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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

O Γήμαπσορ Φιλιαηών 

Έρνληαο ππφςε :  

1. Ρνπ Λ. 3463/2006 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ». 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή Ρνπ Λ. 3852/ΦΔΘ 87 Α’/7-6-

2010 «Λέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – 

Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο». 

3. Ρνπ Λ. 2690/1999 «Θχξσζε Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

4. Ρνπ  N.  3861/2010  «Δλίζρπζε  ηεο  δηαθάλεηαο  κε  ηελ  ππνρξεσηηθή  αλάξηεζε  λ

φκσλ θαη 

πξάμεσλ   ησλ   θπβεξλεηηθψλ,   δηνηθεηηθψλ   θαη   απηνδηνηθεηηθψλ  νξγάλσλ ζην 

δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

5. ΡνπΛ.3548/2007 «Θαηαρψξεζεδεκνζηεχζεσλησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Ρνπ  Λ.   4270/2014   «Αξρέο   δεκνζηνλνκηθήο   δηαρείξηζεο   θαη   επνπηεία   (ελζσ

κάησζε   ηεο  Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

7. Ρνπ Λ.4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

8. Ρελ αξηζ. 28/2018 εγθεθξηκέλε κειέηε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο Γήκνπ Φηιηαηψλ . 

9. Ρν αξηζ. πξση. 10093/20-11-2018 πξσηνγελέο αίηεκα  (18REQ004061106) 

10. Ρελ αξηζ. 260/2018 Απφθαζε Γεκάξρνπ (ΑΓΑ:ΧΥΦΝΧΗΦ-Λ2Θ)  πεξί έγθξηζεο 

ηνπ πξσηνγελνχο αηηήκαηνο θαη δηάζεζεο ηεο απαηηνχκελεο πίζησζεο 

(18REQ004067172) θαη κε  

11. Ρελ αξ. 196/2018 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε δηελέξγεηα 

ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, εγθξίζεθαλ νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ, ζπγθξφηεζε 

Ρρομικεια τροφίμων και φρζςκο γάλα για το 
εργατοτεχνικό προςωπικό για τον Διμο 

Ψιλιατϊν και τα Ν.Ρ.Δ.Δ. ζτουσ 2019 

Ρροχπολογιςμόσ: 69.455,78 € με ΨΡΑ 

Αρικ. Μελζτθσ : 28/2018 
Αρικ. Ρρωτ: 10897/14-12-2018 

 





 

Σελίδα 2 

επηηξνπή δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ, ζπγθξφηεζε επηηξνπή 

αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ γηα ηνλ δηαγσληζκφ    .  

 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

 Ππλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΦΡΔΚΟ 

ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ  ΓΙΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ  ΦΙΛΙΑΣΧΝ ΚΑΙ ΣΑ 

Ν.Π.Γ.Γ. ΔΣΟΤ 2019 κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο θαη 

γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θνξείο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)  φπσο 

νξίδεηαη ζηα άξζξα 86 ηνπ Λ.4412/2016 ή ε κεγαιχηεξε πνζνζηηαία έθπησζε επί ηνηο 

εθαηφ (%) ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε εκεξήζηα ηηκή πψιεζεο ηνπ είδνπο 

παξάδνζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ 

ηεο ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

Λ.3438/2006, γηα ηα είδε νπσξνπσιείνπ, θξενπσιείνπ, θαηεςπγκέλσλ πξντφλησλ, 

ειαηφιαδσλ  ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 69.455,78 €, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ 13% θαη ΦΞΑ 24%) θαη 

Καλεί 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV - ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 Σηοητεία Αλαζέηοσζας Αρτής – Σηοητεία επηθοηλφλίας  

 

Δπσλπκία Γήκνο Φηιηαηψλ 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε Δι. Βεληδέινπ 8 

Ξφιε Φηιηάηεο 

Ραρπδξνκηθφο Θψδηθαο 46300 

Ρειέθσλν 2664360166 

Φαμ 2664022989 

Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν  info@filiates.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Πσηήξην Σξήζηνπ, ηει:2664360181, 

fax:2664022989, e-mail: info@filiates.gr  

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL) www.filiates.gr 

 

ηοισεία Δπικοινυνίαρ  

Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζην γξαθείν ηεο 

Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Φηιηαηψλ (Δι. Βεληδέινπ 8, Φηιηάηεο, 1νο φξνθνο) θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.  

Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επίζεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηεο δηαθήξπμεο θαη 

ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ εληχπνπ ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο ππεχζπλεο δήισζεο) κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο 

ηνπ Γήκνπ Φηιηαηψλ www.filiates.gr, απφ φπνπ κπνξνχλ λα ηα πξνκεζεπηνχλ δσξεάλ.  

 

1.2 Σηοητεία Δηαδηθαζίας-Χρεκαηοδόηεζε 

Δίδορ διαδικαζίαρ  

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ. 4412/16 (ζπλνπηηθφο 

δηαγσληζκφο), χζηεξα απφ θαλνληθή πξνζεζκία ησλ πξνβιεπφκελσλ εκεξψλ δεκνζίεπζεο 

(ειάρηζηε πξνζεζκία 12 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ζην ΘΖΚΓΖΠ ( άξζξν 121 

παε.1γ ηνπ λ. 4412/2016).  

 

Υπημαηοδόηηζη ηηρ ζύμβαζηρ 

Ζ ζπλνιηθή εθηηκψκελε δαπάλε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 69.455,78 

€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ 13% θαη ΦΞΑ 24% θαη ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ησλ ΘΑ: 

15-6063.002, 20-6063.008, 20-6063.009, 25-6063.006, 30-6063.008, 35-6063.005, 70-

6063.008, 70-6699.004, 15-6699.002 πξνυπνινγηζκνχ 2019 ηνπ Γήκνπ Φηιηαηψλ θαη ηηο 

αληίζηνηρεο ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ.  

1.3 Σσλοπηηθή Περηγραθή θσζηθού θαη οηθολοκηθού αληηθεηκέλοσ ηες ζύκβαζες  

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΘΑΗ ΦΟΔΠΘΝ ΓΑΙΑ ΓΗΑ ΡΝ 

ΔΟΓΑΡΝΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ  ΓΗΑ ΡΝΛ ΓΖΚΝ  ΦΗΙΗΑΡΥΛ ΘΑΗ ΡΑ Λ.Ξ.Γ.Γ. ΔΡΝΠ 2019 κε 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε 

ηηκή), φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 86 ηνπ Λ.4412/2016 ή ε κεγαιχηεξε πνζνζηηαία έθπησζε επί 

ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε εκεξήζηα ηηκή πψιεζεο ηνπ 

είδνπο παξάδνζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο 

ηηκψλ ηεο ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

Λ.3438/2006, γηα ηα είδε νπσξνπσιείνπ, θξενπσιείνπ, θαηεςπγκέλσλ πξντφλησλ, 

ειαηφιαδσλ, ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 69.455,78 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΞΑ 13% θαη ΦΞΑ 24%) θαη 

 

http://www.filiates.gr/
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Αναλςηικά, ο πποϋπολογιζμόρ ηηρ ππομήθειαρ έσει υρ εξήρ:  [ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι] 

 

Θσδηθφο ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 15800000-6, 15500000-3,  

Νη Ξξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ. 

Ζ ζχκβαζε ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο κέρξη 31-12-2019, κε δηθαίσκα 

παξάηαζεο δχν κελψλ κε ηελ πξνυπφζεζε λα πξνβιέπεηαη ζηελ ζχκβαζε ή φηαλ 

ζεκθσλήζνπλ γηαπηφ θαη ηα δπν ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 

αξκφδηαο επηηξνπήο, ρσξίο λα ζεκεησζεί ππέξβαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ .(ζχκθσλα κε ηα 

φζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 132 θαη 201 ηνπ Λ.4412/2016) 

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζηο  

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

1. ηνπ λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή Ρνπ Λ. 3852/ΦΔΘ 87 Α’/7-6-2010 «Λέα 

αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Ξξφγξακκα 

Θαιιηθξάηεο». 

2. ηνπ λ. 3861/2010 (ΦΔΘ 112 Α’/13-7-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

3. ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) 

«Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην».  

4. ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ 

Νδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ 

ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

5. ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύπυζη ηος Κώδικα Νόμυν για ηο Ελεγκηικό Σςνέδπιο» 

6. ηνπ λ.4250/2014(ΦΔΘ 74 A΄/26-03-2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-Θαηαξγήζεηο, 

Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε 

Γηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 318/1992 (Α’ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 

7. ηνπ λ. 4270/2014 (ΦΔΘ 143 Α), «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011 /85/ΔΔ) δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Λ.4412/2016, άξζξν 377. 

8. ηνπ λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147 Α) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη 

πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), φπσο απηφο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρπεί.» 

9. ηνπ «π.δ.». 80/2016 (ΦΔΘ 194 Α) «Ξεξί αλαιήςεσλ ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

10.Ρεο αξηζ. Ξ1/2380/18-12-2012 (ΦΔΘ 3400 Β) ΘΑ ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ, Δζληθήο 

Άκπλαο, Δζσηεξηθψλ, Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, γείαο, Γεκφζηαο 

Ράμεο θαη Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε, Λαπηηιίαο θαη Αηγαίνπ «Οχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ 

ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ». 

11.Ρεο αξηζ. 5143/05-12-2014 (ΦΔΘ 3335 Β) Α ηνπ Αλαπιεξσηή πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ 

«Θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ, ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο 

θξάηεζεο ππέξ ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π., θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο 

παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 4013/2011 (ΦΔΘ 204 Α) φπσο ηζρχεη»,  
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1.5 Προζεζκία παραιαβής προζθορώλ θαη δηελέργεηα δηαγφληζκού  

Η καηαληκηική ημεπομηνία παπαλαβήρ ηυν πποζθοπών είναι η 28/12/2018 ώπα 

11:00 π.μ. 

Κεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην ρψξν ηνπ Γεκαξρηαθνχ Κεγάξνπ ( Δι. 

Βεληδέινπ 8, Φηιηάηεο, Γξαθείν Ρερληθήο πεξεζίαο). 

Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα, ε 

απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

εκέξα, κε απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Ζ απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο, ηξεηο 

(3) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε φζνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

έιαβαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θαη αλαξηάηαη ζην ΘΖΚΓΖΠ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 

Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί 

λα νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ. 

1.6 Δεκοζηόηεηα 

Γημοζίεςζη ζε εθνικό επίπεδο  

Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ).  

Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΓΔΗΑ) θαζψο θαη δεκνζηεχηεθε ζε κία εκεξήζηα ή 

εβδνκαδηαία εθεκεξίδα ηνπ Λνκνχ.  

Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε 

δηεχζπλζε (URL): www.filiates.gr ζηελ δηαδξνκή: ► Γηαθάλεηα/Γηαγσληζκνί & Ξξνκήζεηεο, ζηηο  

14/12/2018  

 

1.7 Αρτές εθαρκοδόκελες ζηε δηαδηθαζία ζύλαυες  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ. 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.filiates.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γεληθές Πιεροθορίες 

2.1.1 Έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ 

Ρα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα: 

- ε κε αξ. 10900/14-12-2018 Ξεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο, φπσο απηή έρεη δεκνζηεπηεί 

ζην πξφγξακκα ΓΗΑΓΔΗΑ θαη ζην ΘΖΚΓΖΠ  

- ε παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Ξαξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο θαη 

είλαη: 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η – Αλαιπηηθφο πίλαθαο εηδψλ & ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ – Κειέηε 28/2018 Ρερληθήο πεξεζίαο – Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ - ΡΔΓ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗV – πφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

2.1.2 Δπικοινυνία - Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ ύμβαζηρ 

Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζην Ρκήκα 

Ξξνκεζεηψλ πεξεζίαο  ηνπ Γήκνπ Φηιηαηψλ (Δι. Βεληδέινπ 8, Φηιηάηεο, 1νο φξνθνο) 

θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.  

Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επίζεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηεο δηαθήξπμεο 

θαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εληχπσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπ Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ 

πεχζπλεο Γήισζεο) κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ Φηιηαηψλ www.filiates.gr, απφ 

φπνπ κπνξνχλ λα ηα πξνκεζεπηνχλ δσξεάλ.  

 

2.1.3 Παποσή Γιεςκπινίζευν 

2.1.3.1 Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο, ην 

αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γήκνπ Φηιηαηψλ  

www.filiates.gr.  

Κεηά ηελ θαηάζεζε πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη 

δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλήζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην 

φξγαλν είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο πεξεζίαο.  

2.1.3.2 Θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ 

Λ. 4412/2016 (Ππκπιήξσζε - απνζαθήληζε πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ), ε 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο ή ηνπο 

ππνςεθίνπο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά 

πνπ έρνπλ ππνβάιεη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία. Νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή 

ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο, ρσξίο λα 

έρεη δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηιρ αζάθειερ, εποςζιώδειρ 

πλημμέλειερ ή ππόδηλα ηςπικά ζθάλμαηα πος επιδέσονηαι διόπθυζη ή 

ζςμπλήπυζη, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, 

ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ 

πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ 

εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ 

δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο 

ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (A' 74), κεηαθξάζεσλ 

θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ 

εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ 

http://www.filiates.gr/
http://www.filiates.gr/
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ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε, θαηά ην πξψην εδάθην, δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο 

ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε 

ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη 

κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί .Ζ 

δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο 

πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο. 

2.1.3.3 Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δεν αποηελεί κώλςμα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

2.1.4 Γλώζζα 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ρπρφλ ελζηάζεηο ή 

πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη 

πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα 

επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε 

κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Ξ.ΔΜ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν 

θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξνι.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε 

απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα 

ππεξεζία. 

Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ 

πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο 

είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ 

πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα ‘’Apostile” ζχκθσλα κε 

ηελ ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ 

δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξ.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

 Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ 

πεπιεσόμενο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα [πσ αγγλική], ρσξίο λα 

ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ 

αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής  

2.2.1 Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ  

2.2.1.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα 

κέιε απηψλ, πος η δπαζηηπιόηηηά ηοςρ είναι ζςναθήρ με ηο ανηικείμενο ηηρ 

παπούζαρ θαη είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 

αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο 

γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 

Ππκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε 

ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
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2.2.1.2. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξάο.  

2.2.1.3. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα 

κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξνλ.  

2.2.2 Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016 παξ. 1α, δελ απαηηείηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ.  

2.2.3 Λόγοι αποκλειζμού 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα 

κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα 

έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ 

ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο1 :  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο 

ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή 

ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ 

ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

(ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία 

ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 

27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία 

ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά 

κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 

ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

4198/2013 (Α΄ 215). 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 

εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

                                                           
1
 Ρρβλ παρ. 1 άρκρου 73 ν. 4412/2016.  
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Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε 

ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

2.2.3.2. Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θόπυν θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε 

κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 

απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ .  

2.2.3.3. Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή ειζθοπών κοινυνικήρ αζθάλιζηρ θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε 

δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη φηαλ 

ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ 

έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, 

νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ 

ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

2.2.3.4. Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο2.  

2.2.4 Καηαλληλόληηα άζκηζηρ επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ3  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 

αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. 

Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 

Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. 

  

2.3 Κπιηήπια Ανάθεζηρ  

2.3.1 Κπιηήπιο ανάθεζηρ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνδεηεξείηαη ζε νκάδεο θαη νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα κία ή 

πεξηζζφηεξεο νκάδεο θαη γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θνξείο.Θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή)φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 86 ηνπ Λ. 4412/2016 ή ε κεγαιχηεξε 

πνζνζηηαία έθπησζε επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε 

εκεξήζηα ηηκή πψιεζεο ηνπ είδνπο παξάδνζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε 

εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηεο πεξεζίαο Δκπνξίνπ ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 3438/2006 γηα ηα είδε νπσξνπσιείνπ θαη 

θξενπσιείνπ θαηεςπγκέλσλ πξντφλησλ, ειαηφιαδσλ. CPV 15800000-6, 15500000-3. 

