προθεσμία που δεν υπερβαίνει τη μια  (1) εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική υποβολή.
Κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  από τον  Οικονομικό  Φορέα  σημαίνονται  από αυτόν  με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και
τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
Οι  απαιτούμενες  δηλώσεις  ή  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  παρόντος  άρθρου  υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
•  Όταν ο υποψήφιος  προμηθευτής  είναι  νομικό πρόσωπο (Α.Ε.,  Ε.Π.Ε.,  Ο.Ε.  ή Ε.Ε.)  και  ο
υπογράφων  τις  υπεύθυνες  δηλώσεις  ενεργεί  ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρείας,  θα
υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
•  Οι  δηλώσεις  χρειάζεται  οπωσδήποτε  να  έχουν  τα  πλήρη  στοιχεία  του  υπογράφοντος
(ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό
δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ.τ.λ.), ώστε να είναι σωστές και
πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986.

Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι Έλληνες πολίτες ή οι αλλοδαποί με την
προσφορά τους
Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 10.1
Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 10.2
Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής.10.3
Ασφαλιστικές ενημερότητες .10.4
Φορολογική ενημερότητα. 10.4
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο. 10.5

Δήλωση του Ν.1599/86 για τη γνώση των τοπικών συνθηκών.10.06
Δήλωση του Ν.1599/86 για το χρόνο παράδοσης. 10.07
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Βεβαίωση εκπροσώπησης. 10.08
Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης. 10.09
Δήλωση του Ν.1599/86  για ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης
και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.10.10
Δήλωση του Ν.1599/86 για το ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους  από διαγωνισμούς
του  Δημοσίου,  των  Ν.Π.Δ.Δ.  και  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  δεν  έχουν
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της  επαγγελματικής τους  δραστηριότητας,
καθώς και ότι η επιχείρηση τους δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών. 10.11
Δήλωση του Ν.1599/86  για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του. 10.12

Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν τα ημεδαπά ή αλλοδαπά Νομ. Πρόσωπα με
την προσφορά τους 
Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 10.01
Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 10.02 (για τους διοικούντες, όπως αναφέρεται πιο πάνω εδ. γ) 
Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής. 10.03
Ασφαλιστικές ενημερότητες. 10.04
Φορολογική ενημερότητα. 10.04
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο. 10.05
Δήλωση του Ν.1599/86 για τη γνώση των τοπικών συνθηκών. 10.06
Δήλωση του Ν.1599/86 για το χρόνο παράδοσης. 10.07
Βεβαίωση εκπροσώπησης. 10.08
Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 10.09
Δήλωση του Ν.1599/86  για ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης
και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.10.10
Δήλωση του Ν.1599/86 για το ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους  από διαγωνισμούς
του  Δημοσίου,  των  Ν.Π.Δ.Δ.  και  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  δεν  έχουν
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της  επαγγελματικής τους  δραστηριότητας,
καθώς και ότι η επιχείρηση τους δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών. 10.11
Δήλωση του Ν.1599/86  για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του. 10.12

Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι συνεταιρισμοί με την προσφορά τους
Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 10.01
Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής. 10.2
Ασφαλιστικές ενημερότητες. 10.3
Φορολογική ενημερότητα. 10.3
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο. 10.04
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο  συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 10.05
Δήλωση του Ν.1599/86 για τη γνώση των τοπικών συνθηκών.  10.6
Δήλωση του Ν.1599/86 για το χρόνο παράδοσης. 10.7
Βεβαίωση εκπροσώπησης. 10.08
Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης. 10.09
Δήλωση του Ν.1599/86  για ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης
και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.10.10
Δήλωση του Ν.1599/86 για το ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους  από διαγωνισμούς
του  Δημοσίου,  των  Ν.Π.Δ.Δ.  και  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  δεν  έχουν
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της  επαγγελματικής τους  δραστηριότητας,
καθώς και ότι η επιχείρηση τους δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών. 10.11
Δήλωση του Ν.1599/86  για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του. 10.12 

Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει κάθε υποψήφιος προμηθευτής που συμμετέχει
σε ένωση με την προσφορά της ένωσης 
Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 10.1
Απόσπασμα ποινικού μητρώου (όχι για νομικά πρόσωπα) 10.2
Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 10.3
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Ασφαλιστικές ενημερότητες 10.4
Φορολογική ενημερότητα 10.4
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 10.5
Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ .ε.II ( αφορά το σύνολο της  ένωσης )10.06
Δήλωση του Ν.1599/86 για τη γνώση των τοπικών συνθηκών. 10.7
Δήλωση του Ν.1599/86 για το χρόνο παράδοσης 10.8
Βεβαίωση εκπροσώπησης 10.09
Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 10.10
Δήλωση του Ν.1599/86  για ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης
και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.10.11
Δήλωση του Ν.1599/86 για το ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους  από διαγωνισμούς
του  Δημοσίου,  των  Ν.Π.Δ.Δ.  και  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  δεν  έχουν
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της  επαγγελματικής τους  δραστηριότητας,
καθώς και ότι η επιχείρηση τους δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών. 10.12
Δήλωση του Ν.1599/86  για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του 10.13 

ΑΡΘΡΟ 12ο : Εγγυήσεις (συμμετοχής - καλής εκτέλεσης)
Οι  παρακάτω  αναφερόμενες  εγγυήσεις  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή  άλλα  νομικά
πρόσωπα που λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
έχουν σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό.
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται  από
επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Ως εγγύηση μπορεί  να κατατεθεί  και  γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου
Καρδίτσας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Δεν  επιτρέπεται  η  κατάθεση  εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί  σε  συνάλλαγμα.  Σε  περίπτωση
ένωσης  προμηθευτών,  η  εγγύηση  εκδίδεται  στο  όνομα  όλων  των  μελών  της  ένωσης  και
περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
12.01. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
12.01.01 Η εγγυητική  επιστολή συμμετοχής  καθορίζεται  σύμφωνα  με  το  άρθρο  157  του  Ν.
4281/2014 σε ποσοστό δυο τοις εκατό (2%), επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού
της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α..
Για το σύνολο του διαγωνισμού η εγγύηση συμμετοχής  είναι 1.878,23€. 
Δεν αποκλείεται η συμμέτοχη για μέρος του διαγωνισμού.
Για συμμέτοχη σε συγκεκριμένα είδη, η εγγύηση συμμετοχής  θα είναι  πάλι  η ίδια, δηλαδή,
1.878,23€. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται προς το Δήμο Καρδίτσας. 
12.01.02 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της. Σε περίπτωση που η
διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη
λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος,
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
12.01.03 Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά στον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
12.01.04 Οι εγγυήσεις συμμετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα :
1. Την ημερομηνία έκδοσης.
2. Τον εκδότη.
3. Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος Καρδίτσας).
4. Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής.
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
6.  Την  πλήρη  επωνυμία  και  την  διεύθυνση  του  προμηθευτή  υπέρ  του  οποίου  εκδίδεται  η
εγγύηση.
7.  Τον  αριθμό  πρωτοκόλλου  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την  ημερομηνία  διεξαγωγής  του
διαγωνισμού.
8.  Ότι  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  &  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης  παραιτείται  του
δικαιώματος της διαίρεσης ή της διζήσεως.
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9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
10.  Ότι  σε περίπτωση κατάπτωσης της  εγγύησης,  το  ποσόν της  κατάπτωσης υπόκειται  σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να
είναι  μεγαλύτερος  από το  χρόνο ισχύος  προσφοράς που ζητά  η  παρούσα διακήρυξη  κατά
τουλάχιστον ένα (1) μήνα.
12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα
από απλό έγγραφο του Δήμου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία
λήξης της εγγύησης.
12.02. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
12.02.01 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης η
οποία αντιστοιχεί σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 σε ποσοστό πέντε τοις εκατό
(5%), επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
12.02.02 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδεται υπέρ του φορέα  με
τον  οποίο  υπογράφεται  η  σύμβαση  (αριθ.  3/11543/26-03-2013  εγκύκλιος  του  Υπουργείου
Εσωτερικών) και επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.
12.02.03 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη –
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη- μέρη της
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με
το Ν.2513/1997 (Α’  139) και  έχουν,  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτια
του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου
χρηματικού ποσού.
12.02.04 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, παρέχεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η
σύμβαση  (αριθ.  3/11543/26-03-2013  εγκύκλιος  του  Υπουργείου  Εσωτερικών),  αφορά  τη
συγκεκριμένη  προμήθεια,  είναι  διάρκειας  τουλάχιστον  ενός  (1)  έτους από  την  ημερομηνία
υπογραφής  της  σύμβασης  και  πρέπει  απαραίτητα  να  αναγράφεται  σ'  αυτή  οτιδήποτε
αναφέρεται στο άρθρο 26 της Απόφασης 11389/93 του Υπουργείου Εσωτερικών.
12.02.05 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, επιστρέφεται μετά την Οριστική (ποσοτική και ποιοτική)
παραλαβή των ειδών της προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων
από τους δύο συμβαλλόμενους.
Σημειώνεται επίσης ότι :
12.02.06 Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
12.02.07  Οι  εγγυήσεις  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή  άλλα  νομικά  πρόσωπα  που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-
μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική.

ΑΡΘΡΟ 13ο : Γλώσσα
13.01. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και
κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται
από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν
ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.
13.02 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει,
επί  ποινή  απαράδεκτου,  να  είναι  νόμιμα  επικυρωμένα,  είτε  από το  Αρμόδιο  Προξενείο  της
χώρας της  διαγωνιζόμενης,  είτε  με  την  επίθεση της  σφραγίδας «Apostile»,  σύμφωνα με  τη
συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η
γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα δικηγόρο, είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
13.03 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των Υπηρεσιών, που εμπλέκονται στην
ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου
διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα.
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων
του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων.

ΑΡΘΡΟ 14ο : Τεχνική Προσφορά
14.01.  Με  την  προσφορά  τους  οι  διαγωνιζόμενοι  πρέπει  να  υποβάλλουν  ρητή  αναλυτική
δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές
που  επιβάλλει  η  σχετική  ελληνική  και  κοινοτική  νομοθεσία,  οι  επίσημοι  κρατικοί  φορείς  και
τεχνική μελέτη της διακήρυξης.
14.02.  Στον (υπό)  φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής  – Τεχνική Προσφορά»,  υποβάλλεται
ηλεκτρονικά η Τεχνική Προσφορά ως εξής:
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  το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον  απαιτήσεις  της  διακήρυξης  για  την  τεχνική  προσφορά  δεν  έχουν  αποτυπωθεί  στο
σύνολό  τους  στις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  ή  δεν  μπορούν  να
αποτυπωθούν,  ο  προσφέρων  επισυνάπτει  στην  τεχνική  του  προσφορά  ψηφιακά
υπογεγραμμένα  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία.  Λόγω  της  πληθώρας  των  προσφερόμενων
αγαθών με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό Τεύχος τεχνικής
περιγραφής, στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για το κάθε προσφερόμενο Προϊόν. Στο
παράρτημα  β  της  διακήρυξης  υπάρχει  αντίστοιχο  πρότυπο  αρχείο  για  τη  διευκόλυνση των
υποψηφίων προμηθευτών. Στο σώμα αυτό της τεχνικής προσφοράς προς το δήμο, υπάρχει
πρόβλεψη  για  την  παροχή  των  στοιχείων  περιγραφής  των  υπό  προσφορά  προϊόντων.  Οι
προμηθευτές μπορούν να συντάξουν και δικές τους τεχνικές προσφορές αρκεί να ακολουθηθεί
η αρίθμηση των προϊόντων που έχει δοθεί από την υπηρεσία, προκειμένου να είναι εύκολη η
αξιολόγησή τους.