 

                                                           
2
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 

περιλαμβάνεται ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.).  
3
 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
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2.4 Καηάπηιζη - Πεπιεσόμενο Πποζθοπών 

2.4.1 Γενικοί όποι ςποβολήρ πποζθοπών 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε θαη ζηε ζρεηηθή κειέηε. Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε 

απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

Γιεςκπινήζειρ:  

α) Πε φηη αθνξά ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ γηα πξνζθφκηζε εγγξάθσλ θαη αλαθνξηθά 

κε ηελ επηθχξσζε ησλ αληηγξάθσλ απηψλ, ηζρχνπλ ηα δηαιακβαλφκελα ζην Λ. 4250/14. 

Ήηνη: 

 

- Απλά ανηίγπαθα δημοζίυν εγγπάθυν: 

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ 

αθξηβψλ αληηγξάθσλ ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 

4250/2014. Πεκεησηένλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα 

ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα 

νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο θπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. 

 

- Απλά ανηίγπαθα αλλοδαπών δημοζίυν εγγπάθυν: 

Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ 

έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο 

επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ 

δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Θψδηθα 

Γηθεγφξσλ (Λ4194/2013). Πεκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ, νη απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε 

επηζεκείσζε (APOSTILLE), νη νπνίεο απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο 

(Πχκβαζε ηεο Σάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο .  

 

- Απλά ανηίγπαθα ιδιυηικών εγγπάθυν:  

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ 

εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Θψδηθα Γηθεγφξσλ (Λ 4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή 

θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε 

απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 

4250/2014.  

 

- Ππυηόηςπα έγγπαθα και επικςπυμένα ανηίγπαθα  

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο.  

 

β) Πε φηη αθνξά ην Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (Ρ.Δ..Γ.) ηζρχνπλ ηα 

εμήο: 

ην Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (Ρ.Δ..Γ.), εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 

158/2016 απφθαζε ηεο ΔΑΑΓΖΠ (ΦΔΘ Β 3698/2016) βάζεη ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 

4 ηνπ άξζξνπ 79. (Β/3698/16-11-2016) θαη  ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο  

σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πιεξνχλ  ηα 

ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηνπο. 

Ρν Ρ.Δ..Γ. πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία ππνγξαθήο απφ ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζην ΘΖΚΓΖΠ έσο θαη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο  ησλ 

πξνζθνξψλ.  Γελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα 

δηνηθεηηθή αξρή ή ηα Θ.Δ.Ξ. 
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Όηαλ ν ππνςήθηνο  είλαη εηαηξεία θαη ν ππνγξάθσλ ην Ρ.Δ..Γ. ελεξγεί σο λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή 

επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο & κνλνγξαθή). 

Ρν Ρ.Δ..Γ. απνηειεί  ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 

1599/1986 θαη δηαηίζεηαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΗΗ – ΡΔΓ,  ηεο παξνχζαο.   Πε 

επεμεξγάζηκε κνξθή .doc  δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ  www.filiates.gr  

 

2.4.2 Υπόνορ και Σπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών  

Νη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη:  

(α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ  

(β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή  

(γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

Πε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη 

πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη 

ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη 

επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη 

ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή 

άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

εηδνπνηεζεί εγθαίξσο.  

Νη πξνζθνξέο είλαη έγγξαθεο θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε ενιαίο ζθπαγιζμένο θάκελο, 

ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα:  

 

Ξξνο ηνλ Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 

Ξξνζθνξά ηνπ …………..4 

γηα ηελ πξνκήζεηα : «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΘΑΗ ΦΟΔΠΘΝ ΓΑΙΑ ΓΗΑ ΡΝ 

ΔΟΓΑΡΝΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ  ΓΗΑ ΡΝΛ ΓΖΚΝ  ΦΗΙΗΑΡΥΛ ΘΑΗ ΡΑ Λ.Ξ.Γ.Γ. ΔΡΝΠ 2019» 

κε αλαζέηνπζα αξρή ην Γήκν Φηιηαηψλ 

θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 28/12/2018 θαη ψξα 11.00 π.κ. 

 

Κέζα ζηνλ εληαίν θάθειν ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα: 

α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ-

Σεσνική Πποζθοπά» θαη  

β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Οικονομική Πποζθοπά». 

Νη δχν σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 

θαθέινπ. 

 

2.4.3 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ-Σεσνική Πποζθοπά» 

2.4.3.1 Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ5: 

α) Tο ηςποποιημένο ένηςπο ςπεύθςνηρ δήλυζηρ (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/20166. Νη πξνζθέξνληεο 

ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΡΔΓ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, ζε επεμεξγάζηκε 

                                                           
4
  Στοιχεία προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα (ιδίωσ επωνυμία, οδόσ, αρικμόσ, Τ.Κ., πόλθ, τθλζφωνο, fax και e-mail) και ςε 

περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων τα ςτοιχεία όλων των μελϊν αυτισ. 
5
 Βλ. άρκρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 

6
 Δθμοςιεφκθκε ςτο ΨΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τα 

αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΫΩ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) www.eaadhsy.gr  

http://www.filiates.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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κνξθή αξρείνπ doc, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.filiates.gr θαη απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο. 

Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην 

ΡΔΓ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

 

2.4.5 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Οικονομική Πποζθοπά»  

2.4.5.1 Πε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», 

ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε νπνία ζπληάζζεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, 

ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗV  - πφδεηγκα Νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο. 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα πξέπεη ν ζπκκεηέρσλ λα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα φια ηα 

είδε ηεο πξνκήζεηαο. 

Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη αλά κνλάδα ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα. 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Ξ.Α., γηα παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε επξψ. 

Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή 

αληηπξνζθνξψλ. 

 

2.4.6 Υπόνορ ιζσύορ ηυν πποζθοπών7  

Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 

δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ (3) απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξά 

ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 

α ηνπ λ. 4412/2016. 

 

2.4.7 Λόγοι απόππιτηρ πποζθοπών8 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη 

ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ 

επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ 

έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο  

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.  

δ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα 

έγγξαθα ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 

                                                           
7
 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 

8
 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

3.1 Αποζθπάγιζη και αξιολόγηζη πποζθοπών  

3.1.1 Παπαλαβή και εξέηαζη ηυν θακέλυν πποζθοπάρ  

α) Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ 

Ξξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ 

παξνχζα. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ 

έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ 

πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη 

επίζεο απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ 

ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά. 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε ην 

πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο 

(ζεκεηψλεηαη φηη ηφζν ζην πξσηφθνιιν φζν θαη ζηνλ θάθειν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη 

εκέξα ππνβνιήο θαη ε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη’ εληνιή ηνπ Ξξνέδξνπ 

ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 

β) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα. Ζ απνζθξάγηζε 

δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ 

εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία 

θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππoβιήζεθαλ απφ απηνχο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ 

Λ.4412/2016. 

 

3.1.2 ηάδια αποζθπάγιζηρ και αξιολόγηζηρ πποζθοπών  

α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο-ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή 

πξνζθνξά, αλά θχιιν. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, 

θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ 

ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Νη θάθεινη ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη 

απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο 

ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα 

απνζθξαγηζζεί ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ψξα. 

β) Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ 

απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπο.  

γ) Νη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, 

απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε 

ηηκψλ, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, καδί κε ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο φζσλ 

πξνζθνξψλ θξίλνληαη απνξξηπηέεο. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα 

πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α' θαη β' νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ 

απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 

Ζ θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεη ζε μία δημόζια 

ζςνεδπίαζη, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.  
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δ) Ρα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία θνηλoπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. 

Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 100 

ηνπ λ. 4412/2016 φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 4497/2017, ηα απνηειέζκαηα θάζε 

ζηαδίνπ κπνξνχλ λα επηθπξσζνχλ κε κία απφθαζε.  

 

3.2 Γικαιολογηηικά καηακύπυζηρ- Καηακύπυζη ηηρ ζύμβαζηρ 

 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»),  γηα 

ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3, λα 

ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. Ρα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, 

ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη είλαη9: 

3.2.1 Υο απνδεηθηηθφ γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 2.2.3.1, ν ππνςήθηνο νθείιεη λα 

πξνζθνκίζεη απόζπαζμα ποινικού μηηπώος ή ειιείςεη απηνχ ηζνδχλακνπ 

εγγξάθνπ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο. Ζ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο : 

α) ηνλ ίδην ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ,  

β) ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) 

θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (O.E. θαη Δ.Δ.),  

β) ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), 

Δάλ απφ ην ππνβιεζέλ πνηληθφ κεηξψν δελ πξνθχπηεη ην είδνο ηνπ αδηθήκαηνο γηα 

ην νπνίν θαηαδηθάζζεθε ν ελδηαθεξφκελνο, ππνβάιιεηαη απφ απηφλ πεχζπλε 

Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ 1599/86, θέξνπζα ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή, φπνπ 

αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ηα αδηθήκαηα απηά. Ζ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί 

ζε θάζε πεξίπησζε λα δεηήζεη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν λα πξνζθνκίζεη αληίγξαθα 

ησλ θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. Πε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ 

κεηξψνπ δελ είλαη ιεπθφ ζα ππνβάιιεηαη έλνξθε βεβαίσζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο 

αξρήο ή Ππκβνιαηνγξάθνπ, πεξί ησλ αδηθεκάησλ πνπ αθνξνχλ νη θαηαδίθεο πνπ 

είλαη γξακκέλεο ζην κεηξψν. Αλ απφ ηελ έλνξθε βεβαίσζε πξνθχπηεη φηη θάπνηα 

απφ ηηο θαηαδίθεο αθνξά αδίθεκα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη απνθιεηζκφ ηνπ 

δηαγσληδνκέλνπ, πξνζθνκίδεηαη ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί αλ ην αδίθεκα αθνξά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ. Ζ έλνξθε βεβαίσζε δηαηεξεί ηελ ηζρχ ηεο γηα φζν ρξφλν 

αληηζηνηρεί ζην πεξηερφκελν ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ. 

3.2.2 Υο απνδεηθηηθφ γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2., ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη 

Φοπολογική Δνημεπόηηηα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνο σο 

πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο  ηεο 

πξνζθνξάο ή φηη έρεη ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.  

3.2.3 Υο απνδεηθηηθφ γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 2.2.3.3., ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη 

Βεβαίυζη Αζθαλιζηικήρ Δνημεπόηηηαρ φηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο 

αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή 

φηη έρεη ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.  

Σημειώνεηαι όηι ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 258/05 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, νη Α.Δ. 

εηαηξείεο, είλαη ππνρξεσκέλεο λα αζθαιίζνπλ ζηνλ Ν.Α.Δ.Δ. ηα κέιε ηνπ Γ.Π., 

εθφζνλ απηά είλαη κέηνρνη θαηά πνζνζηφ 3% ηνπιάρηζηνλ. 

Νη νκφξξπζκεο εηαηξείεο (Ο.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ 

νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηφζν γηα φια ηα κέιε ηνπο, φζν θαη γηα φιν ην 

απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. Νη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο (Δ.Δ.) ζα 
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πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο κφλν 

γηα ηα νκφξξπζκα κέιε ηνπο θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. 

Νη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ 

ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο θαη γηα φιν ην 

απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ.  

Νη αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ 

νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο 

πξνζσπηθφ.  

3.2.4 Γηα ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ 

επί πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί κε ην πηζηνπνηεηηθφ ή ηα πηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο, Τπεύθςνη Γήλυζη γηα ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο φπνπ ππάγεηαη 

ν θάζε απαζρνινχκελνο θαη νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο ε εηαηξεία. 

3.2.5 Υο απνδεηθηηθφ γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 2.2.4., ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη 

Πιζηοποιηηικό απμόδιαρ απσήρ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα (πνπ ηεξνχληαη 

ζην θξάηνο κέινο). Ρν δηθαηνινγεηηθφ επαγγεικαηηθήο εγγξαθήο πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεη απνδεθηφ, ζα πξέπεη λα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ.  

3.2.6 Γηα ηελ απφδεημε ηεο νόμιμηρ ζύζηαζηρ και εκπποζώπηζηρ, ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, 

πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, ζπγθξφηεζε Γ.Π. ζε ζψκα, ζε 

πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ).  

Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη 

ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ 

λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο 

εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη 

ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ 

ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Δηδηθφηεξα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ηα θάησζη: 

Νη Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ εθπξνζσπνχληαη απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο Ππκβνπιίνπ ή 

άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν ην νπνίν νθείιεη λα ππνβάιιεη : 

Αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο έρεη θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα 

Γηνηθεηηθή Αξρή, καδί κε ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Θ. (η. Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ.) ή ηηο αληίζηνηρεο 

δεκνζηεχζεηο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ (άξζξν 2 ηνπ Λ. 4250/2014) ζηα 

νπνία έρνπλ δεκνζηεπηεί ε ζχζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ, θαζψο θαη ην Φ.Δ.Θ. (η. Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ.) ή ηηο αληίζηνηρεο 

δεκνζηεχζεηο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ (άξζξν 2 ηνπ Λ. 4250/2014) ζην 

νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ε ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο Ππκβνπιίνπ. Πε φζεο 

πεξηπηψζεηο, δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία δεκνζηφηεηαο, αξθεί ε πξνζθφκηζε 

αλαθνίλσζεο ηεο αξκφδηαο Γηνηθεηηθήο Αξρήο γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ ζρεηηθψλ 

ζηνηρείσλ ζηνλ νηθείν Κ.Α.Δ. 

Ξξαθηηθφ ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξίαο κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζην 

δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάιεςε ηεο δεκνπξαηνχκελεο πξνκήζεηαο θαη νξίδεηαη 

ζπγθεθξηκέλν άηνκν ζην νπνίν παξέρεηαη ε εμνπζηνδφηεζε (ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δελ ππνγξάθεη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξίαο ηα ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ 

έγγξαθα θαη κφλν εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ππνςήθηνπ 

αλαδφρνπ) λα ππνγξάςεη φια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο πξνζθνξάο. 

Νη Ν.Δ., Δ.Δ., Η.Θ.Δ. εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπο ή άιιν λφκηκα 

εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν ην νπνίν νθείιεη λα ππνβάιιεη: 

α) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ θαη β) Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 
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Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ 

έλνξθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ 

πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν έλνξθε δήισζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε 

ππεχζπλε δήισζε ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά. 

3.2.7 Ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα 

ππνβάιιεη καδί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

θαη φζα ή φπνηα πηζηνπνηεηηθά αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα 

πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη δεηνχληαη ζηελ 

αξηζ. 28/2018 Κειέηε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο.  

3.2.8 Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη: 

α) ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο 

(ΡΔΓ) είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή 

β) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα 

πξσηφηππα ή  αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή 

γ) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 

θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε 

ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 

3.2.9 Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ 

θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη 

φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

3.2.10 Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε 

ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ 

ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο 

ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε 

καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

3.2.11 Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ δχλαηαη λα εηζεγεζεί, εληφο ηεο 

πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο, ηελ θαηαθχξσζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαηά 

πνζνζηφ 30%, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ 

Λ.4412/2016. 

3.2.12  Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή είηε θαηαθπξψλεη, είηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ Λ. 4412/2016. Ζ αλαζέηνπζα αξρή 

θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο 

απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

 

3.3 ύνατη ζύμβαζηρ  

3.3.1 Κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο 

θείκελεο  δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη 

δηθαζηηθήο πξoζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, ν πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δελ είλαη πιένλ ζε 

ηζρχ, κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ρα ζηνηρεία ειέγρνληαη 

απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ εθιείςεη νη 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ 

αλάδνρν θαη θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή 

ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 
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3.3.2 Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 

πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ 

εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη 

γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

 

3.4 Δνζηάζειρ 

 

3.4.1 Δλζηάζεηο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο άιινπ 

πξνζθέξνληνο θαη θαηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ αζθνχληαη ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 127 ηνπ Λ.4412/2016 σο εμήο: 

Πε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία 

άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 

πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 

3.4.2 Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε 

ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

πξνζθνξψλ. 