Τα  ανωτέρω  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  της  τεχνικής  προσφοράς  του  προσφέροντος
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός μιας (1) εργάσιμης  ημέρας από την ηλεκτρονική υποβολή (με
διαβιβαστικό  όπου  θα  αναφέρονται  αναλυτικά  τα  προσκομιζόμενα  δικαιολογητικά).  Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι  τυχόν  απαιτούμενες  δηλώσεις  ή  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  παρόντος  άρθρου  που
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
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 δε φέρουν την ψηφιακή
του  υπογραφή.  Ως  τέτοια  στοιχεία  ενδεικτικά  είναι:  πιστοποιητικά  που  έχουν  εκδοθεί  από
δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

ΑΡΘΡΟ 15ο : Οικονομική Προσφορά
Στον  (υπο)φάκελο*  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»  περιλαμβάνεται  η  οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονομική Προσφορά».
Η  οικονομική  προσφορά,  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική  ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει  σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται  στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση,
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το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων  επισυνάπτει  ψηφιακά  υπογεγραμμένα  τα  σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία. Στο παράρτημα β της διακήρυξης υπάρχει αντίστοιχο πρότυπο αρχείο για
τη διευκόλυνση των υποψηφίων προμηθευτών σε αυτή την περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 16ο : Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και αξιολόγηση
16.01. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται μια (1) εργάσιμη ημέρα μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 09-02-2016  ημέρα
και ώρα από 10:00 π.μ., ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του συστήματος, μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων  στο  σύστημα  οργάνων  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  εφαρμοζόμενων  κατά  τα
λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
16.02.  Κατά  την  προαναφερόμενη  ημερομηνία  και  ώρα  γίνεται  αποσφράγιση  μόνο  των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί
(υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων,  σε ημερομηνία και  ώρα που θα γνωστοποιηθεί  σε
αυτούς  των  οποίων  οι  προσφορές  κρίθηκαν  αποδεκτές  μετά  την  αξιολόγηση  των  λοιπών
στοιχείων αυτών.
16.03.  Αμέσως  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)  φακέλων  «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι  συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  των  προσφορών  που  αποσφραγίσθηκαν.  Ομοίως,  μετά  την
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των
οποίων οι  οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν,  θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των
τιμών που προσφέρθηκαν.
16.04. Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών
Μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  η  Αναθέτουσα  Αρχή  προβαίνει  στην
αξιολόγηση  αυτών  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  Σύστημα  οργάνων  της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
•  Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί  από την αναθέτουσα
αρχή  και  τα  μέλη  της,  πιστοποιημένοι  χρήστες  του  συστήματος,  προβαίνει  στη  διαδικασία
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο−φακέλων των προσφορών.
•  Η  αρμόδια  επιτροπή  αξιολόγησης  του  διαγωνισμού  συντάσσει  και  υπογράφει  τα  κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
•  Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών
•  Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  ενημερώνονται  για  την  αποδοχή  ή  την  απόρριψη  της
προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα
αρχή  του  διαγωνισμού  απευθύνουν  αιτήματα  στους  συμμετέχοντες  χρήστες  –  οικονομικούς
φορείς  για  παροχή  διευκρινίσεων  επί  υποβληθέντων  δικαιολογητικών  και  οι  χρήστες  –
οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους
ορίζονται.

ΑΡΘΡΟ 17ο : Χρόνος ισχύος προσφορών
17.01.  Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  ενδιαφερόμενους  για  χρονικό  οχτώ  (8)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
17.02. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 18ο : Ενστάσεις- Προσφυγές
Ένσταση  κατά  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού  ή  της  νομιμότητας  διεξαγωγής  του,  ή  της
συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλεται ηλεκτρονικά ψηφιακά υπογεγραμμένη από τους
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), ως εξής:
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18.01. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού
υπηρεσία,  μέσα  στο  μισό  του  χρονικού  διαστήματος  από  την  τελευταία   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 ημέρα. Η ένσταση
εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε
(5)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού.  Οι  ενιστάμενοι  λαμβάνουν
γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με την παραπάνω
απόφαση,  τροποποιείται  όρος  της  διακήρυξης,  με  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής
μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό διάστημα είκοσι (20)
ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της  σχετικής ανακοίνωσης μέχρι  την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση, ακολουθείται
η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
18.02. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ'
αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο
στάδιο,  στην  αρμόδια  για  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού  υπηρεσία  κατά  τη  διάρκεια  του
διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος
του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού,
αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο
όργανο.  Το όργανο αυτό  υποβάλλει  την  ένσταση με  αιτιολογημένη  γνωμοδότησή  του  στην
Οικονομική Επιτροπή, που αποφαίνεται τελικά.
18.03. Οι παραπάνω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και οι αποφάσεις της που
αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού, ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή
η  προσβολή  τους  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Θεσσαλίας-Στερεάς  Ελλάδας  κατά  τις
διατάξεις του Δ.Κ.Κ., όπως αυτός ισχύει σήμερα.
18.04. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους
λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης, δε γίνονται δεκτές.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του
Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του
υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000)
και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. (ΑΡ. 35 Ν.3377/2005)

ΑΡΘΡΟ 19ο : Αξιολόγηση προσφορών
19.1. Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
20  της  αριθμ.  11389/1993  απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και
Αποκέντρωσης περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και λαμβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία:

-Η  συμφωνία  της  προσφοράς  προς  τους  όρους  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της
διακήρυξης.

-Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
-Η  προσφερόμενη  τιμή  σε  σχέση  με  τιμές  που  προσφέρθηκαν  σε  προηγούμενους

διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή του κάθε προσφερόμενου προϊόντος.
19.2. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές), του οποίου η
προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους, στις τεχνικές προδιαγραφές και τη
διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ειδικότερα:

Η  κατακύρωση  της  προμήθειας,  οπωροκηπευτικών,  πουλερικών  ,  κρεάτων
νωπών , κατεψυγμένων ψαριών, ελαιόλαδου θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές)
που θα προσφέρει  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη 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 Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.
3438/2006.
19  .2.1.    Για  τα  υπόλοιπα  είδη  τροφίμων  η  κατακύρωση  θα  γίνει  σε  προμηθευτή  (ή
προμηθευτές) που θα προσφέρει  μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στις
τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν
τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
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19.03. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης
και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Σε περίπτωση
που  περισσότεροι  προσέφεραν  το  ίδιο  ποσοστό  έκπτωσης  στα  εκατό  (%),  η  οικονομική
επιτροπή διενεργεί κλήρωση μεταξύ αυτών που είχαν ισότιμες προσφορές.

Τα παρακάτω στοιχεία λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών :
19.04. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως  απαράδεκτη,  μετά  από  προηγούμενη  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου  για  την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
19.05. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  οργάνου,  ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τους  όρους  και  τις
τεχνικές  προδιαγραφές  της  διακήρυξης  απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες.  Αντίθετα  δεν
απορρίπτονται προσφορές, εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
19.06. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Καρδίτσας,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  αρμόδιας  επιτροπής,  η  δε  σχετική  απόφαση
υποβάλλεται για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι
δυνατό να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί
έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.
19.07. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, πλην
των οπωροκηπευτικών , η τιμή των οποίων προσδιορίζεται με βάση το εκάστοτε εκδιδόμενο
δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006.
19.08. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές
Θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό
Θα ζητηθούν  από τον  προσφέροντα  να  παρασχεθούν  εγγράφως οι  αναγκαίες  διευκρινίσεις
σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των τροφίμων
ή τις  τεχνικές λύσεις  που έχουν επιλεγεί  ή  τις  εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες  που διαθέτει  ο
προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

ΆΡΘΡΟ 20ο

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού
20.1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότησή της προς το όργανο που αποφασίζει σχετικά,
προτείνει για:

α.  Την  κατακύρωση  της  προμήθειας  για  κάθε  είδος  τροφίμου  που  προφέρει  ο
προμηθευτής.

β.  Τη  ματαίωση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  και  επανάληψή  του  με
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

γ. Την κατανομή του κάθε είδους τροφίμου μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες
προσφορές ή  τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή.
20.2. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Ο.Ε. , όταν η Επιτροπή Αξιολόγησης

γνωμοδοτεί για:
α.  τη  ματαίωση  του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  και  απευθείας  ανάθεση  της

προμήθειας,
β. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση

των όρων,
γ. την τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους.

ΆΡΘΡΟ 21ο Συνέχιση του διαγωνισμού
Με  απόφαση  της  Ο.Ε.  και  έπειτα  από  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  –

διενέργειας   μπορεί  ο  διαγωνισμός να  συνεχιστεί  με  υποβολή  νέων προσφορών από τους
αρχικά συμμετέχοντες, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, με την
προϋπόθεση  όμως  ότι  ο  αρχικός  διαγωνισμός  έχει  αποτύχει  ή  έχει  κριθεί  ασύμφορο  το
αποτέλεσμά του.

ΑΡΘΡΟ 22ο : Ανακοίνωση κατακύρωσης ανάθεσης
22.01. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση,
που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
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α) Το είδος.
β) Την ποσότητα.
γ) Την τιμή.
δ) Τον φορέα, για τον οποίο προορίζεται το είδος.
ε) Την απόφαση της κατακύρωσης, με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές
τροποποιήσεις των όρων αυτών.
στ) Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης.
ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
22.02. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης
που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
22.03. Προθεσμία υπογραφής της σύμβασης:
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15
ημέρες από την  ημερομηνία  κοινοποίησης της  ανακοίνωσης.  Στη περίπτωση όμως αυτή,  ο
χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει  να υπολογίζεται  μετά από δέκα (10) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.
Τούτο  δεν  ισχύει  στην  περίπτωση  που  ο  χρόνος  παράδοσης  του  προϊόντος  αρχίζει  να
υπολογίζεται  από την  ημερομηνία  αναγγελίας  της  σχετικής  πίστωσης.  Εφόσον,  η  σύμβαση
υπογράφεται  πριν  από  τη  λήξη  της  προθεσμίας  των  δέκα  (10)  ημερών,  που  αναφέρεται
παραπάνω,  ο  χρόνος  παράδοσης  των  προϊόντων  υπολογίζεται  από  την  ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
22.04. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση, αποστέλλεται σχετικό
τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή.  Στην περίπτωση που η πληρωμή
στον  προμηθευτή  προβλέπεται  να  γίνει  με  άνοιγμα  πίστωσης,  η  εγγύηση καλής  εκτέλεσης
μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο Εξωτερικό, η δε εγγύηση
συμμετοχής  παραμένει  σε  ισχύ  και  αποδεσμεύεται  μετά  την  κατάθεση  και  αποδοχή  της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
22.05. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, η επιχείρηση στην οποία έγινε η κατακύρωση,
υποχρεούται  να προσκομίσει  υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86,  ότι  δεν  έχει
εκδοθεί σε βάρος της καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν 3310/2005,
όπως  αυτό  αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  3  του  Ν  3414/2005.  Η  υπεύθυνη  δήλωση
υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο για το
σκοπό  αυτό  πρόσωπο,  και  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών,  όπως  προκύπτει  από
επικυρωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.
Κατά  τα  λοιπά ισχύουν  οι  διατάξεις  του  Ν.  3310/2005,  όπως τροποποιήθηκαν από τον  Ν.
3414/2005 και της κοινής υπουργικής απόφασης 20977/2007.
22.06. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη
σύμβαση,  κηρύσσεται  έκπτωτος  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  ύστερα  από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,  σύμφωνα με  τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και  35 του
Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 23ο : Διάρκεια σύμβασης
23.01. Η σύμβαση της προμήθειας θα ισχύει  από την ημερομηνία υπογραφής της,  έως την
31/12/2016 και την εξάντληση των ποσοτήτων του συγκεκριμένου διαγωνισμού και σε καμία
περίπτωση πέραν του ΔΙΜΗΝΟΥ από τη λήξη του οικ. Έτους 2016.

ΑΡΘΡΟ 24ο : Συμβάσεις
24.01. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται η σχετική σύμβαση, που
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Ο μειοδότης (ή οι μειοδότες) υπογράφει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο Καρδίτσας και έκαστο
Νομικό Πρόσωπό του για το τμήμα της προμήθειας που αντιστοιχεί σε καθένα από αυτά.
24.02. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα
στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης.
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β) Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ) Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.
δ) το ποσοστό έκπτωσης.
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών.
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών.
ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
ι) Τον τρόπο πληρωμής.
ια)  Τον  τρόπο  αναπροσαρμογής  του  συμβατικού  τμήματος,  εφόσον  προβλέπεται
αναπροσαρμογή.
ιβ) Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
ιγ) Την παραλαβή των ειδών.
24.03.  Η  σύμβαση  για  διενέργεια  της  προμήθειας  καταρτίζεται  με  βάση  τους  όρους  της
διακήρυξης  και  των τευχών που  τη  συνοδεύουν,  που  με  την  προσφορά του  αποδέχεται  ο
ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της, με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία.
24.04.  Η  σύμβαση  τροποποιείται,  όταν  τούτο  προβλέπεται  από  συμβατικό  όρο  ή  όταν
συμφωνήσουν  προς τούτο  και  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη,  ύστερα  από γνωμοδότηση  του
αρμόδιου οργάνου.
24.05. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή μέρος αυτής, εάν αυτό που παραδόθηκε σε περίπτωση
διαιρετού είδους,  υπολείπεται  μεν  της  σύμβασης,  κατά μέρος που κρίνεται  από το αρμόδιο
όργανο ως ασήμαντο ή ως μη αναγκαίο από την υπηρεσία.
β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις, κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Δασμοί Εισαγωγής 
Ο  Δ.  Καρδίτσας  απαλλάσσεται  από  την  καταβολή  δασμών  κατά  τον  εκτελωνισμό  σε

ορισμένα είδη. Κατόπιν αυτού η τιμή των ειδών αυτών δεν θα επιβαρυνθεί με αντίστοιχο ποσό
δασμών εισαγωγής και επομένως οι τιμές δεν θα περιλαμβάνουν δαπάνες που αντιστοιχούν σε
δασμούς.