3.4.3 Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο 

έλζηαζεο, η καηαβολή παπαβόλος ςπέπ ηος Γημοζίος πνζνχ ίζνπ κε ην ένα 

ηοιρ εκαηό (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Ρν παξάβνιν απηφ 

απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε 

έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

 

3.5 Μαηαίυζη Γιαδικαζίαρ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 

4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ 

δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 

κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα 

αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην 

ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγςήζειρ καλήρ εκηέλεζηρ 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγύηζηρ καλήρ εκηέλεζηρ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 

πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΞΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ 

ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα 

απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε 

γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 

αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο 

ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ 

ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε 

εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Νη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

α) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ 

ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα 

παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  

β) ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν δίδεηαη ε εγγχεζε θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 

δ) ζαθή παξαίηεζε ηνπ εγγπεηή απφ ηελ έλζηαζε ηεο δηδήζεσο κέρξη ην παξαπάλσ 

πνζφ  

ε) αλεπηθχιαθηε ππφζρεζε πεξί θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ρσξίο θακία 

έλζηαζε ή αληίξξεζε, κέζα ζε πέληε (5) ην πνιχ εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή 

εηδνπνίεζε. 

 

Ρα ζηνηρεία (δ) θαη (ε)  δεν απαιηούνηαι λα αλαγξάθνληαη ζηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ 

έρνπλ εθδνζεί απφ ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ10.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ 

λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.  

 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 

εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 

αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ 

ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί 

ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΞΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 

φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

                                                           
10 Σύκθωλα κε ηο αρηζ. πρωη. 13072/19-03-2014 έγγραθο ηοσ Τακείοσ Παραθαηαζεθώλ θαη Δαλείωλ, οη εγγσοδοηηθές παραθαηαζήθες κε ηης 
οποίες παρέτοληαη εγγσήζεης ζσκκεηοτής ζε δηαγωληζκούς θαη εγγσήζεης θαιής εθηέιεζες όρωλ ηωλ ζσκβάζεωλ διαφέρουν από ηης εγγσεηηθές 
επηζηοιές ηωλ ηραπεδώλ. Σσλεπώς οη όροη σπό ηοσς οποίοσς παρέτεηαη ε εγγύεζε ηωλ Τραπεδώλ, ως κε ζσλάδοληες κε ηε θύζε θαη ηο 
ταραθηήρα ηες εγγσοδοζίας, δελ πρέπεη λα αλαγράθοληαη ζηα ζτεηηθά γρακκάηηα εγγσοδοηηθώλ παραθαηαζεθώλ. 
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Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο 

πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε 

παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

4.2  ςμβαηικό Πλαίζιο - Δθαπμοζηέα Νομοθεζία  

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο.  

4.3 Όποι εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε 

ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 

ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ 

ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη 

ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη 

ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

4.4 Σποποποίηζη ζύμβαζηρ καηά ηη διάπκειά ηηρ  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.  
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σπόπορ πληπυμήρ  

5.1.1 Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ θαη 

ηελ έθδνζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ λ. 

4412/2016 

Ρνλ  Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ 

παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο.  

 

5.2 Κήπςξη οικονομικού θοπέα εκπηώηος - Κςπώζειρ  

5.2.1. Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο11 απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε 

δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή 

αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ 

ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016  

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ: 

α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ 

εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 

Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, 

κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, 

αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 

απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 

5.3  Παπαλαβή ςλικών - Υπόνορ και ηπόπορ παπαλαβήρ ςλικών  

5.3.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Λ.4412/16. Θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο 

ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί 

κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. Ρν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη 

ηνλ αλάδνρν. 

Ζ  επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη 

πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –

απφξξηςεο ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 

5.3.2. Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη ΠΛΝΙΗΘΑ εληφο δηαζηήκαηνο ελφο (1) κήλα απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχµβαζεο.  

5.3.3. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, 

ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ 

εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο 

εκέξεο λσξίηεξα. 

5.3.4 Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ 

νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε 

ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

                                                           
11

 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016 
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5.4  Απόππιτη ζςμβαηικών ςλικών – Ανηικαηάζηαζη 

5.4.1. Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο 

ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα 

είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 

απφ ηελ απφθαζε απηή. 

5.4.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη 

ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

5.4.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ο Ππόεδπορ 

 

Παππάρ πςπίδυν 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΦΟΕΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
 
 

ΔΗΓΖ ΦΡΔΚΟ ΓΑΛΑ: ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΓΖΜΟΤ- ΦΡΔΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ 

1 Γάλα Ελλθνικό φρζςκο πλιρεσ 
3,5% λιπαρά (1 lit.) 

ΛΗΣΡΟ 7.292,00 1,05 € 7.656,60 € 

    ΤΝΟΛΟ 
 

7.656,60 € 

    ΦΠΑ 13% 
 

995,36 € 

    ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

8.651,96 € 

 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
 

ΕΙΔΗ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΨΡΑ % 
13  

ΨΡΑ % 
24 ΣΦΝΟΛΟ 

1 Αλεφρι κιλά 600 0,95 € 570,00 € 74,10 €   644,10 € 

2 Ηάχαρθ κιλά 600 0,87 € 522,00 €   125,28 € 647,28 € 

3 
μακαρόνια Ν. 
10 (500 γρ.) τεμ. 900 0,84 € 756,00 € 98,28 €   854,28 € 

4 ρφηι Βοννζτ κιλά 200 1,55 € 310,00 € 40,30 €   350,30 € 

5 
φακζσ χφμα 

κιλοφ κιλά 385 1,40 € 539,00 €   129,36 € 668,36 € 

6 
φαςόλια χφμα 

κιλοφ κιλά 384 1,95 € 748,80 €   179,71 € 928,51 € 

7 

ελαιόλαδο 
εξαιρετικά 
παρκζνο 5 

λιτρα τεμ. 96 25,22 € 
2.421,12 

€ 

314,75 
€   2.735,87 € 

8 
τομαλτοπολτόσ 

500 γρ. τεμ. 600 1,55 € 930,00 €   223,20 € 1.153,20 € 

    
ΣΥΝΟΛΟ 6.796,92 € 527,43 € 657,55 € 7.981,90 € 
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 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

 

1. Για ηον Γήμο Φιλιαηών. Σα είδη ηροθίμφν ποσ θα τρειαζηεί για ηις λειηοσργικές ανάγκες 

ηης Μαθηηικής Δζηίας είναι ηα κάηφθι: 

ΔΝΓΤΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 

 

ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΨΡΑ % 13  
ΨΡΑ % 

24 
ΣΦΝΟΛΟ 

Αλάτι 1 κιλοφ κιλά 40 1,00 € 40,00 €   9,60 € 49,60 € 

Αλεφρι που 
φουςκϊνει 

τεμ. 20 0,55 € 11,00 € 1,43 €   12,43 € 

Αλεφρι κιλά 50 0,95 € 47,50 € 6,18 €   53,68 € 

καρφδια ψφχα κιλά 8 9,60 € 76,80 € 9,98 €   86,78 € 

Βανίλιεσ τεμ. 40 0,29 € 11,60 €   2,78 € 14,38 € 

Βιτάμ 250 γρ. τεμ. 100 1,00 € 100,00 €   24,00 € 124,00 € 

Γαρφφαλλο 100 
γρ. 

τεμ. 10 0,68 € 6,80 €   1,63 € 8,43 € 

Ελιζσ  κιλά 20 4,50 € 90,00 €   21,60 € 111,60 € 

Ηάχαρθ κιλά 50 0,87 € 43,50 €   10,44 € 53,94 € 

Κακάο 1 κιλοφ τεμ. 5 5,30 € 26,50 €   6,36 € 32,86 € 

κανζλα 
τριμμζνθ 100 

γρ. 
τεμ. 10 1,20 € 12,00 €   2,88 € 14,88 € 

κζτςαπ 500 γρ. τεμ. 50 2,21 € 110,50 €   26,52 € 137,02 € 

κρουαςάν τεμ. 600 0,41 € 246,00 €   59,04 € 305,04 € 

κομπόςτα 840 
γρ. 

τεμ. 200 1,06 € 212,00 €   50,88 € 262,88 € 

κορν φλάουερ τεμ. 20 0,70 € 14,00 €   3,36 € 17,36 € 

κρικαράκι 500 
γρ. 

τεμ. 90 0,55 € 49,50 € 6,44 €   55,94 € 

κφμινο 20 γρ. τεμ. 15 0,89 € 13,35 €   3,20 € 16,55 € 

λεμόνι χυμόσ τεμ. 120 0,35 € 42,00 €   10,08 € 52,08 € 

μαγιά μπφρασ 
(ςυς. 3 φακ.) 

τεμ. 50 0,60 € 30,00 €   7,20 € 37,20 € 

μακαρόνι 
κοφτό 500 γρ. 

τεμ. 50 0,85 € 42,50 € 5,53 €   48,03 € 

μακαρόνια Ν. 
10 (500 γρ.) 

τεμ. 120 0,84 € 100,80 € 13,10 €   113,90 € 

Μακαρόνια Ν. 
2 (500 γρ.) 

τεμ. 60 0,85 € 51,00 € 6,63 €   57,63 € 

μαρμελάδα 400 
γρ. 

τεμ. 30 2,47 € 74,10 €   17,78 € 91,88 € 

μζλι 1 κιλοφ κιλα 25 6,30 € 157,50 €   37,80 € 195,30 € 

Μουςτάρδα 
500 γρ. 

τεμ. 50 1,99 € 99,50 €   23,88 € 123,38 € 

Μοςχοκάρυδο 
20 γρ. 

τεμ. 10 1,33 € 13,30 €   3,19 € 16,49 € 
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Μπαχάρι τεμ. 10 0,35 € 3,50 €   0,84 € 4,34 € 

Μπζικιν 
μπάουντερ 

3x20γρ 
τεμ. 15 0,30 € 4,50 €   1,08 € 5,58 € 

μπζικον ςε 
φζτεσ ςυςκ. 1 

κιλ. 
τεμ. 20 7,50 € 150,00 €   36,00 € 186,00 € 

ξφδι τεμ. 70 0,28 € 19,60 €   4,70 € 24,30 € 

Ράριηα κιλά 50 6,50 € 325,00 €   78,00 € 403,00 € 

πιπζρι κόκκινο 
1 κιλοφ 

κιλά 5 8,00 € 40,00 €   9,60 € 49,60 € 

πιπζρι μαφρο 
250 γρ. 

τεμ. 15 1,41 € 21,15 €   5,08 € 26,23 € 

ρίγανθ 
τριμμζνθ 1 

κιλοφ 
τεμ. 3 8,00 € 24,00 €   5,76 € 29,76 € 

ρφηι Βοννζτ κιλά 50 1,55 € 77,50 € 10,08 €   87,58 € 

ρφηι νυχάκι Α' κιλά 50 1,56 € 78,00 € 10,14 €   88,14 € 

ςιμιγδάλι 500 
γρ. 

τεμ. 20 0,79 € 15,80 €   3,79 € 19,59 € 

ςόδα μαγ. 
Συςκ. 350 γρ. 

τεμ. 10 1,00 € 10,00 €   2,40 € 12,40 € 

τοματοπολτόσ 
500 γρ. 

τεμ. 180 1,55 € 279,00 €   66,96 € 345,96 € 

τοματοχυμόσ 
500 γρ. 

τεμ. 180 0,62 € 111,60 €   26,78 € 138,38 € 

φακζσ χφμα 
κιλοφ 

κιλά 40 1,40 € 56,00 €   13,44 € 69,44 € 

φαςόλια χφμα 
κιλοφ 

κιλά 40 1,95 € 78,00 €   18,72 € 96,72 € 

φαςόλια 
γίγαντεσ 

τεμ. 40 2,29 € 91,60 €   21,98 € 113,58 € 

φρυγανιζσ 
τριμμζνθ 200 

γρ. 
τεμ. 80 0,95 € 76,00 €   18,24 € 94,24 € 

φφλλο για πίτα τεμ. 120 2,29 € 274,80 €   65,95 € 340,75 € 

χαλβάσ βανίλια 
- κακάο 2,5 κιλ. 

τεμ. 10 7,00 € 70,00 €   16,80 € 86,80 € 

χυμόσ 250 γρ. τεμ. 400 0,50 € 200,00 €   48,00 € 248,00 € 

χυλοπίτεσ 600 
γρ. 

τεμ. 30 1,76 € 52,80 € 6,86 €   59,66 € 

χυμόσ 1 λίτρου τεμ. 250 0,99 € 247,50 €   59,40 € 306,90 € 

αυγά Ελλθνικά 
53-63 γρ. 

τεμ. 1200 0,20 € 240,00 € 31,20 €   271,20 € 

τςαι φακελάκια 
ςυκ. 10 τμχ. 

τεμ. 10 0,80 € 8,00 €   1,92 € 9,92 € 

ςοκολατόκρεμα 
400 γρ. 

τεμ. 100 1,85 € 185,00 €   44,40 € 229,40 € 

τουρςι- πίκλεσ 
5 κιλ. 

κιλά 40 7,80 € 312,00 €   74,88 € 386,88 € 

φυλλο 
κρουςτασ για 

γλυκά 1 κιλοφ. 
τεμ. 60 2,00 € 120,00 €   28,80 € 148,80 € 

δυοςμο τεμ. 5 0,60 € 3,00 €   0,72 € 3,72 € 

καρυ 100 γρ.  τεμ. 10 0,90 € 9,00 €   2,16 € 11,16 € 
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κραςί λευκό τεμ. 15 4,00 € 60,00 €   14,40 € 74,40 € 

κραςί κόκκινο τεμ. 15 4,00 € 60,00 €   14,40 € 74,40 € 

ελαιόλαδο 
εξαιρετικά 
παρκζνο 5 

λιτρα 

τεμ. 30 24,65 € 739,50 € 96,14 €   835,64 € 

αραβοςιτελαιο 
5 λίτρα 

τεμ. 35 8,50 € 297,50 €   71,40 € 368,90 € 

φζτα βακαλάοσ 
κατεψθγμζνο 

κιλό 65 5,34 € 347,10 € 45,12 €   392,22 € 

ΚΑΛΑΜΑΙΑ 
ΚΑΘΑ 

κατεψθγμζνο 
κιλό 60 6,04 € 362,40 € 47,11 €   409,51 € 

ΑΝΑΜΙΚΤΑ 
κατεψθγμζνο 

κιλό 50 1,52 € 76,00 € 9,88 €   85,88 € 

ΑΑΚΑΣ 
κατεψθγμζνο 

κιλό 50 3,31 € 165,50 € 21,52 €   187,02 € 

ΨΑΣΟΛΑΚΙ 
ΡΛΑΤΥ 

κατεψθγμζνο 
κιλό 50 2,66 € 133,00 € 17,29 €   150,29 € 

ανκος 
αραβοςιτου 62 

γρ 
τεμ. 100 0,58 58,00 €   13,92 € 71,92 € 

γλυκοηθ 400 γρ τεμ. 8 1,84 € 14,72 €   3,53 € 18,25 € 

κουβερτουρα 
200 γρ. 

τεμ. 30 1,79 € 53,70 €   12,89 € 66,59 € 

αμυγδαλο 
ψυχα 

κιλό 6 8,87 € 53,22 €   12,77 € 65,99 € 

    

7.325,74 
€ 

344,62 € 
1.121,96 

€ 
8.792,32 

€ 

 

 

 
ΔΝΓΤΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΗΓΖ ΟΠΩΡΟΠΩΛΔΗΟΤ ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΔΣΗΑ  

 

ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΜΔΖ 
ΣΗΜΖ 
ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 13% 

ΤΝΟΛΟ 
ΥΧΡΗ 
ΦΠΑ 
13% 

ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ  ΜΔΡΛΗΝ Α 
ΠΟΗΟΣ. 

ΚΗΛΟ 150 1,09 € 163,50 € 

ΜΑΝΣΑΡΗΝΗΑ ΚΗΛΟ 100 0,62 € 62,00 € 

ΛΔΜΟΝΗΑ ΚΗΛΟ 40 1,61 € 64,40 € 

ΜΖΛΑ  ΣΑΡΚΗΝ ΚΗΛΟ 220 1,69 € 371,80 € 

ΜΠΑΝΑΝΔ  ΚΗΛΟ 250 1,49 € 372,50 € 

ΑΥΛΑΓΗΑ ΚΗΛΟ 150 1,73 € 259,50 € 

ΝΔΚΣΑΡΗΝΗΑ ΚΗΛΟ 50 1,27 € 63,50 € 

ΡΟΓΑΚΗΝΑ ΚΗΛΟ 60 1,65 € 99,00 € 

ΣΑΦΤΛΗ ΚΗΛΟ 60 2,10 € 126,00 € 

ΑΓΓΟΤΡΗΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 150 0,44 € 66,00 € 

ΑΝΗΘΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 50 0,40 € 20,00 € 

ΒΛΖΣΑ ΚΗΛΟ 30 1,95 € 58,50 € 

ΚΑΡΟΣΑ ΚΗΛΟ 60 1,17 € 70,20 € 

ΚΟΛΟΚΤΘΗΑ ΚΗΛΟ 40 1,29 € 51,60 € 
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ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗ ΚΗΛΟ 40 1,49 € 59,60 € 

ΚΡΔΜΜΤΓΑΚΗΑ ΦΡΔΚΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 120 0,52 € 62,40 € 

ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ ΞΖΡΑ ΚΗΛΟ 200 0,65 € 130,00 € 

ΛΑΥΑΝΟ ΚΗΛΟ 160 0,85 € 136,00 € 

ΜΑΗΝΣΑΝΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 100 0,40 € 40,00 € 

ΜΑΡΟΤΛΗ ΚΗΛΟ 70 1,61 € 112,70 € 

ΜΑΡΟΤΛΗ ΣΔΜΑΥΗΟ-  200 0,65 € 130,00 € 

ΠΑΣΑΣΔ ΚΗΛΟ 1200 0,65 € 780,00 € 

ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ ΚΗΛΟ 20 1,37 € 27,40 € 

ΠΑΝΑΚΗ ΚΗΛΟ 40 1,94 € 77,60 € 

ΣΟΜΑΣΔ ΚΗΛΟ 120 2,22 € 266,40 € 

ΚΟΡΓΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 60 0,40 € 24,00 € 

ΠΗΠΔΡΗΔ ΓΗΑ ΓΔΜΗΜΑ ΚΗΛΟ 30 1,49 € 44,70 € 

ΠΗΠΔΡΗΔ ΚΔΡΑΣΟ ΚΗΛΟ 10 1,49 € 14,90 € 

      ΤΝΟΛΟ 
3.754,20 

€ 

      
ΦΠΑ 13 

% 
488,05 € 

      
ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 

13% 

4.242,25 
€ 

 
 
 

 
ΔΝΓΤΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΩΛΔΗΟΤ ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΔΣΗΑ  

 
 

ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΜΔΖ 
ΛΗΑΝΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 
ΥΧΡΗ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 13 % 

ΚΗΜΑ ΜΟΥΟΤ 
ΛΑΠΠΑ ΚΗΛΟ 120 7,96 € 955,75 € 

ΜΠΟΤΣΗ ΒΟΔΗΟ Α/Ο ΚΗΛΟ 80 8,41 € 672,80 € 

ΜΠΟΤΣΗ ΥΟΗΡΗΝΟ Α/Ο ΚΗΛΟ 100 5,44 € 544,00 € 

ΜΠΡΗΕΟΛΑ ΥΟΗΡΗΝΖ ΚΗΛΟ 100 5,00 € 500,00 € 

ΟΤΒΛΑΚΗ ΥΟΗΡΗΝΟ 
80ΓΡ ΣΟ ΚΗΛΟ ΚΗΛΟ 80 5,31 € 424,80 € 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΚΗΛΟ 390 2,96 € 

1.154,40 
€ 

ΥΟΗΡΗΝΟ ΝΗΣΔΛ ΚΗΛΟ 70 5,75 € 402,50 € 

      ΤΝΟΛΟ 

4.654,25 
€ 

   

ΦΠΑ 13 
% 605,05 € 

   

ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 

13% 

5.259,30 
€ 
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ΔΝΓΤΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΗΓΖ ΓΑΛΑΚΣΟΠΩΛΔΗΟΤ ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 

 
 

ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 
Ενδ/κι 

τιμι 
μονάδοσ 

Δαπάνθ 

Γάλα εβαπορζ 
410 γρ. 

τεμ. 300 0,81 € 243,00 € 

Κεφαλογραβιζρα κιλά 45 7,07 € 318,15 € 

Τυρί φζτα ΡΟΡ  κιλά 100 6,91 € 691,00 € 

Γιαουρτάκια 200 
γρ. αγελάδοσ 

τεμ. 380 0,59 € 224,20 € 

τυρί ζνταμ  κιλά 80 5,00 € 400,00 € 

Κρζμα γάλακτοσ 
μικρζσ 
ςυςκευαςίεσ  

τεμ. 50 1,70 € 85,00 € 

   
ΣΥΝΟΛΟ 

1.961,35 
€ 

   
ΨΡΑ 
13% 

254,98 € 

   

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΨΡΑ 
13% 

2.216,33 
€ 

 
 
 

 
 
 

ΔΝΓΤΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 
 
 
 

ΔΗΓΟ 
Μον. 
Μέηρ. 

Ποζόηηηα 

Δνδ/κή 
ηιμή 

μονάδος 
(€) 

Γαπάνη 
(€) 

Άρηος 
τωριάηικο 

1 κιλού  
κιλά 700 1,65 € 

1.155,00 
€ 

Φωμάκια 
για 

ζάνηοσιης 
80 γρ 

ηεμ. 900 0,35 € 315,00 € 

      ΤΝΟΛΟ 
1.470,00 

€ 

   
ΦΠΑ 
13% 

191,10 € 

   

ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 

13% 

1.661,10 
€ 
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ΦΟΕΑΣ 2. ΝΡΔΔ ΟΚΡΡΡΑΔΗΦ 
 

Για ηο Ν.Π.Γ.Γ. «ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ». ηα είδη ηροθίμφν ποσ θα τρειαζηεί για ηις λειηοσργικές 

ανάγκες ηφν Παιδικών ηαθμών ηοσ ΚΑΠΖ και ΚΖΦΖ είναι ηα κάηφθι: 

 

Γ.Δ. ΦΗΛΗΑΣΩΝ 

ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ Γ.Δ. ΦΗΛΗΑΣΩΝ «ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ» ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ: 

ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΨΡΑ % 
13  

ΨΡΑ % 
24 

ΣΦΝΟΛΟ 

Αλάτι 1 κιλοφ κιλά 12 1,00 € 12,00 €   2,88 € 14,88 € 

Αλεφρι που 
φουςκϊνει 500 

γρ  
τεμάχια 100 0,55 € 55,00 € 7,15 €   62,15 € 

Αλεφρι  κιλά 15 0,95 € 14,25 € 1,85 €   16,10 € 

Βανίλιεσ τεμ. 15 0,29 € 4,35 €   1,04 € 5,39 € 

Βιτάμ 250 γρ. τεμ. 100 1,00 € 100,00 €   24,00 € 124,00 € 

Ελιζσ  κιλά 5 4,50 € 22,50 €   5,40 € 27,90 € 

γαρφφαλλο τεμ. 2 0,68 € 1,36 €   0,33 € 1,69 € 

Ηάχαρθ κιλά 25 0,87 € 21,75 €   5,22 € 26,97 € 

Κακάο 1 κιλοφ τεμ. 7 5,30 € 37,10 €   8,90 € 46,00 € 

κανζλα 
τριμμζνθ 100 

γρ. 
τεμ. 2 1,20 € 2,40 €   0,58 € 2,98 € 

κζτςαπ 500 γρ τεμ. 1 2,21 € 2,21 €   0,53 € 2,74 € 

κομπόςτα 840 
γρ. 

τεμ. 80 1,06 € 84,80 €   20,35 € 105,15 € 

κορν φλάουερ τεμ. 6 0,70 € 4,20 €   1,01 € 5,21 € 

κρικαράκι 500 
γρ. 

τεμ. 140 0,55 € 77,00 € 10,01 €   87,01 € 

κφμινο 20 γρ. τεμ. 1 0,89 € 0,89 €   0,21 € 1,10 € 

λεμόνι χυμόσ τεμ. 10 0,35 € 3,50 €   0,84 € 4,34 € 

μαγιά μπφρασ 
(ςυςκ. 3 φακ.) 

τεμ. 10 0,60 € 6,00 €   1,44 € 7,44 € 

μακαρόνι 
κοφτό 500 γρ. 

τεμ. 140 0,85 € 119,00 € 15,47 €   134,47 € 

μακαρόνια Ν. 
10 (500 γρ.) 

τεμ. 60 0,84 € 50,40 € 6,55 €   56,95 € 

Μακαρόνια Ν. 
2 (500 γρ.) 

τεμ. 25 0,85 € 21,25 € 2,76 €   24,01 € 

χυλοπίτεσ 600 
γρ. 

τεμ. 60 1,76 € 105,60 € 13,73 €   119,33 € 

μαρμελάδα 400 
γρ. 

τεμ. 50 2,47 € 123,50 €   29,64 € 153,14 € 

μζλι 1 κιλοφ κιλα 15 6,30 € 94,50 €   22,68 € 117,18 € 

μουςτάρδα 500 
γρ 

τεμ. 1 1,99 € 1,99 €   0,48 € 2,47 € 

μοςχοκάρυδο 
20 γρ. 

τεμ. 1 1,33 € 1,33 €   0,32 € 1,65 € 
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Μπζικιν 
μπάουντερ 

3x20γρ 
τεμ. 10 0,30 € 3,00 €   0,72 € 3,72 € 

ξφδι τεμ. 50 0,28 € 14,00 €   3,36 € 17,36 € 

πιπζρι κόκκινο 
1 κιλοφ 

κιλά 5 8,00 € 40,00 €   9,60 € 49,60 € 

πιπζρι μαφρο 
250 γρ. 

τεμ. 10 1,41 € 14,10 €   3,38 € 17,48 € 

ρίγανθ 
τριμμζνθ 1 

κιλοφ 
τεμ. 4 8,00 € 32,00 €   7,68 € 39,68 € 

ρφηι κίτρινο κιλά 50 1,55 € 77,50 € 10,08 €   87,58 € 

ρφηι καρολινα κιλά 60 1,56 € 93,60 € 12,17 €   105,77 € 

ςιμιγδάλι 500 
γρ. 

τεμ. 2 0,79 € 1,58 € 0,21 €   1,79 € 

ςόδα μαγ. 
Συςκ. 350 γρ. 

τεμ. 4 1,00 € 4,00 €   0,96 € 4,96 € 

τοματοπολτόσ 
500 γρ. 

τεμ. 65 1,55 € 100,75 €   24,18 € 124,93 € 

τοματοχυμόσ 
500 γρ. 

τεμ. 50 0,62 € 31,00 €   7,44 € 38,44 € 

φακζσ χφμα 
κιλοφ 

κιλά 35 1,40 € 49,00 €   11,76 € 60,76 € 

φαςόλια χφμα 
κιλοφ 

κιλά 35 1,95 € 68,25 €   16,38 € 84,63 € 

φαςόλια 
γίγαντεσ κιλοφ 

κιλά 10 2,29 € 22,90 € 2,98 € 5,50 € 31,37 € 

Ψρυγανιζσ 
τριμμζνθ 200 

γρ. 
τεμ. 20 0,95 € 19,00 €   4,56 € 23,56 € 

χυμόσ 1 λίτρου τεμ. 120 0,99 € 118,80 €   28,51 € 147,31 € 

αυγά Ελλθνικά 
53-63 γρ. 

τεμ. 2200 0,20 € 440,00 € 57,20 € 105,60 € 602,80 € 

τςάι φακελάκια 
ςυςκ. 10 τμχ 

τεμ. 5 0,80 € 4,00 €   0,96 € 4,96 € 

ςοκολατόκρεμα 
400 γρ. 

τεμ. 60 1,85 € 111,00 €   26,64 € 137,64 € 

κάρυ 100 γρ. τεμ. 1 0,90 € 0,90 €   0,22 € 1,12 € 

καραμζλεσ 
μαλακζσ 1 

κιλοφ 
κιλά 25 5,70 € 142,50 €   34,20 € 176,70 € 

ντοματάκια 400 
γρ 

τεμ. 120 0,80 € 96,00 €   23,04 € 119,04 € 

κυβοι ςυμπ. 
(ηωμόσ) 12 τεμ 

τεμ. 1 6,20 € 6,20 €   1,49 € 7,69 € 

ταλιατζλεσ 599 
γρ. 

τεμ. 40 0,90 € 36,00 €   8,64 € 44,64 € 

μπιςκότα 
τφπου πτι μπερ 

225 γρ. 
τεμ. 80 1,10 € 88,00 €   21,12 € 109,12 € 

ταχινι τεμ 50 2,80 € 140,00 €   33,60 € 173,60 € 

δθμθτριακά 
375 γρ. 

τεμ. 120 2,20 € 264,00 €   63,36 € 327,36 € 

ποπ κορν χφμα 
κιλοφ 

κιλά 1 0,85 € 0,85 € 0,11 €   0,96 € 

νερό εμφ. 1,5 
λιτ. (6άδεσ) 

τεμ. 250 1,20 € 300,00 €   72,00 € 372,00 € 
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ελαιόλαδο 
εξαιρετικά 
παρκζνο 5 

λιτρα 

τεμ. 30 24,65 € 739,50 € 96,14 €   835,64 € 

αραβοςιτελαιο 
5 λίτρα 

τεμ. 5 8,50 € 42,50 €   10,20 € 52,70 € 

αρακάσ 
κατεψυγμζνο 

κιλό 30 3,31 € 99,30 € 12,91 €   112,21 € 

φαςολάκι 
πλατφ 

κατεψυγμζνο 
κιλό 25 2,66 € 66,50 € 8,65 €   75,15 € 

ψαρι 
κατεψυγμζνο 

χωρίσ κόκκαλο 
κιλά 80 5,02 € 401,60 € 52,21 €   453,81 € 

      ΣΥΝΟΛΟ 
4.635,21 

€ 
310,16 € 650,95 € 

5.596,32 
€ 

 

 

 
 
 

ΔΗΓΖ ΟΠΩΡΟΠΩΛΔΗΟΤ Γ.Δ. ΦΗΛΗΑΣΩΝ «ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ» ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ: 

 

ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΜΔΖ 
ΣΗΜΖ 
ΥΧΡΗ 
ΦΠΑ 
13% 

ΤΝΟΛΟ 
ΥΧΡΗ 
ΦΠΑ 
13% 

ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ  ΜΔΡΛΗΝ Α 
ΠΟΗΟΣ. 