Η σχετική ατέλεια θα προσκομιστεί  στο τελωνείο με μέριμνα του προμηθευτή. 

ΆΡΘΡΟ 26ο

Προέλευση των τροφίμων
26.1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις τεχνικές προσφορές τους τη χώρα

προέλευσης του κάθε είδους τροφίμου που προσφέρουν.
26.2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην  τεχνική προσφορά του το εργοστάσιο, στο

οποίο  γίνεται  τυχόν  επεξεργασία,  τυποποίηση  -  συσκευασία  του  κάθε  προσφερόμενου
προϊόντος, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του ή τον προμηθευτή, παραγωγό από τον οποίο
θα  προμηθεύεται  τα  είδη.  Αν  παραγωγός  είναι  ο  ίδιος,  αυτό  θα  αναφέρεται  στην  τεχνική
προσφορά του.

Προσφορά  στην  οποία  δεν  υπάρχει  η  παραπάνω  δήλωση,  θα  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη. Η δήλωση μπορεί να είναι ενσωματωμένη στο σώμα της τεχνικής προσφοράς. Για
το λόγο αυτό υπάρχει πρόβλεψη στο υπόδειγμα της τεχνικής προσφοράς.  Μετά την υποβολή
της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από
την  Υπηρεσία  ανυπαρξία  του  εργοστασίου  που  δηλώθηκε  με  την  προσφορά,  τότε  αυτή
απορρίπτεται και η σχετική απόφαση του Δημάρχου κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης -
Γενική  Γραμματεία  Εμπορίου  για  την  επιβολή  ποινής  αποκλεισμού  του  δηλώσαντος  από
διαγωνισμούς  των  Ο.Τ.Α.  και  του  Δημοσίου  για  ορισμένο  χρονικό  διάστημα.  Η  προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την επεξεργασία και
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τυποποίηση  μερικώς  ή  ολικώς  του  προϊόντος  έχει  επιβληθεί  ποινή  αποκλεισμού  από  τους
διαγωνισμούς του Δημοσίου και  των ΟΤΑ. που ισχύει  κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.

26.3.  Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται  η αλλαγή του εργοστασίου που
δηλώθηκε  με  την  προσφορά  και  με  βάση  την  οποία  έγινε  η  κατακύρωση.  Σε  περιπτώσεις
ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή
του εργοστασίου με απόφαση του Δημάρχου.

26.4. Επεξεργασία και τυποποίηση του προσφερόμενου προϊόντος σε εργοστάσιο άλλο
από  εκείνο  που  δηλώθηκε  στην  προσφορά,  χωρίς  προηγούμενη  έγκριση  του  Δημάρχου,
συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις.

ΆΡΘΡΟ 27ο

Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού
27.1.  Εφόσον  κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του

προσφέροντος ή των παρασκευαστών των προσφερόμενων ειδών, τα έξοδα της ειδικά για το
σκοπό  αυτό  συσταθεισομένης  Τριμελούς  επιτροπής  βαρύνουν  τον  προσφέροντα  ή  τους
προσφέροντες κατ’ αναλογία.

27.2. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις
ισχύουσες  διατάξεις  περί  εξόδων  μετακίνησης  εκτός  έδρας  υπαλλήλων  του  Δημοσίου,
διενεργείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ενημέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη
καταβολής  των  εξόδων  εντός  της  οριζόμενης  προθεσμίας,  η  προσφορά  του  υπόχρεου  δεν
λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.

ΆΡΘΡΟ 28ο 
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών  .
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού

χαρακτήρα,  η  γνωστοποίηση  των  οποίων  στους  συνδιαγωνιζόμενους  θα  έθιγε  τα  έννομα
συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει σ’ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες
εμπιστευτικού  χαρακτήρα».  Στην  αντίθετη  περίπτωση,  Θα  μπορούν  να  λαμβάνουν  γνώση
αυτών  των  πληροφοριών  οι  συνδιαγωνιζόμενοι.  Η  έννοια  της  πληροφορίας  εμπιστευτικού
χαρακτήρα αφορά μόνο  στην  προστασία  του  απορρήτου  που καλύπτει  τεχνικά  ή  εμπορικά
ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.

ΆΡΘΡΟ 29ο

Dumping Εξαγωγικές επιδοτήσεις 
29.1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών κάτω του κόστους

παραγωγής,  διανομής,  επεξεργασίας  ή εμπορίας του κάθε  προσφερόμενου  προϊόντος  (τιμή
Dumping) ή ότι το προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται.
Οι  προσφέροντες  οφείλουν  να  είναι  γνώστες  των  προαναφερθέντων  μέτρων  της  χώρας
προέλευσης του κάθε προϊόντος ή της παρασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα
και  στην  περίπτωση  που  μεσολαβούν  διάφορες  φάσεις  βιομηχανοποίησης  (που  αφορούν
ενδιάμεσα  προϊόντα)  για  την  κατασκευή  του  τελικού  προϊόντος.  Οι  εν  λόγω  φάσεις
βιομηχανοποίησης επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν στην προσφορά των ενδιαφερόμενων.

29.2. Οι προσφέροντες παρασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντος χωρών που
δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών Δασμών και Εμπορίου (GΑΤΤ) ή
δεν  λειτουργούν  στο  πλαίσιο  ολοκληρωμένης  Τελωνειακής   Ένωσης  με  την  Ευρωπαϊκή
‘Ένωση,  οφείλουν  εγγράφως  να  δηλώσουν  με  την  προσφορά  τους,  ότι  το  προσφερόμενο
προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής
απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης).

29.3.  Δεν  έχουν  την  υποχρέωση  κατάθεσης  της  προαναφερθείσας  δήλωσης  οι
προσφέροντες  προϊόντα  από  τα  κράτη-μέλη  της  Ευρωπαϊκής   Ένωσης,  τη  Νορβηγία,  την
Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία,
Ρουμανία,  Πολωνία,  Τσεχία,  Σλοβακία,  Σλοβενία,  Βουλγαρία,  Ουγγαρία,  Κύπρο,  Ισραήλ και
Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει, στο χρόνο που επιθυμεί,
τα  εν  λόγω  Πρωτόκολλα  ή  που  συνδέεται  με  την  Ευρωπαϊκή   Ένωση  στο  πλαίσιο
ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.
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ΆΡΘΡΟ 30ο

Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.
Απορρίπτονται  προσφορές  επιχειρήσεων  (παρασκευαστικών  ή  εμπορικών)  που  κατά

παράβαση  των  άρθρων  138  και  182  της  Διεθνούς  Σύμβασης  Εργασίας  απασχολούν  ή
εκμεταλλεύονται  ανήλικους  κάτω  των  15  ετών.  Οι  προσφέροντες,  εφόσον  δεν  είναι
παρασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην
παρασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.

ΆΡΘΡΟ 31ο  
Παραλαβή των τροφίμων
31.1.  Η  διαδικασία  παραλαβής  των  ποσοτήτων  του  κάθε  είδους  τροφίμων  και  η

συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28
της  αριθμ.  11389/1993  απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και
Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.).

31.2. Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων και η έκδοση των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.

31.3.  0  συμβατικός  χρόνος  παραλαβής  αρχίζει  από  την  ημερομηνία  πραγματικής
προσκόμισης  των  τροφίμων.  Σε  περίπτωση  που  η  σύμβαση  προβλέπει,  εκτός  από
μακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο
Ν.Π.Δ.Δ.,  ο  συμβατικός  χρόνος  παραλαβής  αρχίζει  από  την  ημερομηνία  πραγματικής
προσκόμισης  των τροφίμων χωρίς  να  υπολογίζεται  σ’  αυτόν  το  χρονικό  διάστημα  από την
αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου
στην  Επιτροπή.  Εφόσον  ο  προμηθευτής  δεν  ειδοποιήσει  έγκαιρα  την  Υπηρεσία  για  την
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τις ποσότητες των τροφίμων, τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που
η Επιτροπή Παραλαβής είναι σε Θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.

31.4.  Εάν η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε  είδους  τροφίμων και  η  σύνταξη του
σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής μέσα στον χρόνο
που ορίζεται από τη σύμβαση, Θεωρείται  ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, εφόσον
παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η
σχετική  παραλαβή  μέσα  στην  προθεσμία  αυτή,  με  κάθε  επιφύλαξη  των  δικαιωμάτων  της
Υπηρεσίας και εκδίδεται γι’ αυτό σχετική απόφαση του Δημάρχου με βάση μόνο το θεωρημένο
από  την  Υπηρεσία  αποδεικτικό  προσκόμισης  τούτων.  Σύμφωνα  με  την  απόφαση  αυτή,  η
αποθήκη της Υπηρεσίας εκδίδει δελτίο εισαγωγής των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων
και  εγγραφής  του  στα  βιβλία  της,  προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί  η  πληρωμή  του
προμηθευτή.  Σε  περίπτωση  που  παρέλθει  χρονικό  διάστημα  μεγαλύτερο  των  τριάντα  (30)
ημερών  από  την  ημερομηνία  υποβολής  του  οριστικού  πρωτοκόλλου  παραλαβής  στην
Υπηρεσία, δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση.

31.5.  Ανεξάρτητα  από  την  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  προμηθευτή,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  τη  σύμβαση  έλεγχοι  από  Επιτροπή  που
συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας με ανάλογη εφαρμογή των
αναφερομένων στην παρ. 10 του άρθρου 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.), στην οποία δεν μπορεί να
συμμετάσχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή
στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο και όταν:

α.  Το τρόφιμο κρίνεται απορριπτέο,  ο προμηθευτής υποχρεούται  να το αντικαταστήσει
σύμφωνα με τα ισχύοντα, διαφορετικά υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.

β. Το τρόφιμο παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως ότι
μπορεί  να παραληφθεί,  ο προμηθευτής υποχρεούται  να προβεί  στην αποκατάσταση αυτών,
εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής
τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται
απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Περιφέρειας,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της
δευτεροβάθμιας Επιτροπής.

γ.  Η  δευτεροβάθμια  Επιτροπή  προβαίνει  σε  όλες  τις  αναγκαίες  διαδικασίες  που
προβλέπονται από τη σύμβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου.
Τα τυχόν  έξοδα  βαρύνουν  την  Υπηρεσία.  Οποιαδήποτε  ενέργεια  που  τυχόν  έγινε  από την
αρχική Επιτροπή Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
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ΆΡΘΡΟ 32ο 
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
32.1.  Σε  περίπτωση  που  το  προϊόν  παραδοθεί  ή  αντικατασταθεί  μετά  τη  λήξη  του

συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το
άρθρο 30 της  παρούσας επιβάλλονται,  εκτός  των τυχόν προβλεπόμενων,  κατά περίπτωση,
κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:

α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του
μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 30 της παρούσας, χρόνου παράτασης, επιβάλλεται
πρόστιμο  2,5  %  επί  της  συμβατικής  αξίας  της  ποσότητας  του  κάθε  είδους  τροφίμου  που
παραδόθηκε  εκπρόθεσμα.  Εάν  κατά  τον  υπολογισμό  του  μισού  του  χρόνου  παράτασης
προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα.

β.  Για  καθυστέρηση,  που  υπερβαίνει  το  1/2  του  παραπάνω  χρονικού  διαστήματος,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

32.2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται στη συμβατική
αξία του προϊόντος που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς το Φ.Π.Α..

32.3.  Εφόσον  με  την  απόφαση κήρυξης  του  προμηθευτή  ως  εκπτώτου,  παρέχεται  σ’
αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα τρόφιμα ή τα είδη Καθαριότητος  μέχρι την προηγούμενη
της  ημερομηνίας  του  διαγωνισμού  που  διενεργείται  εις  βάρος  του,  επιβάλλεται  συνολικά
πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα
από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρερχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση
αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει
τα τρόφιμα, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση του Δημάρχου
ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.

32.4.  Η  είσπραξη  του  προστίμου  και  των  τόκων  επί  της  προκαταβολής,  γίνεται  με
παρακράτηση από το ποσό που έχει να λαμβάνει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας
ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής,
αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

32.5.  Σε  περίπτωση  ένωσης  προμηθευτών  το  πρόστιμο  και  οι  τόκοι  επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.

ΆΡΘΡΟ 33ο 
Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση
33.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μέρους ή ολόκληρης της συμβατικής ποσότητας

των  τροφίμων,  με  απόφαση  του  Δημάρχου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής
Αξιολόγησης, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους
όρους  της  σύμβασης  μέσα  σε  τακτή  Προθεσμία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Η
προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2
αυτού,  όταν  ο  συμβατικός  χρόνος  δεν  είναι  μεγαλύτερος  των  τριάντα  (30)  ημερών,  σε
περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του και ο προμηθευτής θεωρείται  ως
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής
δεν αντικαταστήσει την ποσότητα των τροφίμων που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που
του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου
καθορίζεται  προθεσμία  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  έκδοσή  της  για  την  επιστροφή  των
απορριφθέντων τροφίμων και την παραλαβή τους από τον προμηθευτή.

Εάν  η  παραλαβή  αυτή  γίνει  μετά  τη  παρέλευση  των  πέντε  (5)  πρώτων  ημερών,
επιβάλλεται  πρόστιμο  στον  προμηθευτή  10%  επί  της  αντίστοιχης  συμβατικής  αξίας.  Σε
περίπτωση  τμηματικών  παραδόσεων,  τα  απορριφθέντα  τρόφιμα  δεν  επιστρέφονται  στον
ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των τροφίμων και των υπολοίπων
τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των τροφίμων για τα
οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσμίας για
την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή.
Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και  εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα
επιστρεφόμενα τρόφιμα, πέραν του προστίμου, τα τρόφιμα καταστρέφονται κατά την κρίση της
Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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33.2. Η επιστροφή των τροφίμων που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης
ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο
προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας.

Η προθεσμία αυτή μπορεί  να παραταθεί  ύστερα από αίτημα του προμηθευτή,  που θα
υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της με απόφαση του
Δημάρχου, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας
της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που
τυχόν  θα  χορηγηθεί  και  ο  προμηθευτής  δεν  παραλάβει  την  απορριφθείσα  ποσότητα,  η
Υπηρεσία μπορεί να προβεί στην καταστροφή της ποσότητας αυτής.

33.3.  Με  απόφαση  του  Δημάρχου  και  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής
Αξιολόγησης,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  επιστροφή  στον  προμηθευτή  των  τροφίμων  που
απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα
καταθέσει χρηματική εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας
που απορρίφθηκε.

ΆΡΘΡΟ 34ο 
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
1.  Ο προμηθευτής  που δεν  προσέρχεται  μέσα στην  προθεσμία  που του ορίσθηκε  να

υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που
έγινε  στο  όνομα  του  και  από  κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτή,  με  απόφαση  του
δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται  υποχρεωτικά έκπτωτος από την
σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των τροφίμων σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στα άρθρα 27 και 28 της παρούσας.

3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται
σ’ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.).

ΆΡΘΡΟ 35ο 
Εγγυήσεις ποιότητας
1.  Στη  σύμβαση  που  θα  καταρτισθεί  ο  ανάδοχος  θα  εγγυηθεί  ότι  τα  προσφερόμενα

τρόφιμα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των
επισήμων  Κρατικών  φορέων  τροφίμων,  ότι  έχουν  τις  ιδιότητες  και  τα  χαρακτηριστικά  που
προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι
είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση.

2. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία Θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι
παραβιάζονται  οι  παραπάνω  διαβεβαιώσεις  του  προμηθευτή.  Ο  προμηθευτής  έχει  την
υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα τροφίμου που
προμήθευσε,  μέσα  σε  δύο  εργάσιμες  (2)  ημέρες,  αφότου  διαπιστωθεί  παράβαση  των
παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό τροφίμου
που πρέπει  να αντικατασταθεί  δεν Θα υπερβαίνει  το 5% της αναληφθείσης προμήθειας.  Οι
δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και είδη Καθαριότητος και
αποστολής στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, Θα βαρύνουν τον
προμηθευτή.

3.  Εφόσον  από  τη  χρήση  των  ακατάλληλων  τροφίμων  και  είδη  Καθαριότητος
προκλήθηκαν  αρνητικές  επιπτώσεις  στην  υγεία  όσων  τα  κατανάλωσαν,  ο  προμηθευτής
υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από
τα ακατάλληλα τρόφιμα, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε
βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον, κατά την κρίση του Δημάρχου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος
με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με απόφαση του Δημάρχου μπορεί να του επιβληθεί
πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που
προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις
νόμιμες συνέπειες.

4.  Αν ο  προμηθευτής  καταστεί  υπότροπος με την  προμήθεια  ακατάλληλων τροφίμων,
κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
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ΆΡΘΡΟ 36ο 
Τρόπος Πληρωμής
1.  Η πληρωμή της  αξίας του  κάθε  είδους  τροφίμου θα γίνεται  με  εξόφληση όλου του

ποσού μετά την προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια προϊόντων. Όλα τα δικαιολογητικά
πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ..

2. Ο δήμος Καρδίτσας οφείλει να εξοφλεί τα τιμολόγια σε διάστημα δυο μηνών από την
υποβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει
πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

ΆΡΘΡΟ 37ο 
Άλλα στοιχεία- ειδικοί όροι
1. Η Υπηρεσία  δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε

είδους  τροφίμου  που  αναγράφεται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό.  Εφόσον  όμως  κριθεί
σκόπιμη  η  προμήθεια  του  συνόλου  των  ποσοτήτων  για  κάθε  είδος  τροφίμου,  ο  μειοδότης
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.

2. Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης, ο δήμος μπορεί να ζητήσει αύξηση
των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης και της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι και
20%, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και επωφελές για την Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή ο
ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα της Υπηρεσίας, με την Ίδια ακριβώς τιμή ή
ποσοστό έκπτωσης με αυτή της προσφοράς του και για το ίδιο ακριβώς είδος. Ο ανωτέρω 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. 

3.  Οικονομικές  προσφορές  που  υπερβαίνουν  τη  δαπάνη  του  ενδεικτικού
Προϋπολογισμού, θα απορρίπτονται ως ασύμφορες.

4.  Η παρούσα διακήρυξη μπορεί  να παραταθεί  για  2 (δυο) μήνες,  με  τις  ίδιες  τιμές –
εκπτώσεις  και του ίδιους όρους με μονομερή δήλωση του δήμου Καρδίτσας. 

ΆΡΘΡΟ 38ο 
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης

       1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στo Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Καρδίτσας Αρτεσιανού 1 την 24413-50796-797  .

2. Η περίληψη της παρούσης Θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Θα
δημοσιευθεί τουλάχιστον στις εφημερίδες που απαιτούνται από τη νομοθεσία. 
      3. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας,
αρχικής & επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές
που ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤ ΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΚΑΙ  
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ  ΣΤ ΑΘΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Σ
ΚΑΡΔΙΤ ΣΑ     27 /11/2015  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  Τ ΡΟΦΙΜΩΝ Γ ΙΑ  Τ ΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤ ΟΥΣ  2016

                                        ΑΡΙΘΜΟΣ  Τ ΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ Σ:  1  
ΠΟΣΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ :   107.000,00 €

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   &  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Με  την  παρούσα  μελέτη  που  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ΕΚΠΟΤΑ,

προβλέπεται η ανάθεση της ακόλουθης προμήθειας, όπως αναλυτικά παρακάτω :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ 13%) (ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΙΔΗ

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΦΠΑ 23%)107.000,00 €
Η  άνω προμήθεια  χρηματοδοτείται  από δημοτικούς  πόρους  (  τμηματικά  από ΕΣΠΑ)

συνολικά με το παραπάνω  ποσό  που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2016 στους
 Κ.Α.:    70.05-6481.000,0002,0003 ή σε αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού 
Θα εκτελεστεί δε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
Η συγκεκριμένη τεχνική έκθεση αναφέρεται σε είδη συνολικής αξίας 107.000,00 €.
Ο προϋπολογισμός των ειδών και η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών

κάθε είδους παρουσιάζεται  συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα. 
Η ψήφιση της πίστωσης, θα γίνει μέσα στο οικονομικό έτος 2016.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ

1. ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ:

1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑ 1Kg: Συσκευασία ενός κιλού αναλλοίωτη χωρίς ίχνος παραβίασης με αλάτι καθαρό
λευκό, γυαλιστερό και σπυρωτό.

2 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ  750gr: Συσκευασία 750gr αναλλοίωτη χωρίς ίχνος παραβίασης ή κακοποίησης του
πακέτου λευκού χρώματος, όχι υγροποιημένο ή σβολιασμένο

3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1Kg: Συσκευασία κιλού. Με συσκευασία αναλλοίωτη με ημερομηνία λήξης.
Όχι υγροποιημένο ή σβολιασμένο που δεν θα έχει καμία μυρωδιά ή έντομα

4 ΑΛΕΥΡΙ ΜΕ ΔΙΟΓΚΩΤΙΚΟ 1/2 500gr: Συσκευασία κιλού. Με συσκευασία αναλλοίωτη με ημερομηνία λήξης. Όχι
υγροποιημένο ή σβολιασμένο που δεν θα έχει καμία μυρωδιά ή έντομα

5 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΚΟΥΤΙ  160gr:  Κουτί  χωρίς  να είναι  χτυπημένο ή τσαλακωμένο με σφραγισμένο το
περιεχόμενο σε σακουλάκι με ημερομηνία λήξης 

6 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΛΥΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5ΤΕΜ. X 1,5gr: Αναλλοίωτη σφραγισμένη συσκευασία 

7 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 500gr: Συσκευασία αναλλοίωτη, κουτί ή σακούλα με νιφάδες πρόσφατης παραγωγής και καλής
διατήρησης

8 ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ 1Kg: Πρόσφατης παραγωγής χωρίς αλλοιώσεις, να μην είναι μαλακές και σε φυσιολογικό
μέγεθος και χρώμα

9 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1 Lt.: Συσκευασία ενός λίτρου, πλαστική φιάλη οξύτητας 0,1 αναγραφόμενο στην ετικέτα EXTRA
παρθένο ελαιόλαδο Α' Ποιότητας και να πληρεί τους όρους των αγορανομικών διατάξεων

10 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 5 Lt.: Συσκευασία πέντε λίτρου, πλαστικό δοχείο οξύτητας 0,1 , εγχώριο  αναγραφόμενο στην
ετικέτα EXTRA παρθένο ελαιόλαδο Α' Ποιότητας και να πληρεί τους όρους των αγορανομικών διατάξεων

11 ΖΑΧΑΡΗ 1Kg: Συσκευασία ενός κιλού με αναγραφόμενη προέλευση Α' Ποιότητας
12 ΖΑΧΑΡΗ    ΑΧΝΗ   500  ΓΡ  με  αναγραφόμενη  προέλευση  Α'  Ποιότητας  Συσκευασία  σφραγισμένο  με

αναγραφόμενες προδιαγραφές
13 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500gr: Συσκευασία 500gr με ημερομηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Το περιεχόμενο να είναι φρέσκο

και στην καλύτερη κατάσταση. Τα ζυμαρικά μπορεί να είναι μακαρόνια, κριθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, κοχύλια,
αστράκι, πεπονάκι, φιδές 250gr κ.λ.π.