ΚΗΛΟ 30 1,09 € 32,70 € 

ΜΑΝΣΑΡΗΝΗΑ ΚΗΛΟ 50 0,62 € 31,00 € 

ΛΔΜΟΝΗΑ ΚΗΛΟ 20 1,61 € 32,20 € 

ΜΖΛΑ  ΣΑΡΚΗΝ ΚΗΛΟ 350 1,69 € 591,50 € 

ΜΠΑΝΑΝΔ  ΚΗΛΟ 250 1,49 € 372,50 € 

ΑΥΛΑΓΗΑ ΚΗΛΟ 250 1,73 € 432,50 € 

ΒΔΡΗΚΟΚΑ ΚΗΛΟ 15 2,39 € 35,85 € 

ΝΔΚΣΑΡΗΝΗΑ ΚΗΛΟ 25 1,27 € 31,75 € 

ΚΑΡΠΟΤΕΗΑ ΚΗΛΟ 60 0,31 € 18,60 € 

ΚΔΡΑΗΑ ΚΗΛΟ 35 2,39 € 83,65 € 

ΠΔΠΟΝΗ ΚΗΛΟ 35 0,75 € 26,25 € 

ΦΡΑΟΤΛΔ ΚΗΛΟ 35 1,86 € 65,10 € 

ΡΟΓΑΚΗΝΑ ΚΗΛΟ 25 1,65 € 41,25 € 

ΣΑΦΤΛΗ ΚΗΛΟ 5 2,10 € 10,50 € 

ΑΓΓΟΤΡΗΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 200 0,44 € 88,00 € 

ΑΝΗΘΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 25 0,40 € 10,00 € 

ΠΑΝΑΚΗ ΚΗΛΟ 20 1,94 € 38,80 € 

ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΗΛΟ 40 1,81 € 72,40 € 

ΠΗΠΔΡΗΔ ΚΔΡΑΣΑ ΚΗΛΟ 1 1,49 € 1,49 € 

ΠΑΝΣΕΑΡΗΑ ΚΗΛΟ 20 1,29 € 25,80 € 

ΠΗΠΔΡΗΔ ΓΗΑ ΓΔΜΗΜΑ ΚΗΛΟ 20 1,49 € 29,80 € 

ΠΡΑΑ ΚΗΛΟ 10 1,45 € 14,50 € 

ΔΛΗΝΟ ΚΗΛΟ 5 1,90 € 9,50 € 

ΣΟΜΑΣΔ ΚΗΛΟ 45 2,22 € 99,90 € 
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ΚΑΡΟΣΑ ΚΗΛΟ 65 1,17 € 76,05 € 

ΚΟΛΟΚΤΘΗΑ ΚΗΛΟ 20 1,29 € 25,80 € 

ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗ ΚΗΛΟ 40 1,49 € 59,60 € 

ΚΡΔΜΜΤΓΑΚΗΑ ΦΡΔΚΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 25 0,52 € 13,00 € 

ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ ΞΖΡΑ ΚΗΛΟ 90 0,65 € 58,50 € 

ΛΑΥΑΝΟ ΚΗΛΟ 65 0,85 € 55,25 € 

ΜΑΗΝΣΑΝΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 20 0,40 € 8,00 € 

ΜΑΡΟΤΛΗ ΣΔΜΑΥΗΟ  40 0,65 € 26,00 € 

ΠΑΣΑΣΔ ΚΗΛΟ 450 0,65 € 292,50 € 

ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ ΚΗΛΟ 15 1,37 € 20,55 € 

ΚΟΡΓΑ ΞΖΡΑ ΣΔΜ 15 0,40 € 6,00 € 

   
ΤΝΟΛΟ 

2.836,79 
€ 

   
ΦΠΑ 13 

% 
368,78 € 

   

ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 

13% 

3.205,57 
€ 

 

 

ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΩΛΔΗΟΤ Γ.Δ.  ΦΗΛΗΑΣΩΝ «ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ» ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ: 

 

ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΜΔΖ 
ΛΗΑΝΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 
ΥΩΡΗ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΥΩΡΗ 

ΦΠΑ 13 % 

ΚΗΜΑ ΜΟΥΟΤ 
ΛΑΠΠΑ ΚΗΛΟ 160 7,96 € 1.273,60 € 

ΜΠΟΤΣΗ ΒΟΔΗΟ Α/Ο ΚΗΛΟ 80 8,41 € 672,80 € 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ Α/Ο ΚΗΛΟ 210 2,96 € 621,60 € 

ΜΠΡΗΕΟΛΑ 
ΥΟΗΡΗΝΖ ΚΗΛΟ 60 5,00 € 300,00 € 

ΑΡΝΗ ΝΧΠΟ ΚΗΛΟ 40 7,52 € 300,80 € 

ΝΗΣΔΛ ΚΗΛΟ 20 5,75 € 115,00 € 

      ΤΝΟΛΟ 3.283,80 € 

   

ΦΠΑ 13 
% 426,89 € 

   

ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 

13% 3.710,69 € 

 

ΔΗΓΖ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΔΗΟΤ Γ.Δ.  ΦΗΛΗΑΣΩΝ «ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ» ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ: 

 

ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 
Ενδ/κι 

τιμι 
μονάδοσ 

Δαπάνθ 
ΨΡΑ 13 

% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΨΡΑ 

Γάλα Ελλθνικό 
φρζςκο πλιρεσ 3,5% 

λιπαρά (1 lit.) 
τεμ. 350 1,05 € 367,50 € 47,78 € 415,28 € 

Κεφαλογραβιζρα κιλά 50 7,07 € 353,50 € 45,96 € 399,46 € 

Τυρί φζτα ΡΟΡ  κιλά 235 6,91 € 
1.623,85 

€ 
211,10 € 

1.834,95 
€ 
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Γιαουρτάκια 200 γρ. 
αγελάδοσ 

τεμ. 80 0,59 € 47,20 € 6,14 € 53,34 € 

τυρί ζνταμ  κιλά 65 5,00 € 325,00 € 42,25 € 367,25 € 

Κρζμα γάλακτοσ 
μικρζσ ςυςκευαςίεσ  

τεμ. 5 1,70 € 8,50 € 1,11 € 9,61 € 

      ΣΥΝΟΛΟ 
2.725,55 

€ 
354,32 € 

3.079,87 
€ 

 

 

 

 

 

 ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ Γ.Δ.  ΦΗΛΗΑΣΩΝ «ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ» ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ: 

 

 

ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

Άρτοσ 
χωριάτικο 

1 κιλοφ  
κιλά 880 1,65 € 

1.452,00 
€ 

Ϊωμί του 
τοςτ 

κιλά 20 1,76 € 35,20 € 

   

ΣΥΝΟΛΟ 
1.487,20 

€ 

   

ΨΡΑ 13 
% 

193,34 € 

   

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ 

ΨΡΑ 
13% 

1.680,54 
€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δ.Ε. ΣΑΓΙΑΔΑΣ 

 

ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ Γ.Δ. ΑΓΗΑΓΑ «ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ» ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ: 

 

ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΨΡΑ % 
13  

ΨΡΑ % 
24 

ΣΦΝΟΛΟ 

Αλάτι 1 κιλοφ κιλά 10 1,00 € 10,00 €   2,40 € 12,40 € 

Αλεφρι που 
φουςκϊνει 500 

γρ  
τεμάχια 15 0,55 € 8,25 € 1,07 €   9,32 € 





 

Σελίδα 35 

Αλεφρι  κιλά 8 0,95 € 7,60 € 0,99 €   8,59 € 

καρφδια ψφχα  κιλά 2 9,60 € 19,20 € 2,50 €   21,70 € 

Βανίλιεσ τεμ. 10 0,29 € 2,90 €   0,70 € 3,60 € 

Βιτάμ 250 γρ. τεμ. 80 1,00 € 80,00 €   19,20 € 99,20 € 

Ελιζσ  κιλά 5 4,50 € 22,50 €   5,40 € 27,90 € 

γαρφφαλλο τεμ.   0,68 € 0,00 €   0,00 € 0,00 € 

Ηάχαρθ κιλά 15 0,87 € 13,05 €   3,13 € 16,18 € 

κανζλα 
ολόκλθρθ 

τεμ. 5 1,00 € 5,00 €   1,20 € 6,20 € 

κζτςαπ 500 γρ τεμ. 5 2,21 € 11,05 €   2,65 € 13,70 € 

κρουαςάν  τεμ.  100 0,41 € 41,00 €   9,84 € 50,84 € 

κομπόςτα 840 
γρ. 

τεμ. 60 1,06 € 63,60 €   15,26 € 78,86 € 

κορν φλάουερ τεμ. 10 0,70 € 7,00 €   1,68 € 8,68 € 

κρικαράκι 500 
γρ. 

τεμ. 20 0,55 € 11,00 € 1,43 €   12,43 € 

μακαρόνι 
κοφτό 500 γρ. 

τεμ. 20 0,85 € 17,00 € 2,21 €   19,21 € 

μακαρόνια Ν. 
10 (500 γρ.) 

τεμ. 60 0,84 € 50,40 € 6,55 €   56,95 € 

Μακαρόνια Ν. 
2 (500 γρ.) 

τεμ. 15 0,85 € 12,75 € 1,66 €   14,41 € 

μαρμελάδα 400 
γρ. 

τεμ. 20 2,47 € 49,40 €   11,86 € 61,26 € 

μζλι 1 κιλοφ κιλα 10 6,30 € 63,00 €   15,12 € 78,12 € 

μουςτάρδα 500 
γρ 

τεμ. 5 1,99 € 9,95 €   2,39 € 12,34 € 

μοςχοκάρυδο 
20 γρ. 

τεμ. 5 1,33 € 6,65 €   1,60 € 8,25 € 

μπαχάρι τεμ. 5 0,35 € 1,75 €   0,42 € 2,17 € 

Μπζικιν 
μπάουντερ 

3x20γρ 
τεμ. 5 0,30 € 1,50 €   0,36 € 1,86 € 

ξφδι τεμ. 5 0,28 € 1,40 €   0,34 € 1,74 € 

πάριηα κιλά 5 6,50 € 32,50 €   7,80 € 40,30 € 

πιπζρι κόκκινο 
1 κιλοφ 

κιλά 2 8,00 € 16,00 €   3,84 € 19,84 € 

πιπζρι μαφρο 
250 γρ. 

τεμ. 10 1,41 € 14,10 €   3,38 € 17,48 € 

ρίγανθ 
τριμμζνθ 1 

κιλοφ 
τεμ. 1 8,00 € 8,00 €   1,92 € 9,92 € 

ρφηι κίτρινο κιλά 10 1,55 € 15,50 € 2,02 €   17,52 € 

ρφηι νυχάκι Αϋ κιλά 25 1,56 € 39,00 € 5,07 €   44,07 € 

ςόδα μαγ. 
Συςκ. 350 γρ. 

τεμ. 3 1,00 € 3,00 €   0,72 € 3,72 € 

τοματοπολτόσ 
500 γρ. 

τεμ. 10 1,55 € 15,50 €   3,72 € 19,22 € 

τοματοχυμόσ 
500 γρ. 

τεμ. 70 0,62 € 43,40 €   10,42 € 53,82 € 

φακζσ χφμα 
κιλοφ 

κιλά 10 1,40 € 14,00 €   3,36 € 17,36 € 

φαςόλια χφμα 
κιλοφ 

κιλά 10 1,95 € 19,50 €   4,68 € 24,18 € 





 

Σελίδα 36 

Ψρυγανιζσ 
τριμμζνθ 200 

γρ. 
τεμ. 5 0,95 € 4,75 €   1,14 € 5,89 € 

χυμόσ 1 λίτρου τεμ. 40 0,99 € 39,60 €   9,50 € 49,10 € 

αυγά Ελλθνικά 
53-63 γρ. 

τεμ. 90 0,20 € 18,00 € 2,34 €   20,34 € 

ςοκολατόκρεμα 
400 γρ. 

τεμ. 20 1,85 € 37,00 €   8,88 € 45,88 € 

ντοματάκια 400 
γρ 

τεμ. 100 0,80 € 80,00 €   19,20 € 99,20 € 

κυβοι ςυμπ. 
(ηωμόσ) 12 τεμ 

τεμ. 5 6,20 € 31,00 €   7,44 € 38,44 € 

ταλιατζλεσ 599 
γρ. 

τεμ. 15 0,90 € 13,50 €   3,24 € 16,74 € 

μπιςκότα 
τφπου πτι μπερ 

225 γρ. 
τεμ. 30 1,10 € 33,00 €   7,92 € 40,92 € 

δθμθτριακά 
375 γρ. 

τεμ. 25 2,20 € 55,00 €   13,20 € 68,20 € 

ποπ κορν χφμα 
κιλοφ 

κιλά 5 0,85 € 4,25 € 0,55 €   4,80 € 

ελαιόλαδο 
εξαιρετικά 
παρκζνο 5 

λίτρα 

τεμ. 15 24,65 € 369,75 € 48,07 €   417,82 € 

αραβοςιτζλαιο 
5 λίτρα 

τεμ. 10 8,50 € 85,00 €   20,40 € 105,40 € 

αρακάσ 
κατεψυγμζνο 

κιλό 15 3,31 € 49,65 € 6,45 €   56,10 € 

φαςολάκι 
πλατφ 

κατεψυγμζνο 
κιλό 15 2,66 € 39,90 € 5,19 €   45,09 € 

      ΣΥΝΟΛΟ 
1.596,85 

€ 
86,09 € 224,30 € 

1.907,24 
€ 

 

 
 

ΔΗΓΖ ΟΠΩΡΟΠΩΛΔΗΟΤ Γ.Δ. ΑΓΗΑΓΑ «ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ» ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ: 

 

 

ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΜΔΖ 
ΣΗΜΖ 
ΥΩΡΗ 
ΦΠΑ 
13% 

ΤΝΟΛΟ 
ΥΩΡΗ 
ΦΠΑ 
13% 

ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ  ΜΔΡΛΗΝ Α 
ΠΟΗΟΣ. 

ΚΗΛΟ 10 1,09 € 10,90 € 

ΜΑΝΣΑΡΗΝΗΑ ΚΗΛΟ 10 0,62 € 6,20 € 

ΛΔΜΟΝΗΑ ΚΗΛΟ 18 1,61 € 28,98 € 

ΜΖΛΑ  ΚΗΛΟ 75 1,61 € 120,75 € 

ΜΠΑΝΑΝΔ  ΚΗΛΟ 100 1,49 € 149,00 € 

ΑΥΛΑΓΗΑ ΚΗΛΟ 75 1,73 € 129,75 € 

ΒΔΡΗΚΟΚΑ ΚΗΛΟ 5 2,39 € 11,95 € 

ΝΔΚΣΑΡΗΝΗΑ ΚΗΛΟ 5 1,27 € 6,35 € 

ΚΑΡΠΟΤΕΗΑ ΚΗΛΟ 10 0,31 € 3,10 € 

ΚΔΡΑΗΑ ΚΗΛΟ 5 2,39 € 11,95 € 





 

Σελίδα 37 

ΠΔΠΟΝΗ ΚΗΛΟ 10 0,75 € 7,50 € 

ΦΡΑΟΤΛΔ ΚΗΛΟ 5 1,86 € 9,30 € 

ΡΟΓΑΚΗΝΑ ΚΗΛΟ 5 1,65 € 8,25 € 

ΣΑΦΤΛΗ ΚΗΛΟ 15 2,10 € 31,50 € 

ΑΓΓΟΤΡΗΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 60 0,44 € 26,40 € 

ΑΝΗΘΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 10 0,40 € 4,00 € 

ΠΗΠΔΡΗΔ ΚΔΡΑΣΑ ΚΗΛΟ 5 1,49 € 7,45 € 

ΠΗΠΔΡΗΔ ΓΗΑ ΓΔΜΗΜΑ ΚΗΛΟ 5 1,49 € 7,45 € 

ΠΡΑΑ ΚΗΛΟ 10 1,49 € 14,90 € 

ΔΛΗΝΟ ΚΗΛΟ 5 1,90 € 9,50 € 

ΠΑΝΑΚΗ ΚΗΛΟ 10 1,94 € 19,40 € 

ΣΟΜΑΣΔ ΚΗΛΟ 50 2,22 € 111,00 € 

ΚΑΡΟΣΑ ΚΗΛΟ 15 1,17 € 17,55 € 

ΚΟΛΟΚΤΘΗΑ ΚΗΛΟ 5 1,29 € 6,45 € 

ΚΡΔΜΜΤΓΑΚΗΑ ΦΡΔΚΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 15 0,52 € 7,80 € 

ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ ΞΖΡΑ ΚΗΛΟ 60 0,65 € 39,00 € 

ΛΑΥΑΝΟ ΚΗΛΟ 10 0,85 € 8,50 € 

ΜΑΗΝΣΑΝΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 18 0,40 € 7,20 € 

ΜΑΡΟΤΛΗ ΣΔΜΑΥΗΟ-  30 0,65 € 19,50 € 

ΠΑΣΑΣΔ ΚΗΛΟ 200 0,65 € 130,00 € 

ΦΑΟΛΑΚΗΑ ΚΗΛΟ 10 2,82 € 28,20 € 

ΚΟΡΓΑ ΚΖΡΑ ΣΔΜ 2 0,40 € 0,80 € 

   

ΤΝΟΛΟ 
1.000,58 

€ 

   

ΦΠΑ 13 
% 

130,08 € 

   

ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 

13% 

1.130,66 
€ 

 

ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΩΛΔΗΟΤ Γ.Δ. . ΑΓΗΑΓΑ «ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ» ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ: 

 

ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΜΔΖ 
ΛΗΑΝΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 
ΥΩΡΗ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΥΩΡΗ 

ΦΠΑ 13 % 

ΚΗΜΑ ΜΟΥΟΤ 
ΛΑΠΠΑ 

ΚΗΛΟ 50 7,96 € 398,00 € 

ΜΠΟΤΣΗ ΒΟΔΗΟ Α/Ο ΚΗΛΟ 40 8,41 € 336,40 € 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ Α/Ο ΚΗΛΟ 70 2,96 € 207,20 € 

ΜΠΡΗΕΟΛΑ ΥΟΗΡΗΝΖ ΚΗΛΟ 15 5,00 € 75,00 € 

ΑΡΝΗ ΝΧΠΟ ΚΗΛΟ 10 7,52 € 75,20 € 

      ΤΝΟΛΟ 1.091,80 € 

   

ΦΠΑ 13 
% 

141,93 € 

   

ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 

13% 
1.233,73 € 





 

Σελίδα 38 

 

 

 

 

 

ΔΗΓΖ ΓΑΛΑΚΣΟΠΩΛΔΗΟΤ Γ.Δ. ΑΓΗΑΓΑ «ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ» ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ: 

 

ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 
Ενδ/κι 

τιμι 
μονάδοσ 

Δαπάνθ 
ΨΡΑ 13 

% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΨΡΑ 

Γάλα εβαπορζ 410 γρ. τεμ. 25 0,81 20,25 € 2,63 € 22,88 € 

Γάλα Ελλθνικό 
φρζςκο πλιρεσ 3,5% 

λιπαρά (1 lit.) 
τεμ. 200 1,05 € 210,00 € 27,30 € 237,30 € 

Κεφαλογραβιζρα κιλά 20 7,07 € 141,40 € 18,38 € 159,78 € 

Τυρί φζτα ΡΟΡ  κιλά 80 6,91 € 552,80 € 71,86 € 624,66 € 

Γιαουρτάκια 200 γρ. 
αγελάδοσ 

τεμ. 100 0,59 € 59,00 € 7,67 € 66,67 € 

τυρί ζνταμ  κιλά 10 5,00 € 50,00 € 6,50 € 56,50 € 

Κρζμα γάλακτοσ 
μικρζσ ςυςκευαςίεσ  

τεμ. 20 1,70 € 34,00 € 4,42 € 38,42 € 

   

ΣΥΝΟΛΟ 
1.067,45 

€ 
138,77 € 

1.206,22 
€ 

 

 

 

 

 

ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ Γ.Δ. ΑΓΗΑΓΑ «ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ» ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ: 

 

ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

Άρτοσ 
χωριάτικο 

1 κιλοφ  
κιλά 200 1,65 € 330,00 € 

Ϊωμι του 
τοςτ 

κιλά 10 1,76 € 17,60 € 

ψωμάκια 
για 

ςάντουιτς 
80 γρ 

τεμ 100 0,35 € 35,00 € 

   
ΣΥΝΟΛΟ 382,60 € 

   
ΨΡΑ 13 
% 

49,74 € 

   

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ 
ΨΡΑ 
13% 

432,34 € 





 

Σελίδα 39 

 

 

 
ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ «ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ» ΚΑΠΖ 

 

ΕΙΔΟΣ Μον. Μζτρ. Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΨΡΑ % 
13  

ΨΡΑ % 
24 

ΣΦΝΟΛΟ 

ελαιόλαδο 
εξαιρετικά 
παρκζνο 5 

λίτρα 

τεμ. 1 24,65 € 24,65 € 3,20 €   27,85 € 

αλάτι 1 κιλοφ κιλά 1 1,00 € 1,00 €   0,24 € 1,24 € 

Ηάχαρθ κιλά 20 0,87 € 17,40 €   4,18 € 21,58 € 

ξφδι τεμ. 20 0,35 € 7,00 €   1,68 € 8,68 € 

νερό εμφ. 1,5 
λιτ. (6άδεσ) 

τεμ. 10 1,20 € 12,00 €   2,88 € 14,88 € 

τςάι 
φακελάκια 

ςυςκ. 10 τμχ 
τεμ. 5 0,80 € 4,00 €   0,96 € 4,96 € 

αναψυκτικό  
κόλεσ ςυςκ 24 

τεμ. 5 10,78 € 53,90 €   12,94 € 66,84 € 

αναψυκτικό  
λεμονάδεσ 

ςυςκ 24 
τεμ. 5 10,78 € 53,90 €   12,94 € 66,84 € 

αναψυκτικό  
ςπράιτ ςυςκ 

24 
τεμ. 5 10,78 € 53,90 €   12,94 € 66,84 € 

αναψυκτικό  
πορτοκαλάδεσ 

ςυςκ 24 
τεμ. 5 10,78 € 53,90 €   12,94 € 66,84 € 

καφζς 
ελλθνικό 1 

κιλοφ 
κιλά 50 8,00 € 400,00 €   96,00 € 496,00 € 

χυμόσ 1 
λίτρου 

τεμ. 15 0,99 € 14,85 €   3,56 € 18,41 € 

      ΣΥΝΟΛΟ 696,50 € 3,20 € 161,24 € 860,94 € 

 
 
 
 

 

ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ «ΟΚΠΠΠΑΓΖΦ» ΚΑΠΖ: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΨΡΑ % 
24 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Αρτοπαραςκευάςματα 

(βουτιματα) 
κιλά 45 6,78 305,1 73,224 378,324 

        ΣΥΝΟΛΟ       

 
 
 





 

Σελίδα 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΗΦΗ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
 

ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ  ΚΗΦΗ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
 

ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΨΡΑ % 
13  

ΨΡΑ % 
24 

ΣΦΝΟΛΟ 

Αλάτι 1 κιλοφ κιλά 7 1,00 € 7,00 €   1,68 € 8,68 € 

Αλεφρι  κιλά 100 0,95 € 95,00 € 12,35 €   107,35 € 

Βανίλιεσ τεμ. 48 0,29 € 13,92 €   3,34 € 17,26 € 

Βιτάμ 250 γρ. τεμ. 60 1,00 € 60,00 €   14,40 € 74,40 € 

Ηάχαρθ κιλά 60 0,87 € 52,20 €   12,53 € 64,73 € 

κομπόςτα 840 
γρ. 

τεμ. 15 1,06 € 15,90 €   3,82 € 19,72 € 

μαρμελάδα 
400 γρ. 

τεμ. 15 2,47 € 37,05 €   8,89 € 45,94 € 

μζλι 1 κιλοφ κιλα 8 6,30 € 50,40 €   12,10 € 62,50 € 

ξφδι τεμ. 30 0,28 € 8,40 €   2,02 € 10,42 € 

Ψρυγανιζσ  τεμ. 50 0,95 € 47,50 €   11,40 € 58,90 € 

χυμόσ 1 λίτρου τεμ. 50 0,99 € 49,50 €   11,88 € 61,38 € 

αυγά Ελλθνικά 
53-63 γρ. 

τεμ. 180 0,20 € 36,00 € 4,68 €   40,68 € 

τςάι 
φακελάκια 

ςυςκ. 10 τμχ 
τεμ. 30 0,80 € 24,00 €   5,76 € 29,76 € 

αραβοςιτελαιο 
5 λίτρα 

τεμ. 4 8,50 € 34,00 €   8,16 € 42,16 € 

καφζσ 
Ελλθνικόσ 

κιλό 30 8,00 € 240,00 €   57,60 € 297,60 € 

      ΣΥΝΟΛΟ 770,87 € 17,03 € 153,57 € 941,47 € 

 
 

 
 

ΕΙΔΘ  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟ ΚΘΨΘ ΨΙΛΙΑΤΫΝ 
 





 

Σελίδα 41 

ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 
Ενδ/κι 

τιμι 
μονάδοσ 

Δαπάνθ ΨΡΑ % 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΨΡΑ 

Γάλα Ελλθνικό φρζςκο 
πλιρεσ 3,5% λιπαρά (1 

lit.) 
τεμ. 50 1,05 € 52,50 € 6,83 € 59,33 € 

Τυρί φζτα ΡΟΡ  κιλά 30 6,91 € 207,30 € 26,95 € 234,25 € 

      ΣΥΝΟΛΟ 259,80 € 33,77 € 293,57 € 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ΕΙΔΘ   ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ ΚΘΨΘ ΨΙΛΙΑΤΫΝ 

 

ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΨΡΑ % 
13 

ΨΡΑ % 
24 

ΣΥΝΟΛΟ 

Άρτοσ χωριάτικο 1 
κιλοφ  

κιλά 100,00 € 1,65 € 165,00 € 21,45 €   186,45 € 

Αρτοπαραςκευάςματα 
(βουτιματα) 

κιλά 5,00 € 6,78 € 33,90 €   8,14 € 42,04 € 

      ΣΥΝΟΛΟ 198,90 € 21,45 € 8,14 € 228,49 € 

 
 

ΚΗΦΗ ΣΑΓΙΑΔΑΣ 
ΕΙΔΘ  ΡΑΝΤΟΡΫΛΕΙΟ ΚΘΨΘ ΣΑΓΙΑΔΑΣ 

 
 

ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΨΡΑ % 
13  

ΨΡΑ % 
24 

ΣΦΝΟΛΟ 

Αλάτι 1 κιλοφ κιλά 1 1,00 € 1,00 €   0,24 € 1,24 € 

Αλεφρι  κιλά 15 0,95 € 14,25 € 1,85 €   16,10 € 

Ελιζσ  κιλά 5 4,50 € 22,50 €   5,40 € 27,90 € 

Ηάχαρθ κιλά 15 0,87 € 13,05 €   3,13 € 16,18 € 

μαρμελάδα 
400 γρ. 

τεμ. 12 2,47 € 29,64 €   7,11 € 36,75 € 

μζλι 1 κιλοφ κιλα 3 6,30 € 18,90 €   4,54 € 23,44 € 

ξφδι τεμ. 10 0,28 € 2,80 €   0,67 € 3,47 € 

ρφηι καρολινα κιλά 8 1,56 € 12,48 € 1,62 €   14,10 € 

Ψρυγανιζσ 
τριμμζνθ 200 

γρ. 
τεμ. 12 0,95 € 11,40 €   2,74 € 14,14 € 

χυμόσ 1 λίτρου τεμ. 24 0,99 € 23,76 €   5,70 € 29,46 € 

αυγά Ελλθνικά 
53-63 γρ. 

τεμ. 30 0,20 € 6,00 € 0,78 €   6,78 € 

τςάι 
φακελάκια 

τεμ. 12 0,80 € 9,60 €   2,30 € 11,90 € 
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ςυςκ. 10 τμχ 

ελαιόλαδο 
εξαιρετικά 
παρκζνο 5 

λιτρα 

τεμ. 1 24,65 € 24,65 € 3,20 €   27,85 € 

αραβοςιτελαιο 
5 λίτρα 

τεμ. 3 8,50 € 25,50 €   6,12 € 31,62 € 

καφζσ 
Ελλθνικόσ 

κιλό 20 8,00 € 160,00 €   38,40 € 198,40 € 

καραμζλεσ 
μαλακζσ 1 

κιλοφ 
κιλό 8 5,70 € 45,60 €   10,94 € 56,54 € 

μπιςκότα 
(ςυςκ 225 γρ) 

τεμ. 24 0,95 € 22,80 €   5,47 € 28,27 € 

κομπόςτα 840 
γρ 

τεμ. 45 1,06 € 47,70 €   11,45 € 59,15 € 

αναψυκτικό 
λεμονάδεσ 
ςυςκ. 24 

τεμ. 10 10,78 € 107,80 €   25,87 € 133,67 € 

αναψυκτικό 
πορτοκαλάδεσ 

ςυςκ. 24 
τεμ. 10 10,78 € 107,80 €   25,87 € 133,67 € 

αναψυκτικό 
κόλα ςυςκ. 24 

τεμ. 10 10,78 € 107,80 €   25,87 € 133,67 € 

αναψυκτικό 
γκαηόηα ςυςκ 

6 
τεμ. 10 1,20 € 12,00 €   2,88 € 14,88 € 

ρόφθμα καφζ 
τφπου νεσ 

τεμ. 6 4,50 € 27,00 €   6,48 € 33,48 € 

ηελζ 200γρ τεμ. 30 1,00 € 30,00 €   7,20 € 37,20 € 

ςυςκευαςία 
τοςτ 700 γρ 

τεμ. 60 1,39 € 83,40 €   20,02 € 103,42 € 

γαλοποφλα ςε 
φζτεσ ςυς. 1 

κιλοφ 
τεμ. 4 6,00 € 24,00 €   5,76 € 29,76 € 

τυρί κίτρινο  
ςε φζτεσ ςυκ. 

1 κιλοφ  
τεμ. 4 4,20 € 16,80 €   4,03 € 20,83 € 

      ΣΥΝΟΛΟ 
1.008,23 

€ 
7,46 € 228,20 € 

1.243,89 
€ 

 
 

ΕΙΔΘ   ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟ ΚΘΨΘ ΣΑΓΙΑΔΑΣ 
 

ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 
Ενδ/κι 

τιμι 
μονάδοσ 

Δαπάνθ ΨΡΑ % 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ 
ΨΡΑ 

Γάλα Ελλθνικό φρζςκο 
πλιρεσ 3,5% λιπαρά (1 

lit.) 
τεμ. 60 1,05 € 63,00 € 8,19 € 71,19 € 

Τυρί φζτα ΡΟΡ  κιλά 15 6,91 € 103,65 € 13,47 € 117,12 € 

      ΣΥΝΟΛΟ 166,65 € 21,66 € 188,31 € 

 
 

ΕΙΔΘ  ΑΤΟΡΟΙΕΙΟ ΚΘΨΘ ΣΑΓΙΑΔΑΣ 
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ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΨΡΑ % 
13 

ΨΡΑ % 
24 

ΣΥΝΟΛΟ 

Κουραμπιζδεσ Κιλά 3 10,00 € 30,00 €   7,20 € 37,20 € 

Μελομακάρονα κιλά 3 10,00 € 30,00 €   7,20 € 37,20 € 

      ΣΥΝΟΛΟ 60,00 €   14,40 € 74,40 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΑΛΑ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΝΡΔΔ ΟΚΡΡΡΑΔΗΦ 

Για ηην κάλσυη ηφν αναγκών ηοσ προζφπικού ηοσ ΝΠΓΓ ποσ δικαιούηαι ηα αηομική είδη 
προζηαζίας ηα είδη θα τρειαζηούν ηα κάηφθι: 

 
Α/Α ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΓΑΠΑΝΖ 

1 Γάλα Ελλθνικό φρζςκο 
πλιρεσ 3,5% λιπαρά (1 lit.) 