14 ΚΑΚΑΟ 125gr: Κουτί αναλλοίωτο με ημερομηνία λήξης με φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα
15 ΚΑΝΕΛΛΑ  ΞΥΛΟ  50gr:  Συσκευασία  σε  καλή  κατάσταση  όχι  σπασμένο  το  περιεχόμενο  και  με  σωστή

περιεκτικότητα
16 ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ: Συσκευασία σε καλή κατάσταση με φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα 
17 ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ  820g (ΡΟΔΑΚΙΝΟ  ΣΥΜΠΥΡΗΝΟ):  Ελληνικό  με  ημερομηνία  λήξης  σε  μεταλλικό  κουτί

αναλλοίωτο και πρόσφατης παραγωγής
18 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200gr: Χάρτινο κουτί αναλλοίωτο με ημερομηνία λήξης και προέλευσης (εταιρία και χώρα)
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19 ΚΡΟΥΑΣΑΝ  ΑΝΑ ΤΕΜ.80 -  85 ΓΡ.  Πρόσφατης  παραγωγής Συσκευασία σφραγισμένο με αναγραφόμενες
προδιαγραφές

20 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 450- 500gr: Σε γυάλινο βάζο κατασκευασμένη με πραγματικά φρούτα 55% και άνω, αναλλοίωτο
και επιγραφόμενα στο βάζο όλα τα σχετικά στοιχεία 

21  ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ( ΤΥΠΟΥ ΒΙΤΑΜ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑ 250 ΓΡ Πρόσφατης παραγωγής Συσκευασία σφραγισμένο
με αναγραφόμενες προδιαγραφές

22 ΜΕΛΙ 1 ΚΙΛΟΥ: Ανθέων ή θυμάρι σε συσκευασία αναλλοίωτη, με αναγραφόμενα στοιχεία στο κουτί προέλευση
χώρας και εταιρίας 

23 ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 15gr : Διάφορα μπαχαρικά (γαρύφαλλο τριμμένο και άτριφτο, μοσχοκάρυδο, κύμινο,ινδοκάρυδο
140-150gr    κ.λ.π.) σε συσκευασία αναλλοίωτη

24 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 20gr: Πρόσφατης παραγωγής αναλλοίωτη συσκευασία και προέλευση 
25 ΜΠΕΣΑΜΕΛ  ΑΝΑ ΤΕΜ. 175   ΓΡ.  Πρόσφατης  παραγωγής Συσκευασία  σφραγισμένο  με αναγραφόμενες

προδιαγραφές
26 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ: Πακέτα σε ζελατίνα αναλλοίωτα και χωρίς να έχουν σπάσει, καλοψημένα και

φρέσκα όχι τυποποιημένα
27 ΞΥΔΙ  ΜΙΚΡΟ:  Σε  πλαστική  φιάλη  με  φυσιολογικό  χρώμα  και  νόμιμες  προδιαγραφές  αναγραφόμενες  στην

ετικέτα, παρασκευασμένο από σταφύλι
28 ΠΙΠΕΡΙ 100gr: Σε συσκευασία 100gr φρέσκο, πρόσφατα να έχει τριφτεί με αναγραφόμενες προδιαγραφές και

προέλευση
29 ΡΙΓΑΝΗ 60gr: Συσκευασία 80gr. Αναλλοίωτη συσκευασία, πρόσφατη παραγωγή τριμμένη με πλούσιο άρωμα
30 ΡΥΖΙ  ΓΙΑ  ΜΠΟΝΕΤ  500gr  –  1  ΚΙΛΟΥ:  Συσκευασία  500gr  –  1  κιλού  αναλλοίωτη  με  αναγραφόμενες

προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή. Α' ποιότητας
31 ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΣΟΥΠΑ (ΝΥΧΑΚΙ) 500gr – 1 ΚΙΛΟΥ: Συσκευασία 500gr – 1 κιλού αναλλοίωτη με αναγραφόμενες

προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή. Α' ποιότητας
32 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500gr – 1 ΚΙΛΟΥ: Συσκευασία 500gr – 1 κιλού αναλλοίωτη με αναγραφόμενες προδιαγραφές

και πρόσφατη παραγωγή. Α' ποιότητας
33 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500gr: Συσκευασία 500gr αναλλοίωτη με αναγραφόμενες προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή.

Α' ποιότητας
34 ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ 5 lt: Εμφιαλωμένο, σφραγισμένο με αναγραφόμενες στη φιάλη προδιαγραφές
35 ΤΣΑΙ 1ΚΙΛΟ :  με αναγραφόμενες προδιαγραφές
36 ΤΟΜΑΤΑΚΙ ΤΡΙΜ. 400 - 500gr (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ): Πρόσφατης παραγωγής σε μεταλλικό κουτί με αναγραφόμενες

προδιαγραφές 
37 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ  500gr  (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ):  Πρόσφατης  παραγωγής  σε  μεταλλικό  κουτί  με  αναγραφόμενες

προδιαγραφές 
38 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ  ΣΥΜΠΙΚΝΩΜΕΝΟΣ  500gr  (ΠΑΣΑΤΑ):  Χάρτινη  συσκευασία  με  αναγραφόμενες

προδιαγραφές
39 ΦΑΚΕΣ 500gr:  Τυποποιημένα,  παραγωγής  τρέχοντος  έτους,  απαλλαγμένα από ξένα  σώματα με  καρπούς

υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς
40 ΦΑΣΟΛΙΑ 500gr: Τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους, απαλλαγμένα από ξένα σώματα με καρπούς

υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς
41 ΦΡΥΓΑΝΙΑ  ΤΡΙΜΜΕΝΗ  180-200gr:  Συσκευασμένο,  σφραγισμένο,  με  αναγραφόμενες  προδιαγραφές

πρόσφατης παραγωγής
42 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΠΑΚΕΤΑ gr (ΣΤΑΡΕΝΙΑ): Πακέτο με αναγραφόμενες προδιαγραφές και

φρυγανιές ολόκληρες, χωρίς να είναι σπασμένες και με τρίμματα
43 ΦΥΛΛΑ ΔΑΦΝΗΣ 20gr: Πρόσφατης παραγωγής και καλής αποξήρανσης και συσκευασίας
44 ΧΑΛΒΑΣ ΒΑΝΙΛΙΑ : Συσκευασμένος Α' ποιότητας και με αναγραφόμενες προδιαγραφές
45 ΧΑΛΒΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ : Συσκευασμένος Α' ποιότητας και με αναγραφόμενες προδιαγραφές
46 ΧΥΜΟ ΛΕΜΟΝΙ  ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 360  ΓΡ Συσκευασία σφραγισμένο με αναγραφόμενες προδιαγραφές
47 ΧΥΜΟ  ΦΡΟΥΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΙ ΡΟΔΑΚΙΝΟ, 1LT ΚΟΚΤΕΙΛ, 1LT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1 LT, Πρόσφατης παραγωγής

Συσκευασία σφραγισμένο με αναγραφόμενες προδιαγραφές

ΕΙΔΗ  ΚΑΤ/ΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ – ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

1 ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ: ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ 700gr: Θα είναι σχετικά πρόσφατης καταψύξεως άριστης
ποιότητας και σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις 

2 ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ: ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ : Θα είναι σχετικά πρόσφατης καταψύξεως άριστης ποιότητας και
σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις 

3 ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ: ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ 800gr: Θα είναι σχετικά πρόσφατης καταψύξεως άριστης ποιότητας
και σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις

4 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1Kg: Συσκευασμένο σε κιλό, αρακάς μέτρου μεγέθους με καλή συντήρηση του
προϊόντος και αναλλοίωτη συσκευασία

5 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  ΠΛΑΤΙΑ  -  ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ  1Kg:  Συσκευασμένα  σε  ένα  κιλό  από  την  εταιρία
παραγωγής με αναγραφόμενες προδιαγραφές

6 ΦΥΛΛΟ  ΚΡΟΥΣΤΑΣ  500gr:  Πρόσφατης  παραγωγής  και  ψύξης,  καλής  κατασκευής  με  αναγραφόμενες
προδιαγραφές

7 ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΦΥΛΛΟ 500gr: Πρόσφατης παραγωγής και ψύξης σε συσκευασία 500gr με αναγραφόμενες στη
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συσκευασία προδιαγραφές
8 ΣΦΟΛΙΑΤΑΚΙΑ 20 ΤΕΜ.: Πρόσφατης παραγωγής και ψύξης σε συσκευασία 500gr 
ΕΙΔΗ      ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
1 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ  ΖΑΜΠΟΝ  ΒΡΑΣΤΟ  1%  -  2%:  Καλά  συντηρημένο,  σε  χρώμα  φυσιολογική  και  μυρωδιά

φυσιολογική παραδιδόμενο κατά προτίμηση της παραγγελίας
2 ΖΑΜΠΟΝ  ΧΟΙΡΙΝΟ  –  ΠΑΡΙΖΑ  :  Καλά  συντηρημένο,  σε  χρώμα  φυσιολογική  και  μυρωδιά  φυσιολογική

παραδιδόμενο κατά προτίμηση της παραγγελίας
3 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ (κιλό)  ΤΥΠΟΥ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ :  Καλά συντηρημένα,  σε  χρώμα φυσιολογικό   και  μυρωδιά

φυσιολογική παραδιδόμενο κατά προτίμηση της παραγγελίας

ΕΙΔΗ    ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ:
Το κρέας πρέπει  να είναι  πρώτης ποιότητας,  από ζώο νεαρής ηλικίας,  το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική
κατάσταση, κόκκινου χρώματος, χωρίς οσμή και αίματα, η ποσότητά του θα ανήκει στο είδος ζώου ή από ολόκληρο
ζώο, αν πρόκειται για μικρό και όχι από κομμάτια διάφορων ζώων. Το είδος και η ποσότητα θα καθορίζεται από την
παραγγελία του κάθε Σταθμού. Τα κρέατα θα είναι ντόπια, δηλ. Ελληνικής παραγωγής. 
 Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι  σύμφωνα με τις  αγορανομικές διατάξεις  και  σύμφωνα με τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της διακήρυξης.

ΕΙΔΗ   ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
1 KΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ - ΜΠΟΥΤΙ - ΣΤΗΘΟΣ : Σε συσκευασία με ημερομηνία σφαγής και λήξης Ελληνικής

Παραγωγής και αρίστης ποιότητας 
2 KΟΤΟΠΟΥΛΟ Τ 70 % : Σε συσκευασία με ημερομηνία σφαγής και λήξης Ελληνικής Παραγωγής και αρίστης

ποιότητας 
3 ΑΥΓΑ 6αδα: Αυγά φρέσκα με ημερομηνία λήξης χωρίς να είναι ραγισμένα ή σπασμένα

Τα  πουλερικά  θα  είναι  νωπά,  καλής  θρέψης  και  άριστης  ποιότητας  και  σύμφωνα  με  τις  αγορανομικές
διατάξεις  ,θα  είναι  σε  συσκευασία  και  θα  έχουν  ημερομηνία  λήξης.  Τα  πουλερικά  θα  είναι  ντόπια,  δηλ.
Ελληνικής παραγωγής.
 Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα με τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της διακήρυξης.

ΕΙΔΗ  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ
1 ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ 1Kg: Θα έχει πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα αντικανονικών οσμών και γεύσεων

με τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι Α'
ποιότητας (τα τριμμένα αποκλείονται) 

2 ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 1Kg: Θα έχει πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα αντικανονικών οσμών και
γεύσεων με τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να
είναι Α' ποιότητας (τα τριμμένα αποκλείονται)

3 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 1Kg: Θα έχει πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα αντικανονικών οσμών και γεύσεων
με τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι Α'
ποιότητας (τα τριμμένα αποκλείονται)

4 ΑΝΘΟΤΥΡΟ 1Kg: Πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένο οσμών, να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις
υφής και χρώματος, να είναι Α΄ ποιότητος

5 ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 1Kg: Τυριά ελληνικής προέλευσης με αναγραφόμενη την προέλευσή του και την
εταιρία που προέρχεται καθώς και τα λιπαρά του 

6 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410gr εβαπορέ: μεταλλικό κουτί με ημερομηνία λήξης που δεν θα έχει χτυπηθεί
7 ΓΑΛΑ  ΦΡΕΣΚΟ  1Lt.  Σε  συσκευασία  1  λίτρου  χάρτινη  αναλλοίωτη  με  ημερομηνία  λήξης  και  κανονική

παστερίωση με αναγραφόμενα τα συστατικά, τα λιπαρά και όλες οι προδιαγραφές
8 ΓΙΑΟΥΡΤΙ  ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ  1  Κg (κουβαδάκι):  Γιαούρτι  φρέσκο  με  καλή  συντήρηση  φυσιολογικό  χρώμα  και

αναλλοίωτο

ΕΙΔΗ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ:
Τα είδη οπωροπωλείου θα είναι άριστης ποιότητας, της εποχής, νωπά και απαλλαγμένα ξένων σωμάτων.
Πρώτη Ποιότητα νοείται αυτή της αγορανομικής διάταξης.
Απαγορεύεται η αποστολή και παραλαβή φρούτων και λαχανικών  ελαττωματικών.
Πρέπει όλες οι σειρές να είναι πρώτης ποιότητας και του αυτού μεγέθους.
Τα προϊόντα θα αγοράζονται στη εποχή τους.
Ελέγχονται από το Δελτίο Τιμών που εκδίδει εκάστοτε η Δ/νση Εμπορίου .  

ΕΙΔΗ   ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ: 
Τα είδη ζαχαροπλαστικής θα είναι άριστης ποιότητας και όχι πολυκαιρισμένα.
Όλα  τα  προς  προμήθεια  είδη  θα  είναι  σύμφωνα  με  τις  αγορανομικές  διατάξεις  και  σύμφωνα  με  τον  ενδεικτικό
προϋπολογισμό της διακήρυξης.
Ο άρτος πρέπει να είναι λευκός, παραδιδόμενος 3 με 4 ώρες μετά τον εκλιβανισμό του, δικαιολογημένης της νομίμου
απομείωσης.
Πρέπει να είναι καλά ψημένος και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:15800000-6 ΦΠΑ13% ΦΠΑ23%

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΟΛΑ

1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ) ΑΝΑ 750 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 57 1,860  106,02

2 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΚΙΛΑ 300 1,280  384,00

3 ΑΛΕΥΡΙ ΜΕ ΔΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΑΝΑ 500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 600 0,740  444,00

4 ΑΡΑΚΑΣ  ΚΑΤ/ΝΟΣ 1 KG         ΚΙΛΟ 80 2,800  224,00

5 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΛΥΚΩΝ  5 Χ 1,5 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 70 0,350  24,50

6 ΒΙΤΑΜ )ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΑ 250 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 1,300  1.300,00

7 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ  15 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 15 0,570  8,55

8 ΔΑΦΝΗ   ΑΝΑ 20 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,950  9,50

9 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 500GR ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 300 2,050  615,00

10 ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 85 5,000  425,00

11 ΖΑΧΑΡΗ   ΑΧΝΗ  500 ΓΡ ΚΙΛΟ 20 0,900  18,00

12 ΖΑΧΑΡΗ  ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 500 0,980  490,00

13 ΚΑΚΑΟ  125  ΓΡ.  ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 1,200  48,00

14 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ  ΦΑΚΕΛΑΚΙ 50 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 7 0,660  4,62

15 ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,590  11,80

16 ΚΟΜΠΟΣΤΑ   ΡΟΔΑΚΙΝΟ 820 GR ΤΕΜΑΧΙΟ 80 1,450  116,00

17 ΚΡΟΥΑΣΑΝ  ΑΝΑ ΤΕΜ.80- 85 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 1200 0,760  912,00

18 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ   450-500  ΓΡ. . ΤΕΜΑΧΙΟ 250 1,940  485,00

19 ΜΕΛΙ   ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 70 9,600  672,00

20 ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ    20 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 110 0,230  25,30

21 ΜΠΕΣΑΜΕΛ  ΑΝΑ ΤΕΜ. 175   ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,650  33,00

22 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 ΓΡ ( ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ ) ΤΕΜΑΧΙΟ 150 1,000  150,00

23 ΞΥΔΙ ΜΙΚΡΟ 350 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 220 0,720  158,40

24 ΠΙΠΕΡΙ 100 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 35 1,760  61,60

25 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΑΝΑ ΜΙΣΟ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 350 1,500  525,00

26 ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ ΑΝΑ ΜΙΣΟ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 150 1,370  205,50

27 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ  500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 0,780  31,20

28 ΣΦΟΛΙΑΤΑΚΙΑ ΚΑΤ/ΝΑ    500 ΓΡ 20 ΤΕΜ. 375 2,320  870,00

29 ΤΟΜΑΤΑΚΙ ΤΡΙΜ. 400 - 500 GR (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 70 0,440  30,80

30 ΤΣΑΪ   ΚΙΛΟ 7 6,300  44,10

31 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ  ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΛΑΔΕΡΑ 1 KG     ΚΙΛΟ 75 2,630  197,25

32 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 180- 200 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 25 0,640  16,00

33
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΠΑΚΕΤΑ  
(ΣΤΑΡΕΝΙΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 21 1,300  27,30

34 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ  500 ΓΡ. ΚΑΤ/ΝΑ        ΚΙΛΟ 35 3,010  105,35

35 ΧΑΛΒΑ  ΒΑΝΙΛΙΑ  ΤΟ ΚΙΛΟ    ΚΙΛΟ 10 5,376  53,76

36 ΧΑΛΒΑ  ΣΟΚΟΛΑΤΑ  ΤΟ ΚΙΛΟ    ΚΙΛΟ 10 5,370  53,70

37 ΧΥΜΟ  ΦΡΟΥΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΟΚΤΕΙΛ 1LT ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,200  120,00

38 ΧΥΜΟ  ΦΡΟΥΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΙ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 1LT ΤΕΜΑΧΙΟ 300 1,200  360,00

39 ΧΥΜΟ ΛΕΜΟΝΙ  ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 360  ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 70 0,281  19,67
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40 ΧΥΜΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1 LT ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,200  120,00

41 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ (ΣΑΚΟΥΛΑ) 1KG ΚΙΛΟ 100 0,870 87,00  

42 ΆΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ  ΚΟΥΤΙ 160  ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 200 1,160 232,00  

43 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ  ΒΡΑΣΤΗ ΚΙΛΟ 140 11,140 1.559,60  

44 ΖΑΜΠΟΝ ΧΟΙΡΙΝΟ Η ΠΑΡΙΖΑ ΚΙΛΟ 100 6,630 663,00  

45 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 250 GR (ΦΙΔΕΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,680 68,00  

46 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500 GR ΤΕΜΑΧΙΟ 1375 0,890 1.223,75  

47 ΙΝΔΟΚΑΡΥΔΟ  140-150  ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 70 0,880 61,60  

48 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ  200 ΓΡ.ΑΝΑ ΤΕΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 70 0,770 53,90  

49 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ (ΚΙΛΟ) ΤΥΠΟΥ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ ΚΙΛΟ 50 6,202 310,10  

50 ΡΙΓΑΝΗ   ΣΥΣΚ 60 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 25 1,189 29,73  

51 ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ  ΑΝΑ  ΜΙΣΟ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 150 1,450 217,50  

52 ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ   ΑΝΑ 5 LT ΤΕΜΑΧΙΟ 70 12,170 851,90  

53 ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΦΥΛΛΟ 500 ΓΡ. ΚΑΤ/ΝΑ     ΚΙΛΟ 60 2,190 131,40  

54 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 500 GR (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 200 1,546 309,20  

55 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 500 GR (ΠΑΣΑΤΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 550 0,640 352,00  

56 ΦΑΚΕΣ ΑΝΑ ΜΙΣΟ ΚΙΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 450 1,580 711,00  

57 ΦΑΣΟΛΙΑ 500 GR ΤΕΜΑΧΙΟ 300 2,040 612,00  

58 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 5,190 5.190,00  

59 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΑΝΑ 5 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 19,000 1.900,00  

60
ΦΙΛΕΤΟ ΠΕΡΚΑΣ ΚΑΤ/ΝΑ 800 ΓΡ                           
15200000-0  ΚΙΛΟ 1000 6,940 6.940,00  

61
ΦΙΛΕΤΟ ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΚΑΤ/ΝΑ 700 ΓΡ                      
15200000-0 ΚΙΛΟ 200 5,810 1.162,00  

62
ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ   ΚΑΤ/ΝΑ                                       
15200000-0  ΚΙΛΟ 100 8,120 812,00  

    
ΣΥΝΟΛ
Ο 23.477,68  

   13% ΦΠΑ 3.052,10  

    ΤΕΛΙΚΟ 26.529,77  

    
ΣΥΝΟΛ
Ο  9.505,92

    23% ΦΠΑ  2.186,36

    ΤΕΛΙΚΟ  11.692,28

       

Β - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:15100000-9 ΦΠΑ13% ΦΠΑ23%

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΟΛΑ 

1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ Τ 70%   ΚΙΛΟ 600 3,410  2.046,00  

2 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΙΛΟ 450 3,760  1.692,00  

3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΠΟΥΤΙ  ΚΙΛΟ 600 4,270  2.562,00  

4 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΣΤΗΘΟΣ  ΚΙΛΟ 400 6,440  2.576,00  

5 ΑΥΓΑ  6ΑΔΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2000 1,460  2.920,00  

6 ΣΠΑΛΑ ΚΙΜΑΣ ΚΙΛΟ 1200 7,940  9.528,00  

7 ΠΟΝΤΙΚΙ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΟ 200 8,240  1.648,00  

8 ΚΟΤΣΙ  ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΟ 450 8,240  3.708,00  

9 ΩΜΟΠΛΑΤΗ  XOIRINH ΚΙΛΟ 30 4,540  136,20  

10 ΜΠΟΥΤΙ Α.Ο XOIRINO ΚΙΛΟ 30 5,320  159,60  

11 ΣΠΑΛΑ  Α.Ο XOIRINO ΚΙΛΟ 30 4,940  148,20  

    
ΣΥΝΟΛ
Ο 27.124,00  

    13% ΦΠΑ 3.526,12  

    ΤΕΛΙΚΟ 30.650,12  
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Γ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ CPV ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 15500000-3 ΦΠΑ13% ΦΠΑ23%

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΟΛΑ 

1 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 640 7,690 4.921,60  

2 ΑΝΘΟΤΥΡΟ  ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 25 4,270 106,75  

3 ΤΥΡΙ  ΚΑΣΕΡΙ ΑΝΑ ΚΙΛΟ     ΚΙΛΟ 170 9,820 1.669,40  

4 ΤΥΡΙ  ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ Η (ΤΥΠΟΥ ΡΕΓΓΑΤΟ) ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 80 8,230 658,40  

5 ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΥΡΙΑ ΚΙΛΟ 250 6,020 1.505,00  

6 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ  1 ΛΙΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 3000 1,020 3.060,00  

7 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 GR ΤΕΜΑΧΙΟ 350 0,880 308,00  

8 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΑΝΑ ΚΙΛΟ (ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ 330 3,240 1.069,20  

    
ΣΥΝΟΛ
Ο 13.298,35  

   13% ΦΠΑ 1.728,79  

    ΤΕΛΙΚΟ 15.027,14  

       
       

Δ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ CPV ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:15300000-1 ΦΠΑ13% ΦΠΑ23%

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΟΛΑ 

1 ΠΑΤΑΤΕΣ KIΛΟ 2500 0,680 1.700,00  

2 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 500 0,650 325,00  

3 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΜΑΤΣΑΚΙ 40 0,550 22,00  

4 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 800 1,590 1.272,00  

5 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 270 1,060 286,20  

6 ΜΑΡΟΥΛΙ ΣΓΟΥΡΟ ΚΙΛΟ 30 1,540 46,20  

7 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 160 0,650 104,00  

8 ΜΗΛΑ    ΚΙΛΟ 800 1,220 976,00  

9 ΑΧΛΑΔΙΑ    ΚΙΛΟ 450 1,770 796,50  

10 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ  ΚΙΛΟ 220 0,900 198,00  

11 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 200 1,130 226,00  

12 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 1000 1,730 1.730,00  

13 ΠΕΠΟΝΙ  ΚΙΛΟ 150 0,550 82,50  

14 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΟ 450 0,440 198,00  

15 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 150 0,970 145,50  

16 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 800 0,550 440,00  

17 ΣΤΑΦΥΛΙΑ  ΚΙΛΟ 150 2,460 369,00  

18 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 150 0,880 132,00  

19 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 25 1,680 42,00  

20 ΜΑΪΔΑΝΟ ΜΑΤΣΑΚΙ 250 0,530 132,50  

21 ΑΝΙΘΟ  ΜΑΤΣΑΚΙ 45 0,530 23,85  

22 ΠΙΠΕΡΙΕΣ  ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ ΚΙΛΟ 75 1,840 138,00  

23 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΟ 10 1,650 16,50  

24 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΟ 140 0,710 99,40  

25 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΟ 135 1,350 182,25  

26 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ  ΚΙΛΟ 200 1,720 344,00  

27 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΚΙΛΟ 50 1,430 71,50  

28 ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΙΛΟ 50 2,210 110,50  

29 ΦΡΑΟΥΛΕΣ   ΚΙΛΟ 100 2,480 248,00  

30 ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 150 1,330 199,50  

31 ΣΚΟΡΔΑ ΑΝΑ 1 ΤΜΧ ΤΕΜΑΧΙΟ 150 0,460 69,00  
    ΣΥΝΟΛ 10.725,90  
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Ο

    ΦΠΑ 1.394,37  

    ΤΕΛΙΚΟ 12.120,27  

   
Ε - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ CPV  ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :15810000-9 ΦΠΑ13% ΦΠΑ23%

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΟΛΑ 

1 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΜΕ ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΙΛΟ 14 5,540  77,56

2 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΙΛΟ 26 5,540  144,04

3 ΓΛΥΚΑ ΤΥΛΙΧΤΑ ΚΙΛΟ 14 9,726  136,16

4 ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΒΑΝΙΛΙΑΣ ΚΙΛΟ 35 6,150  215,25

5 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ (ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ) ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΙΛΟ 35 7,960  278,60