ΛΗΣΡΟ 1.554 1,05 € 1.631,70 € 

    ΤΝΟΛΟ 
 

1.631,70€ 

    ΦΠΑ 13% 
 

212,12 € 

    ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

1.843,82 € 

 

ΦΟΕΑΣ 3 : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ Α’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΣΥΣΗΣ  
 

ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΫΛΕΙΟΥ ΣΩΟΛΙΚΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ Α’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΨΡΑ % 
24 

ΣΦΝΟΛΟ 

1 
νερό εμφ. 

1,5 λιτ. 
(6άδεσ) 

τεμ. 50 1,20 € 60,00 € 14,40 € 74,40 € 

2 χυμόσ 1 λιτ. τεμ. 100 0,99 € 99,00 € 23,76 € 122,76 € 

3 
αναψυκτικά 

1 λιτ. 
τεμ. 50 1,00 € 50,00 € 12,00 € 62,00 € 

4 
Ρατατάκια 
(ςυςκ. 100 

γρ.) 
τεμ. 50 1,10 € 55,00 € 13,20 € 68,20 € 

5 
Μπιςκότα 
(ςυςκ. 225 

γρ.) 
τεμ. 100 0,95 € 95,00 € 22,80 € 117,80 € 

6 
ςοκολατάκια 

(ςυςκ. 1 
κιλοφ) 

τεμ. 10 10,00 € 100,00 € 24,00 € 124,00 € 
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7 
καραμζλες 
(φροφι ηελζ 

κιλο) 
κιλ. 15 5,70 € 85,50 € 20,52 € 106,02 € 

        ΣΥΝΟΛΟ 544,50 € 130,68 € 675,18 € 

 
 

ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ ΣΩΟΛΙΚΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ Α’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΨΡΑ % 
24 ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αρτοκλαςίεσ κιλά 15 1,77 € 26,55 € 6,37 € 32,92 € 

2 κουραμπιζδεσ κιλά 15 10,00 € 150,00 € 36,00 € 186,00 € 

3 μελομακάρονα κιλά 15 10,00 € 150,00 € 36,00 € 186,00 € 

        ΣΥΝΟΛΟ 326,55 € 78,37 € 404,92 € 

 
 

ΦΟΕΑΣ 4 : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΣΥΣΗΣ 
 

ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΫΛΕΙΟΥ ΣΩΟΛΙΚΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΨΡΑ % 
24 

ΣΦΝΟΛΟ 

1 
νερό εμφ. 

1,5 λιτ. 
(6άδεσ) 

τεμ. 10 1,20 € 12,00 € 2,88 € 14,88 € 

2 χυμόσ 1 λιτ. τεμ. 35 0,99 € 34,65 € 8,32 € 42,97 € 

3 
αναψυκτικά 

1 λιτ. 
τεμ. 20 1,00 € 20,00 € 4,80 € 24,80 € 

4 
Ρατατάκια 
(ςυςκ. 100 

γρ.) 
τεμ. 30 1,10 € 33,00 € 7,92 € 40,92 € 

5 
Μπιςκότα 
(ςυςκ. 225 

γρ.) 
τεμ. 20 0,95 € 19,00 € 4,56 € 23,56 € 

6 
ςοκολατάκια 

(ςυςκ. 1 
κιλοφ) 

τεμ. 2 10,00 € 20,00 € 4,80 € 24,80 € 

7 
καραμζλες 
(φροφι ηελζ 

κιλο) 
κιλ. 15 5,70 € 85,50 € 20,52 € 106,02 € 

        ΣΥΝΟΛΟ 224,15 € 53,80 € 277,95 € 

 
ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ ΣΩΟΛΙΚΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΨΡΑ % 
24 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αρτοκλαςίεσ κιλά 3 1,77 € 5,31 € 1,27 € 6,58 € 
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2 κουραμπιζδεσ κιλά 2 10,00 € 20,00 € 4,80 € 24,80 € 

3 
μελομακάρονα 

κιλά 2 10,00 € 20,00 € 4,80 € 24,80 € 

    
ΣΥΝΟΛΟ 45,31 € 10,87 € 56,18 € 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ – Μελέηη 28/2018 Σετνικής Τπηρεζίας – Σετνικές Προδιαγραθές  

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
 

Πλα τα προϊόντα κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ εγκεκριμζνων εταιριϊν ευρείασ κατανάλωςθσ με τισ 
ανάλογεσ πιςτοποιιςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και κα πλθροφν τουσ όρουσ υγιεινισ και ποιότθτασ όπωσ 
αυτοί κακορίηονται από τθν ςχετικι Ελλθνικι ιςχφουςα νομοκεςία και τθν Ε.Ε. Αποκλείονται τα προϊόντα , 
ανωμάλου χρϊματοσ – οςμισ, ςε ςυςκευαςίεσ με ρφπουσ, ςχιςμζνεσ ι φκαρμζνεσ ι παραμορφϊςεισ 
χάρτινθσ ι πλαςτικισ ςυςκευαςίασ.  

 

Α/Α ΕΙΔΗ 

1.  ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ 
Το Ψρζςκο γάλα αγελάδασ κα πρζπει να είναι πλιρεσ, παςτεριωμζνο, ομογενοποιθμζνο, 
πλοφςιο ςε διακρεπτικά ςτοιχεία όπωσ αςβζςτιο, πρωτεΐνεσ, φϊςφορο, μεταλλικά ςτοιχεία, 
βιταμίνεσ κ.λ.π. και προζλευςθσ 100% Ελλθνικό 
Το γάλα κα είναι οποιαςδιποτε αναγνωριςμζνθσ μάρκασ, που διατίκεται ςτο λιανικό εμπόριο 
και οι ςυνκικεσ και οι όροι παραγωγισ και εμπορίασ του κα είναι ςφμφωνεσ με τον κϊδικα 
τροφίμων και ποτϊν (ΨΕΚ 788/87 ΤΕΥΩΟΣ Β), όπωσ αυτόσ ιςχφει μετά τισ τροποποιιςεισ του και 
ειδικότερα ςφμφωνα με το άρκρο 80. 
Επίςθσ κα πρζπει να ζχουν γίνει όλοι οι απαραίτθτοι ζλεγχοι οι ςχετικοί με τα φυςικοχθμικά και 
μικροβιολογικά χαρακτθριςτικά ϊςτε το προϊόν να είναι αςφαλζσ και υγιεινό προσ πόςθ και 
χωρίσ κανζνα ελάττωμα. 

2.  ΝΕΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 
Νερό φυςικό επιτραπζηιο, αρίςτθσ ποιότθτοσ, εμφιαλωμζνο ςε ειδικά εγκεκριμζνα πλαςτικά 
μπουκάλια, ςφραγιςμζνα βάρουσ 0,5 λίτρου. Να αναγράφονται εξωτερικά του μπουκαλιοφ θ 
χθμικι ανάλυςθ και θ άδεια λειτουργίασ από το Υπουργείο, θ προζλευςθ και θ εγγυθμζνθ 
θμερομθνία λιξθσ, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των 6 μθνϊν εκτόσ ψυγείου. 

3.  ΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ 
 Συςκευαςία 500gr αναλλοίωτθ με αναγραφόμενεσ προδιαγραφζσ και πρόςφατθ παραγωγι. Α' 
ποιότθτασ. 

4.  ΜΑΚΑΟΝΙΑ 
 Συςκευαςία των 500gr με θμερομθνία λιξθσ χωρίσ αλλοιϊςεισ. Το περιεχόμενο να είναι φρζςκο 
και ςτθν καλφτερθ κατάςταςθ. 

5.  ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 200 γρ. 
Καφζσ ελλθνικόσ αρίςτθσ ποιότθτοσ, τυποποιθμζνοσ ςε κατάλλθλθ αεροςτεγι ςυςκευαςία, 
βάρουσ 200 γραμμαρίων. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ προζλευςθ και 
εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 1 ζτουσ εκτόσ ψυγείου 

6.  ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  1 κιλ. 
Καφζσ ελλθνικόσ αρίςτθσ ποιότθτοσ, βάρουσ 1000 γραμμαρίων. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να 
αναγράφεται θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 1 ζτουσ εκτόσ 
ψυγείου 

7.  ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 
 ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 410gr μεταλλικό κουτί με θμερομθνία λιξθσ που δεν κα ζχει χτυπθκεί. 

 

8.  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  5 λιτρ. 
Συςκευαςία 5λίτρων, δοχείο οξφτθτασ 0,1 , εγχϊριο αναγραφόμενο ςτθν ετικζτα EXTRA παρκζνο 
ελαιόλαδο Α' Ροιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ των αγορανομικϊν διατάξεων. 

9.  ΑΛΑΤΙ 500 Γ. 
Συςκευαςία 500 kgr αναλλοίωτθ χωρίσ ίχνοσ παραβίαςθσ, με αλάτι κακαρό λευκό, γυαλιςτερό 
και ςπυρωτό. 

 

10.  ΑΛΕΥΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΗΣΕΙΣ (1000Γ.)  
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 Αλεφρι από δθμθτριακά για όλεσ τισ χριςεισ, αρίςτθσ ποιότθτοσ, απαλλαγμζνο από 
μικροοργανιςμοφσ, ςυςκευαςμζνο ςε τυποποιθμζνθ κατάλλθλθ χάρτινθ ςακοφλα, βάρουσ  1 
κιλοφ. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ και 
εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 4 μθνϊν εκτόσ ψυγείου 

 

11.  ΑΛΕΥΙ ΤΥΡΟΥ ΦΑΙΝΑ (500Γ.) 
(ΨΑΙΝΑΡ) αρίςτθσ ποιότθτασ ςυςκευαςμζνθ ςε κατάλλθλθ τυποποιθμζνθ χάρτινθ ςυςκευαςία 
κακαροφ βάρουσ 500 γραμμαρίων, χωρίσ ςυντθρθτικά. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να 
αναγράφονται τα ςυςτατικά, ο αρικμόσ ζγκριςθσ Α.Ω.Σ., θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ 
θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 5 μθνϊν εκτόσ ψυγείου. 

12.  ΑΥΓΑ 
Αυγά φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτοσ. Στθ ςυςκευαςία να αναγράφεται ο αρικμόσ του ωοςκοπίου 
κζντρου, θ προζλευςθ, θ θμερομθνία παραγωγισ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ, θ οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερθ των 25 θμερϊν. 

13.  ΓΙΑΟΥΤΙ ΦΕΣΚΟ  
Γιαοφρτι φρζςκο αρίςτθσ ποιότθτοσ, ςτραγγιςτό, αποδεδειγμζνα ευρείασ κατανάλωςθσ, από 
αγελαδινό γάλα πλιρεσ ςε λιπαρά. Συςκευαςμζνο κατάλλθλα ςε ςφραγιςμζνο πλαςτικό 
κεςεδάκι, με αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ τθν προζλευςθ τθν θμερομθνία λιξθσ. 

14.  ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ  
Δαφνόφυλλα αρίςτθσ ποιότθτοσ, τυποποιθμζνθ ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία, βάρουσ 15 γραμ. 
Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ 
τουλάχιςτον 1 ζτουσ εκτόσ ψυγείου. 

15.  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤΟ)  
Συςκευαςία ενόσ λίτρου, πλαςτικό δοχείο οξφτθτασ 0,1 , εγχϊριο αναγραφόμενο ςτθν ετικζτα 
EXTRA παρκζνο ελαιόλαδο Α' Ροιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ των αγορανομικϊν 
διατάξεων. 

16.  ΖΑΜΡΟΝ (ΦΕΤΕΣ ΤΥΡ/ΝΟ) 
ΗΑΜΡΟΝ ΕΓΩΫΙΟ ΫΜΟΡΛΑΤΘ: ςφμφωνα με τισ υγειονομικζσ και κτθνιατρικζσ διατάξεισ, 
κομμζνο ςε φζτεσ. 

17.  ΖΑΧΑΗ (ΣΥΣΚ.1 ΚΙΛΟ)  
Άριςτθσ ποιότθτασ, λευκι κρυςταλλικισ μορφισ, τυποποιθμζνθ ςε χάρτινθ κατάλλθλθ 
ςυςκευαςία, κακαροφ βάρουσ 1 κιλοφ. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ κα αναγράφεται θ 
προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 6 μθνϊν εκτόσ ψυγείου. 

 

18.  ΚΑΑΜΕΛΕΣ (ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΦΟΥΤΩΝ) Καραμζλεσ ηελεδάκια αρίςτθσ ποιότθτοσ, τυποποιθμζνεσ 
ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία, βάρουσ 1 κιλοφ και εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται τα 
ςυςτατικά, θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 1 ζτουσ εκτόσ ψυγείου 

19.  ΚΑΚΑΟ 
Κακάο ςε ςκόνθ αρίςτθσ ποιότθτοσ, τυποποιθμζνο ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία. Εξωτερικά τθσ 
ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 1 
ζτουσ εκτόσ ψυγείου. 

20.  ΚΑΝΕΛΑ ΣΚΟΝΗ  
Κανζλα ςε ςκόνθ αρίςτθσ ποιότθτοσ, τυποποιθμζνθ ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία, βάρουσ 50 
γραμμαρίου. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ 
θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 1 ζτουσ εκτόσ ψυγείου. 

21.  ΜΑΓΙΑ ΞΗΗ Θ ξθρι µαγιά να πλθρεί τουσ όρουσ του Κ.Τ.Ρ. και τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ και 
Υγειονοµικζσ διατάξεισ.  

22.  ΜΑΜΕΛΑΔΑ  
Μαρμελάδα με γεφςθ φροφτων αρίςτθσ ποιότθτασ, τυποποιθμζνθ ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία. 
Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ 
θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 1 ζτουσ εκτόσ ψυγείου, αποδεδειγμζνα ευρείασ κατανάλωςθσ. 

23.  ΜΕΛΙ  
 Θ ονομαςία πρζπει να είναι ευδιάκριτθ, ευανάγνωςτθ και ανεξίτθλθ πάνω ςτθ ςυςκευαςία. Το 
μζλι να είναι ελλθνικισ παραγωγισ. Επίςθσ πρζπει να αναγράφεται ςτθ ςυςκευαςία το κακαρό 
βάροσ ςε γραμμάρια, το όνομα ι θ εμπορικι επωνυμία και θ διεφκυνςθ ι θ ζδρα του 
παραγωγοφ ι του ςυςκευαςτι. 
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24.  ΜΕΕΝΤΑ   
Κουτί, αρίςτθσ ποιότθτασ κακαρι χωρίσ τρίμματα από άλλα υλικά, χωρίσ ςυντθρθτικά και 
χρωςτικζσ ουςίεσ με αγνά ςυςτατικά που να διατθροφν τθ κρεπτικι τουσ αξία. Εξωτερικά θ 
ςυςκευαςία να αναγράφει ςυςτατικά προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 
1 ζτουσ. 

25.  ΝΕΟ 1,5 ΛΙΤ.  
Νερό φυςικό επιτραπζηιο, αρίςτθσ ποιότθτοσ, εμφιαλωμζνο ςε ειδικά εγκεκριμζνα πλαςτικά 
μπουκάλια, ςφραγιςμζνα βάρουσ 1,5 λίτρου. Να αναγράφονται εξωτερικά του μπουκαλιοφ θ 
χθμικι ανάλυςθ και θ άδεια λειτουργίασ από το Υπουργείο, θ προζλευςθ και θ εγγυθμζνθ 
θμερομθνία λιξθσ, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των 6 μθνϊν εκτόσ ψυγείου 

26.  ΞΥΔΙ  
Σε πλαςτικι φιάλθ με φυςιολογικό χρϊμα αναλλοίωτο παραςκευαςμζνο από ςταφφλι ςε 
νόμιμεσ προδιαγραφζσ. 

27.  ΡΙΡΕΙ ΤΙΜΜΕΝΟ  
Ριπζρι ςε ςκόνθ αρίςτθσ ποιότθτοσ, τυποποιθμζνθ ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία. Εξωτερικά τθσ 
ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 1 
ζτουσ εκτόσ ψυγείου. 

28.  ΙΓΑΝΗ    
ίγανθ αρίςτθσ ποιότθτοσ, τυποποιθμζνθ ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία, βάρουσ 60 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ 
τουλάχιςτον 1 ζτουσ εκτόσ ψυγείου. 