6 ΚΩΚΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 21 9,790  205,59

7 ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 400 0,450  180,00

8 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΜΙΚΡΟ 350GR ΚΙΛΟ 300 1,270  381,00

9 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΜΕΓΑΛΟ 700GR ΚΙΛΟ 510 2,100  1.071,00

10 ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΚΙΛΟ 3500 1,590 5.565,00  

11 ΚΟΥΛΟΥΡΙ  ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 3500 0,350 1.225,00  

    
ΣΥΝΟΛ
Ο   

   13% ΦΠΑ   

    ΤΕΛΙΚΟ 6.790,00 2.689,20

    ΦΠΑ 882,70 618,52

    ΤΕΛΙΚΟ 7.672,70 3.307,72

ΓΕΝΙΚΑ  ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 23% 
92.000,00 15.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΠΑΤΣΑ-ΤΖΕΛΛΟΥ ΜΠΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
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Παράρτημα β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ   ΣΤΙΣ  /___/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Α - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:15800000-6 13% 23%

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔ 
ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΠΟΥ
 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ

ΤΙΜΗ ΠΟΥ
 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ

1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ) ΑΝΑ 750 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 57 1,860    

2 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΚΙΛΑ 300 1,280    

3 ΑΛΕΥΡΙ ΜΕ ΔΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΑΝΑ 500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 600 0,740    

4 ΑΡΑΚΑΣ  ΚΑΤ/ΝΟΣ 1 KG         ΚΙΛΟ 80 2,800    

5 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΛΥΚΩΝ  5 Χ 1,5 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 70 0,350    

6 ΒΙΤΑΜ )ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΑ 250 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 1,300    

7 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ  15 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 15 0,570    

8 ΔΑΦΝΗ   ΑΝΑ 20 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,950    

9 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 500GR ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 300 2,050    

10 ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 85 5,000    

11 ΖΑΧΑΡΗ   ΑΧΝΗ  500 ΓΡ ΚΙΛΟ 20 0,900    

12 ΖΑΧΑΡΗ  ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 500 0,980    

13 ΚΑΚΑΟ  125  ΓΡ.  ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 1,200    

14 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ  ΦΑΚΕΛΑΚΙ 50 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 7 0,660    

15 ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,590    

16 ΚΟΜΠΟΣΤΑ   ΡΟΔΑΚΙΝΟ 820 GR ΤΕΜΑΧΙΟ 80 1,450    

17 ΚΡΟΥΑΣΑΝ  ΑΝΑ ΤΕΜ.80- 85 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 1200 0,760    

18 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ   450-500  ΓΡ. . ΤΕΜΑΧΙΟ 250 1,940    

19 ΜΕΛΙ   ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 70 9,600    

20 ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ    20 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 110 0,230    

21 ΜΠΕΣΑΜΕΛ  ΑΝΑ ΤΕΜ. 175   ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,650    

22
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 ΓΡ ( ΤΥΠΟΥ 
ΜΙΡΑΝΤΑ ) ΤΕΜΑΧΙΟ 150 1,000    

23 ΞΥΔΙ ΜΙΚΡΟ 350 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 220 0,720    

24 ΠΙΠΕΡΙ 100 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 35 1,760    

25 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΑΝΑ ΜΙΣΟ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 350 1,500    

26 ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ ΑΝΑ ΜΙΣΟ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 150 1,370    

27 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ  500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 0,780    

28 ΣΦΟΛΙΑΤΑΚΙΑ ΚΑΤ/ΝΑ    500 ΓΡ 20 ΤΕΜ. 375 2,320    

29 ΤΟΜΑΤΑΚΙ ΤΡΙΜ. 400 - 500 GR (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 70 0,440    

30 ΤΣΑΪ   ΚΙΛΟ 7 6,300    

31 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ  ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΛΑΔΕΡΑ 1 KG     ΚΙΛΟ 75 2,630    

32 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 180- 200 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 25 0,640    
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33
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΠΑΚΕΤΑ  
(ΣΤΑΡΕΝΙΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 21 1,300    

34 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ  500 ΓΡ. ΚΑΤ/ΝΑ        ΚΙΛΟ 35 3,010    

35 ΧΑΛΒΑ  ΒΑΝΙΛΙΑ  ΤΟ ΚΙΛΟ    ΚΙΛΟ 10 5,376    

36 ΧΑΛΒΑ  ΣΟΚΟΛΑΤΑ  ΤΟ ΚΙΛΟ    ΚΙΛΟ 10 5,370    

37 ΧΥΜΟ  ΦΡΟΥΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΟΚΤΕΙΛ 1LT ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,200    

38 ΧΥΜΟ  ΦΡΟΥΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΙ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 1LT ΤΕΜΑΧΙΟ 300 1,200    

39 ΧΥΜΟ ΛΕΜΟΝΙ  ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 360  ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 70 0,281    

40 ΧΥΜΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1 LT ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,200    

 ΕΙΔΗ ΜΕ ΦΠΑ 13%       

41 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ (ΣΑΚΟΥΛΑ) 1KG ΚΙΛΟ 100 0,870    

42 ΆΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ  ΚΟΥΤΙ 160  ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 200 1,160    

43 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ  ΒΡΑΣΤΗ ΚΙΛΟ 140 11,140    

44 ΖΑΜΠΟΝ ΧΟΙΡΙΝΟ Η ΠΑΡΙΖΑ ΚΙΛΟ 100 6,630    

45 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 250 GR (ΦΙΔΕΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,680    

46 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500 GR ΤΕΜΑΧΙΟ 1375 0,890    

47 ΙΝΔΟΚΑΡΥΔΟ  140-150  ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 70 0,880    

48 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ  200 ΓΡ.ΑΝΑ ΤΕΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 70 0,770    

49 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ (ΚΙΛΟ) ΤΥΠΟΥ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ ΚΙΛΟ 50 6,202    

50 ΡΙΓΑΝΗ   ΣΥΣΚ 60 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 25 1,189    

51 ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ  ΑΝΑ  ΜΙΣΟ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 150 1,450    

52 ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ   ΑΝΑ 5 LT ΤΕΜΑΧΙΟ 70 12,170    

53 ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΦΥΛΛΟ 500 ΓΡ. ΚΑΤ/ΝΑ     ΚΙΛΟ 60 2,190    

54 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 500 GR (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 200 1,546    

55
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 500 GR 
(ΠΑΣΑΤΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 550 0,640    

56 ΦΑΚΕΣ ΑΝΑ ΜΙΣΟ ΚΙΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 450 1,580    

57 ΦΑΣΟΛΙΑ 500 GR ΤΕΜΑΧΙΟ 300 2,040    

58 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 5,190    

59 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΑΝΑ 5 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 19,000    

60
ΦΙΛΕΤΟ ΠΕΡΚΑΣ ΚΑΤ/ΝΑ 800 ΓΡ                       
15200000-0  ΚΙΛΟ 1000 6,940    

61
ΦΙΛΕΤΟ ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΚΑΤ/ΝΑ 700 ΓΡ                 
15200000-0 ΚΙΛΟ 200 5,810    

62
ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ   ΚΑΤ/ΝΑ                                   
15200000-0  ΚΙΛΟ 100 8,120    

    
ΣΥΝΟΛ
Ο    

   13% ΦΠΑ    

    ΤΕΛΙΚΟ    

    
ΣΥΝΟΛ
Ο    

    23% ΦΠΑ    

    ΤΕΛΙΚΟ    

       

   
Β - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:15100000-9 13%  

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔ 
ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΠΟΥ
 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ  

1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ Τ 70%   ΚΙΛΟ 600 3,410     

2 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΙΛΟ 450 3,760     
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3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΠΟΥΤΙ  ΚΙΛΟ 600 4,270     

4 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΣΤΗΘΟΣ  ΚΙΛΟ 400 6,440     

5 ΑΥΓΑ  6ΑΔΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2000 1,460     

6 ΣΠΑΛΑ ΚΙΜΑΣ ΚΙΛΟ 1200 7,940     

7 ΠΟΝΤΙΚΙ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΟ 200 8,240     

8 ΚΟΤΣΙ  ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΟ 450 8,240     

9 ΩΜΟΠΛΑΤΗ  XOIRINH ΚΙΛΟ 30 4,540     

10 ΜΠΟΥΤΙ Α.Ο XOIRINO ΚΙΛΟ 30 5,320     

11 ΣΠΑΛΑ  Α.Ο XOIRINO ΚΙΛΟ 30 4,940     

    
ΣΥΝΟΛ
Ο    

    13% ΦΠΑ    

    ΤΕΛΙΚΟ    

        

        

Γ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ
 CPV ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 15500000-3 13%  

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΝΔ 
ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΠΟΥ
 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ  

1 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 640 7,690    

2 ΑΝΘΟΤΥΡΟ  ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 25 4,270    

3 ΤΥΡΙ  ΚΑΣΕΡΙ ΑΝΑ ΚΙΛΟ     ΚΙΛΟ 170 9,820    

4
ΤΥΡΙ  ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ Η (ΤΥΠΟΥ ΡΕΓΓΑΤΟ) ΑΝΑ 
ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 80 8,230    

5 ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΥΡΙΑ ΚΙΛΟ 250 6,020    

6 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ  1 ΛΙΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 3000 1,020    

7 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 GR ΤΕΜΑΧΙΟ 350 0,880    

8
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 
(ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ 330 3,240    

    
ΣΥΝΟΛ
Ο    

   13% ΦΠΑ    

    ΤΕΛΙΚΟ    
        
        

Δ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ CPV ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:15300000-1  13%  

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔ 
ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΠΟΥ
 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ  

1 ΠΑΤΑΤΕΣ KIΛΟ 2500 0,680    

2 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 500 0,650    

3 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΜΑΤΣΑΚΙ 40 0,550    

4 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 800 1,590    

5 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 270 1,060    

6 ΜΑΡΟΥΛΙ ΣΓΟΥΡΟ ΚΙΛΟ 30 1,540    

7 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 160 0,650    

8 ΜΗΛΑ    ΚΙΛΟ 800 1,220    

9 ΑΧΛΑΔΙΑ    ΚΙΛΟ 450 1,770    

10 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ  ΚΙΛΟ 220 0,900    

11 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 200 1,130    

12 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 1000 1,730    

13 ΠΕΠΟΝΙ  ΚΙΛΟ 150 0,550    

14 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΟ 450 0,440    

15 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 150 0,970    

16 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 800 0,550    
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17 ΣΤΑΦΥΛΙΑ  ΚΙΛΟ 150 2,460    

18 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 150 0,880    

19 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 25 1,680    

20 ΜΑΪΔΑΝΟ ΜΑΤΣΑΚΙ 250 0,530    

21 ΑΝΙΘΟ  ΜΑΤΣΑΚΙ 45 0,530    

22 ΠΙΠΕΡΙΕΣ  ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ ΚΙΛΟ 75 1,840    

23 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΟ 10 1,650    

24 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΟ 140 0,710    

25 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΟ 135 1,350    

26 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ  ΚΙΛΟ 200 1,720    

27 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΚΙΛΟ 50 1,430    

28 ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΙΛΟ 50 2,210    

29 ΦΡΑΟΥΛΕΣ   ΚΙΛΟ 100 2,480    

30 ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 150 1,330    

31 ΣΚΟΡΔΑ ΑΝΑ 1 ΤΜΧ ΤΕΜΑΧΙΟ 150 0,460    

    
ΣΥΝΟΛ
Ο    

    ΦΠΑ    

    ΤΕΛΙΚΟ    

    
Ε - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ CPV  ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :15810000-9  13% 23%

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΝΔ 
ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΠΟΥ
 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ

ΤΙΜΗ ΠΟΥ
 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ

1 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΜΕ ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΙΛΟ 14 5,540    

2 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΙΛΟ 26 5,540    

3 ΓΛΥΚΑ ΤΥΛΙΧΤΑ ΚΙΛΟ 14 9,726    

4 ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΒΑΝΙΛΙΑΣ ΚΙΛΟ 35 6,150    

5 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ (ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ) ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΙΛΟ 35 7,960    

6 ΚΩΚΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 21 9,790    

7 ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 400 0,450    

8 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΜΙΚΡΟ 350GR ΚΙΛΟ 300 1,270    

9 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΜΕΓΑΛΟ 700GR ΚΙΛΟ 510 2,100    

 ΕΙΔΗ ΜΕ ΦΠΑ 13%       

10 ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΚΙΛΟ 3500 1,590    

11 ΚΟΥΛΟΥΡΙ  ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 3500 0,350    

    
ΣΥΝΟΛ
Ο    

   13% ΦΠΑ    

    ΤΕΛΙΚΟ    

   23% ΦΠΑ    

    ΤΕΛΙΚΟ    
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Παράρτημα β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ &      ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ   ΣΤΙΣ  
/___/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Α - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:15800000-6   

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ   
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
- ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 

1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ) ΑΝΑ 750 ΓΡ  ΤΕΜΑΧΙΟ 57    

2
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ 
ΚΙΛΟ  ΚΙΛΑ 300    

3 ΑΛΕΥΡΙ ΜΕ ΔΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΑΝΑ 500 ΓΡ  ΤΕΜΑΧΙΟ 600    

4 ΑΡΑΚΑΣ  ΚΑΤ/ΝΟΣ 1 KG           ΚΙΛΟ 80    

5
ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΛΥΚΩΝ  5
Χ 1,5 ΓΡ  ΤΕΜΑΧΙΟ 70    

6 ΒΙΤΑΜ )ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΑ 250 ΓΡ  ΤΕΜΑΧΙΟ 1000    

7 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ  15 ΓΡ.  ΤΕΜΑΧΙΟ 15    

8 ΔΑΦΝΗ   ΑΝΑ 20 ΓΡ  ΤΕΜΑΧΙΟ 10    

9 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 500GR ΣΑΚΟΥΛΑ  ΤΕΜΑΧΙΟ 300    

10 ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΑΝΑ ΚΙΛΟ  ΚΙΛΟ 85    

11 ΖΑΧΑΡΗ   ΑΧΝΗ  500 ΓΡ  ΚΙΛΟ 20    

12 ΖΑΧΑΡΗ  ΑΝΑ ΚΙΛΟ  ΚΙΛΟ 500    

13 ΚΑΚΑΟ  125  ΓΡ.  ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ 40    

14 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ  ΦΑΚΕΛΑΚΙ 50 ΓΡ.  ΤΕΜΑΧΙΟ 7    

15 ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΦΑΚΕΛΑΚΙ  ΤΕΜΑΧΙΟ 20    

16 ΚΟΜΠΟΣΤΑ   ΡΟΔΑΚΙΝΟ 820 GR  ΤΕΜΑΧΙΟ 80    

17 ΚΡΟΥΑΣΑΝ  ΑΝΑ ΤΕΜ.80- 85 ΓΡ.  ΤΕΜΑΧΙΟ 1200    

18 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ   450-500  ΓΡ. .  ΤΕΜΑΧΙΟ 250    

19 ΜΕΛΙ   ΑΝΑ ΚΙΛΟ  ΚΙΛΟ 70    

20 ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ    20 ΓΡ  ΤΕΜΑΧΙΟ 110    

21 ΜΠΕΣΑΜΕΛ  ΑΝΑ ΤΕΜ. 175   ΓΡ.  ΤΕΜΑΧΙΟ 20    

22
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 ΓΡ 
( ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ )  ΤΕΜΑΧΙΟ 150    

23 ΞΥΔΙ ΜΙΚΡΟ 350 ML  ΤΕΜΑΧΙΟ 220    

24 ΠΙΠΕΡΙ 100 ΓΡ.  ΤΕΜΑΧΙΟ 35    

25 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΑΝΑ ΜΙΣΟ ΚΙΛΟ  ΚΙΛΟ 350    

26 ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ ΑΝΑ ΜΙΣΟ ΚΙΛΟ  ΚΙΛΟ 150    

27 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ  500 ΓΡ  ΤΕΜΑΧΙΟ 40    

28 ΣΦΟΛΙΑΤΑΚΙΑ ΚΑΤ/ΝΑ    500 ΓΡ  20 ΤΕΜ. 375    

29
ΤΟΜΑΤΑΚΙ ΤΡΙΜ. 400 - 500 GR 
(ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ)  ΤΕΜΑΧΙΟ 70    

30 ΤΣΑΪ    ΚΙΛΟ 7    

31
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ  ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΛΑΔΕΡΑ 1 
KG      ΚΙΛΟ 75    

32 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 180- 200 ΓΡ  ΤΕΜΑΧΙΟ 25    

33
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 
ΠΑΚΕΤΑ  (ΣΤΑΡΕΝΙΑ)  ΤΕΜΑΧΙΟ 21    

34 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ  500 ΓΡ. ΚΑΤ/ΝΑ      ΚΙΛΟ 35    
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35 ΧΑΛΒΑ  ΒΑΝΙΛΙΑ  ΤΟ ΚΙΛΟ     ΚΙΛΟ 10    

36 ΧΑΛΒΑ  ΣΟΚΟΛΑΤΑ  ΤΟ ΚΙΛΟ     ΚΙΛΟ 10    

37
ΧΥΜΟ  ΦΡΟΥΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΟΚΤΕΙΛ 
1LT  ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

38
ΧΥΜΟ  ΦΡΟΥΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΙ 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ 1LT  ΤΕΜΑΧΙΟ 300    

39
ΧΥΜΟ ΛΕΜΟΝΙ  ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 360  
ΓΡ  ΤΕΜΑΧΙΟ 70    

40
ΧΥΜΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΙ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1 LT  ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

 ΕΙΔΗ ΜΕ ΦΠΑ 13%       

41 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ (ΣΑΚΟΥΛΑ) 1KG  ΚΙΛΟ 100    

42 ΆΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ  ΚΟΥΤΙ 160  ΓΡ.  ΤΕΜΑΧΙΟ 200    

43 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ  ΒΡΑΣΤΗ  ΚΙΛΟ 140    

44 ΖΑΜΠΟΝ ΧΟΙΡΙΝΟ Η ΠΑΡΙΖΑ  ΚΙΛΟ 100    

45 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 250 GR (ΦΙΔΕΣ)  ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

46 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500 GR  ΤΕΜΑΧΙΟ 1375    

47 ΙΝΔΟΚΑΡΥΔΟ  140-150  ΓΡ.  ΤΕΜΑΧΙΟ 70    

48 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ  200 ΓΡ.ΑΝΑ ΤΕΜ.  ΤΕΜΑΧΙΟ 70    

49
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ (ΚΙΛΟ) ΤΥΠΟΥ 
ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ  ΚΙΛΟ 50    

50 ΡΙΓΑΝΗ   ΣΥΣΚ 60 ΓΡ  ΤΕΜΑΧΙΟ 25    

51 ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ  ΑΝΑ  ΜΙΣΟ ΚΙΛΟ  ΚΙΛΟ 150    

52
ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ   ΑΝΑ 
5 LT  ΤΕΜΑΧΙΟ 70    

53 ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΦΥΛΛΟ 500 ΓΡ. ΚΑΤ/ΝΑ      ΚΙΛΟ 60    

54
ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 500 GR 
(ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ)  ΤΕΜΑΧΙΟ 200    

55
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 
500 GR (ΠΑΣΑΤΑ)  ΤΕΜΑΧΙΟ 550    

56 ΦΑΚΕΣ ΑΝΑ ΜΙΣΟ ΚΙΛΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ 450    

57 ΦΑΣΟΛΙΑ 500 GR  ΤΕΜΑΧΙΟ 300    

58 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ 1000    

59 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΑΝΑ 5 ΛΙΤΡΑ  ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

60
ΦΙΛΕΤΟ ΠΕΡΚΑΣ ΚΑΤ/ΝΑ 800 ΓΡ        
15200000-0   ΚΙΛΟ 1000    

61
ΦΙΛΕΤΟ ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΚΑΤ/ΝΑ 700 ΓΡ   
15200000-0  ΚΙΛΟ 200    

62
ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ   ΚΑΤ/ΝΑ                     
15200000-0   ΚΙΛΟ 100    

Β - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
 CPV ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:15100000-9   

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ   
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
- ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 

1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ Τ 70%    ΚΙΛΟ 600    

2 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ  ΚΙΛΟ 450    

3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΠΟΥΤΙ   ΚΙΛΟ 600    

4 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΣΤΗΘΟΣ   ΚΙΛΟ 400    

5 ΑΥΓΑ  6ΑΔΑ  ΤΕΜΑΧΙΟ 2000    

6 ΣΠΑΛΑ ΚΙΜΑΣ  ΚΙΛΟ 1200    

7 ΠΟΝΤΙΚΙ ΜΟΣΧΟΥ  ΚΙΛΟ 200    

8 ΚΟΤΣΙ  ΜΟΣΧΟΥ  ΚΙΛΟ 450    

9 ΩΜΟΠΛΑΤΗ  XOIRINH  ΚΙΛΟ 30    

10 ΜΠΟΥΤΙ Α.Ο XOIRINO  ΚΙΛΟ 30    

11 ΣΠΑΛΑ  Α.Ο XOIRINO  ΚΙΛΟ 30    
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     13%    

        

        

        

Γ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ
 CPV ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 15500000-3   

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ   
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
- ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 

1 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  ΑΝΑ ΚΙΛΟ  ΚΙΛΟ 640    

2 ΑΝΘΟΤΥΡΟ  ΑΝΑ ΚΙΛΟ  ΚΙΛΟ 25    

3 ΤΥΡΙ  ΚΑΣΕΡΙ ΑΝΑ ΚΙΛΟ      ΚΙΛΟ 170    

4
ΤΥΡΙ  ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ Η (ΤΥΠΟΥ 
ΡΕΓΓΑΤΟ) ΑΝΑ ΚΙΛΟ  ΚΙΛΟ 80    

5 ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΥΡΙΑ  ΚΙΛΟ 250    

6 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ  1 ΛΙΤΡΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ 3000    

7 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 GR  ΤΕΜΑΧΙΟ 350    

8
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 
(ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ)  ΤΕΜΑΧΙΟ 330    

        

    13%    

        

        

        

Δ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
CPV ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:15300000-1    

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ   
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
- ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 

1 ΠΑΤΑΤΕΣ  KIΛΟ 2500    

2 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ  ΚΙΛΟ 500    

3 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ  ΜΑΤΣΑΚΙ 40    

4 ΝΤΟΜΑΤΕΣ  ΚΙΛΟ 800    

5 ΛΕΜΟΝΙΑ  ΚΙΛΟ 270    

6 ΜΑΡΟΥΛΙ ΣΓΟΥΡΟ  ΚΙΛΟ 30    

7 ΛΑΧΑΝΟ  ΚΙΛΟ 160    

8 ΜΗΛΑ     ΚΙΛΟ 800    

9 ΑΧΛΑΔΙΑ     ΚΙΛΟ 450    

10 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ   ΚΙΛΟ 220    

11 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ  ΚΙΛΟ 200    

12 ΜΠΑΝΑΝΕΣ  ΚΙΛΟ 1000    

13 ΠΕΠΟΝΙ   ΚΙΛΟ 150    

14 ΚΑΡΠΟΥΖΙ  ΚΙΛΟ 450    

15 ΚΑΡΟΤΑ  ΚΙΛΟ 150    

16 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ  ΤΕΜΑΧΙΟ 800    

17 ΣΤΑΦΥΛΙΑ   ΚΙΛΟ 150    

18 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ  ΚΙΛΟ 150    

19 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ  ΚΙΛΟ 25    

20 ΜΑΪΔΑΝΟ  ΜΑΤΣΑΚΙ 250    

21 ΑΝΙΘΟ   ΜΑΤΣΑΚΙ 45    

22 ΠΙΠΕΡΙΕΣ  ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ  ΚΙΛΟ 75    

23 ΣΠΑΝΑΚΙ  ΚΙΛΟ 10    
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24 ΣΕΛΙΝΟ  ΚΙΛΟ 140    

25 ΡΟΔΑΚΙΝΑ  ΚΙΛΟ 135    

26 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ   ΚΙΛΟ 200    

27 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ  ΚΙΛΟ 50    

28 ΚΕΡΑΣΙΑ  ΚΙΛΟ 50    

29 ΦΡΑΟΥΛΕΣ    ΚΙΛΟ 100    

30 ΒΕΡΥΚΟΚΑ  ΚΙΛΟ 150    

31 ΣΚΟΡΔΑ ΑΝΑ 1 ΤΜΧ  ΤΕΜΑΧΙΟ 150    

Ε - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
 CPV  ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :15810000-9    

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ   
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
- ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 

1 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΜΕ ΒΟΥΤΥΡΟ  ΚΙΛΟ 14    

2 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ  ΚΙΛΟ 26    

3 ΓΛΥΚΑ ΤΥΛΙΧΤΑ  ΚΙΛΟ 14    

4 ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΒΑΝΙΛΙΑΣ  ΚΙΛΟ 35    

5 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ (ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ) ΦΡΟΥΤΩΝ  ΚΙΛΟ 35    

6 ΚΩΚΑΚΙΑ  ΚΙΛΟ 21    

7 ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ  ΤΕΜΑΧΙΟ 400    

8 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΜΙΚΡΟ 350GR  ΚΙΛΟ 300    

9 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΜΕΓΑΛΟ 700GR  ΚΙΛΟ 510    

 ΕΙΔΗ ΜΕ ΦΠΑ 13%       

10 ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ  ΚΙΛΟ 3500    

11 ΚΟΥΛΟΥΡΙ  ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ 3500    
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