29.  ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΑΥΓΑ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΣΥΣΚ. 300 Γ.) ςε κατάλλθλθ για τρόφιμα ςυςκευαςία όπου κα 
αναφζρεται θ θμερομθνία λιξεωσ του προϊόντοσ 

30.  ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΡΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 500 Γ  
Σε ςυςκευαςία των 500γρ. πρόςφατθσ παραγωγισ με αναγραφόμενεσ προδιαγρφζσ. 

31.  ΤΣΑΙ (ΚΟΥΤΙ ΜΕ 20 ΤΕΜ.) 
 Ελλθνικό προϊόν. Θα αναγράφεται ο τόποσ προζλευςθσ θ θμζρα 
ςυςκευαςίασ και θ θμερομθνία λιξθσ. 

32.   ΤΥΙ  ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΕ ΦΕΤΕΣ.  
Τυρί για τοςτ ςε φζτεσ βάροσ 1 κιλοφ, αρίςτθσ ποιότθτοσ, από αιγοπρόβειο γάλα, πλιρθσ ςε 
λιπαρά,ςυςκευαςμζνο κατάλλθλα, ζτςι ϊςτε να μπορεί να καταναλωκεί ςε τοςτ. 

33.  ΤΥΙ ΓΚΟΥΝΤΑ  
Τυρί γκοφντα πρϊτθσ ποιότθτοσ, από αιγοπρόβειο γάλα, κατάλλθλθσ ωρίμανςθσ ζτςι ϊςτε να 
μπορεί να καταναλωκεί ςαν επιτραπζηιο ι να τριφτεί και να χρθςιμοποιθκεί με μακαρόνια ι 
παςτίτςιο κ.λ.π. (μετρίασςκλθρότθτασ)  και μζγιςτθ περιεκτικότθτα ςε αλάτι 2%. Συςκευαςμζνο 
κατάλλθλα, με αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ τθν προζλευςθ και εγγυθμζνθ 
θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 6 μθνϊν. 

34.  ΤΥΙ ΦΕΤΑ  
Τυρί φζτα φρζςκια,ΡΟΡ+ 1 κιλοφ, αρίςτθσ ποιότθτοσ, από αιγοπρόβειο γάλα, πλιρθσ ςε λιπαρά, 
μετρίασ ςκλθρότθτασ, ςυςκευαςμζνθ κατάλλθλα, με αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ 
τθν προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 6 μθνϊν. 

35.  ΦΑΚΕΣ 500 Γ 
Συςκευαςία 500gr τυποποιθμζνα, παραγωγισ τρζχοντοσ ζτουσ, απαλλαγμζνα από ξζνα ςϊματα 
με καρποφσ υγιείσ, ξθροφσ και ομοιογενείσ. 

36.  ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΑ (ΣΥΣΚ. 500 Γ) 
Συςκευαςία 500gr τυποποιθμζνα, παραγωγισ τρζχοντοσ ζτουσ, απαλλαγμζνα από ξζνα ςϊματα 
με καρποφσ υγιείσ, ξθροφσ και ομοιογενείσ. 

37.  ΨΩΜΙ ΧΩΙΑΤΙΚΟ 
Σφμμικτο χωριάτικο, ολικισ αλζςεωσ. Ο άρτοσ που κα προςκομίηεται κα υπακοφει ςτισ διατάξεισ 
του Κϊδικα τροφίμων και ποτϊν.Ο άρτοσ πρζπει να είναι χωριάτικοσ ι παραδιδόμενοσ 3 με 4 
ϊρεσ μετά τον εκλιβανιςμό του, δικαιολογθμζνθσ τθσ νομίμου απομείωςθσ. Το νερό που κα 
χρθςιμοποιείται κα είναι πόςιμο. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ λυκίςκου. Θ ζψθςθ με επαφι 
των τεμαχίων επιτρζπεται ςε βακμό 15% . Το ψιςιμο κα πρζπει να είναι ομοιογενζσ και να 
ξεχωρίηει κόρα και ψίχα . Θ κόρα (φλόγωμα) κα πρζπει να είναι ομοιογενισ κακ ́ όλθ τθν 
επιφάνεια . Το μαγειρικό αλάτι να μθν ξεπερνά το 1,5% και να πλθροί τισ προχποκζςεισ του 





 

Σελίδα 49 

μαγειρικοφ άλατοσ. Ο άρτοσ κα πρζπει να αποκτιςει τθν κερμοκραςία περιβάλλοντοσ και να 
μεταφζρεται όπωσ προβλζπουν οι ςχετικζσ διατάξεισ. Θ μεταφορά του άρτου κα γίνεται ςε 
χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ, μζςα ςε πλαςτικά κάνιςτρα ι ςε καλάκια τα οποία κα τθροφν τουσ 
κανόνεσ υγιεινισ των τροφίμων. 

38.  ΚΕΑΣ ΧΟΙΙΝΟ 
 Νωπό κρζασ χοιρινό νεαρό αρίςτθσ ποιότθτοσ άνευ οςτϊν, χωρίσ λίποσ, ςυςκευαςμζνο και 
τεμαχιςμζνο κατάλλθλα, με αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ επαρκι θμερομθνία 
λιξθσ και προζλευςθ. 

39.  ΚΕΑΣ ΜΟΣΧΑΙ 
Νωπό κρζασ μοςχαρίςιο νεαρό αρίςτθσ ποιότθτοσ άνευ οςτϊν, χωρίσ λίποσ, ςυςκευαςμζνο και 
τεμαχιςμζνο κατάλλθλα, με αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ επαρκι θμερομθνία 
λιξθσ και προζλευςθ. 

40.  ΚΕΑΣ ΑΝΙ 
Νωπό κρζασ αρνί νεαρό αρίςτθσ ποιότθτοσ άνευ οςτϊν, χωρίσ λίποσ, ςυςκευαςμζνο και 
τεμαχιςμζνο κατάλλθλα, με αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ επαρκι θμερομθνία 
λιξθσ και προζλευςθ. 

41.  ΑΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ  
Αρακάσ φρεςκοκατεψυγμζνοσ αρίςτθσ ποιότθτασ, μεςαίου μεγζκουσ, κακαριςμζνοσ και 
απαλλαγμζνοσ από ακακαρςίεσ και ξζνα ςϊματα, τυποποιθμζνοσ ςε κατάλλθλθ αεροςτεγι 
ςυςκευαςία βάρουσ 1 κιλοφ. 

42.  ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  
Ψαςολάκια φρεςκοκατεψυγμζνα αρίςτθσ ποιότθτασ, μεςαίου μεγζκουσ, κακαριςμζνα και 
απαλλαγμζνα από ακακαρςίεσ και ξζνα ςϊματα, τυποποιθμζνα ςε κατάλλθλθ αεροςτεγι 
ςυςκευαςία βάρουσ 1 κιλοφ. 

43.  ΑΓΓΟΥΑΚΙΑ  
Αγγοφρια φρζςκα 1 τεμαχίου αρίςτθσ ποιότθτοσ, πράςινα, μετρίου μεγζκουσ. 

44.  ΑΝΙΘΟΣ   
Άνικοσ φρζςκοσ, δζμα 450γρ, αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμοσ και πράςινοσ. 

45.  ΑΧΛΑΔΙΑ  
Αχλάδια φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτοσ, ηουμερά και γλυκά, μετρίου μεγζκουσ. 

46.  ΒΕΥΚΟΚΑ 
Βερφκοκα φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτοσ, ηουμερά και γλυκά, μετρίου μεγζκουσ 

47.  ΚΑΟΤΑ  
Καρότα φρζςκα,  αρίςτθσ ποιότθτασ, ϊριμα και γλυκά, μετρίου μεγζκουσ, τραγανά. 

48.  ΚΑΡΟΥΖΙ  
Καρποφηι φρζςκο αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμο, ηουμερό και γλυκό, Μετρίου μεγζκουσ. 

49.  ΚΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΕΣΚΑ  
Κρεμμυδάκια φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμα και πράςινα. 

50.  ΚΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΑ  
Κρεμμφδια ξερά 1 κιλοφ αρίςτθσ ποιότθτοσ, μετρίου μεγζκουσ. 

51.  ΛΑΧΑΝΟ 
Λάχανο φρζςκο αρίςτθσ ποιότθτοσ, λευκό, μετρίου μεγζκουσ, ςφιχτό κατάλλθλο για 
επιτραπζηια κατανάλωςθ (ςαλάτα). 

52.  ΛΕΜΟΝΙΑ  
Λεμόνια φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτασ, ϊριμα, ηουμερά, μετρίου μεγζκουσ. 

53.  ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ 
Μαϊντανόσ δζμα 350γρ φρζςκοσ αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμοσ και πράςινοσ. 

54.  ΜΑΝΤΑΙΝΙΑ  
Μανταρίνια  φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμα ηουμερά και γλυκά, χωρίσ ςπόρουσ. 

55.  ΜΗΛΑ     
Μιλα φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμα, ηουμερά και γλυκά, μετρίου μεγζκουσ. 

56.  ΜΡΑΝΑΝΕΣ 
Μπανάνεσ φρζςκιεσ αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμεσ γλυκζσ, κανονικοφ μεγζκουσ. 

57.  ΝΕΚΤΑΙΝΙΑ 
Νεκταρίνια φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμα, ηουμερά και γλυκά, μετρίου μεγζκουσ. 
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58.  ΝΤΟΜΑΤΕΣ  
Τομάτεσ φρζςκιεσ αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμεσ, ηουμερζσ και γλυκζσ, μετρίου μεγζκουσ, 
κατάλλθλεσ για επιτραπζηια κατανάλωςθ (ςαλάτα). 

59.  ΡΑΤΑΤΕΣ  
Ρατάτεσ εγχϊριεσ φρζςκιεσ αρίςτθσ ποιότθτοσ, μετρίου μεγζκουσ. 

60.  ΡΕΡΟΝΙΑ 
Ρεπόνι φρζςκο αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμο, ηουμερό και γλυκό, κανονικοφ μεγζκουσ.  

61.  ΡΙΡΕΙΕΣ   
Ριπεριζσ ςτρογγυλζσ, πράςινεσ, τραγανζσ, μετρίου μεγζκουσ, αρίςτθσ ποιότθτασ. 

62.  ΡΟΤΟΚΑΛΙΑ   
Ρορτοκάλια φρζςκα αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμα ηουμερά και γλυκά, χωρίσ ςπόρουσ, ψιλόφλουδα 
μετρίου μεγζκουσ, κατάλλθλα για επιτραπζηια κατανάλωςθ. 

63.  ΟΔΑΚΙΝΑ 
οδάκινα αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμα, ηουμερά και γλυκά, μετρίου μεγζκουσ 

64.  ΣΕΛΙΝΟ  
Σζλινο φρζςκο αρίςτθσ ποιότθτοσ, ϊριμο και πράςινο. 

65.  ΣΚΟΔΑ  
Σκόρδα ντόπια, μετρίου μεγζκουσ, αρίςτθσ ποιότθτασ. 

66.  ΦΑΟΥΛΕΣ 
Ψράουλεσ φρζςκιεσ αρίςτθσ ποιότθτοσ, μετρίου μεγζκουσ 

 

 
 
Για τα είδθ που δεν περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τουσ ιςχφουν οι ελάχιςτεσ 
προδιαγραφζσ που περιγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό.  

      
 
 

                 
 

  ΘΕΩΗΘΗΚΕ 16-10-2018 
Η  ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  

 Δ/ΝΣΗΣ  ΤΕΝΧΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ, 
 ΡΕ/ΝΤΟΣ & ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 
              
                       ΔΕΜΕΤΖΗ ΟΛΓΑ 
                 ΤΕ ΡΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 

ΧΗΣΤΟΥ ΣΩΤΗΙΟΣ 
ΤΕ ΤΟΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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4. ΣΥΓΓΑΨΘ ΥΡΟΩΕΫΣΕΫΝ 

Άρκρο 1ο 
Αντικείμενο Συγγραφισ Υποχρεϊςεων 

Θ παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά ςτθν προμικεια τροφίμων για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ του 
Διμου Ψιλιατϊν και των φορζων του για το ζτοσ 2019.  
Θ παράδοςθ των ποςοτιτων τθσ παραπάνω προμικειασ κα γίνεται, με ευκφνθ και δαπάνεσ των 
προμθκευτϊν, τμθματικά  και ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ςτουσ χϊρουσ του διμου Ψιλιατϊν και των 
προαναφερκζντων φορζων του, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τουσ. 
Θ ςυνολικι δαπάνθ για τθν προμικεια προχπολογίηεται ςτο ποςό των 69.455,78 € ςυμπεριλαμβανομζνου 
του  Ψ.Ρ.Α. 13% ι 24% ανάλογα με  τα υπό προμικεια είδθ. 

         
Άρκρο  2ο  

Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
Θ διενζργεια τθσ προμικειασ διζπεται από:  

1) Τισ διατάξεισ του Ν. 3463/06 « Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων» και ειδικά τθν παρ. 1 του άρκρου 
209 του ΔΚΚ- N. 3463/06, ςφμφωνα με τθν οποία « οι προμικειεσ των Διμων, των Κοινοτιτων, των 
πάςθσ φφςεωσ Συνδζςμων τουσ, των νομικϊν  τουσ προςϊπων δθμοςίου δικαίου και των 
ιδρυμάτων τουσ διενεργοφνται ςφμφωνα με τισ  διατάξεισ του Ενιαίου Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν 
των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α), όπωσ ιςχφει, με τθν  επιφφλαξθ των ειδικϊν ρυκμίςεων του Ρ.Δ. 60/2007 
(ΨΕΚ 64 Α/16-3-2007)» . 

2) Tισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και ιδίωσ των άρκρων 116 και 117 β) τισ διατάξεισ του άρκρου 209 
του Ν.3463/2006 

3) Τισ διατάξεισ του ν. 4111/2013 (ΨΕΚ 240/12-12-2012) για τθν ανάδειξθ χορθγθτϊν- προμθκευτϊν. 
4) Τισ διατάξεισ του Ν.3871/10 «Δθμοςιονομικι διαχείριςθ και Ευκφνθ», και του Ρ.Δ. 80/2016 

«Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και το άρκρο 203 του Ν.4555/2018 
5) Του Ν. 3852/2010 (ΨΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ».  
 

Άρκρο  3ο  
Συμβατικά Στοιχεία 

Τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ προμικειασ κατά ςειρά είναι: 
α) Θ Τεχνικι ζκκεςθ. 
β) Ο Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ 
γ) Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 
δ) Θ Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

 
 

Άρκρο  4ο  
                         Ρροςφορζσ 

Δεν κα λαμβάνεται υπόψθ προςφορά, θ οποία κα δίδεται για μζροσ μόνο των ποςοτιτων τθσ κάκε 
ομάδασ τροφίμου. Γι’ αυτό οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να προςφζρουν για ολόκλθρθ τθν ποςότθτα που 
αναγράφεται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ κάκε ομάδασ του φορζα. Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να 
υποβάλλουν προςφορά είτε για το ςφνολο των προσ προμικεια τροφίμων είτε ανά ομάδα είδουσ. 

 
                                                         

 

 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΨΙΜΫΝ ΚΑΙ ΨΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΓΑΤΟΤΕΩΝΙΚΟ ΡΟΣΫΡΙΚΟ  ΓΙΑ ΤΟ ΔΘΜΟΥ  ΨΙΛΙΑΤΫΝ 
ΚΑΙ ΤΑ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

 





 

Σελίδα 52 

                                                            Άρκρο  5ο  
                            Τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ 

Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα γίνει ςφμφωνα με τουσ όρουσ που κα κακοριςκοφν από τθν Οικονομικι 
Επιτροπι του Διμου Ψιλιατϊν. 

 
                                                           Άρκρο  6ο  
                            Σφμβαςθ 

Ο προμθκευτισ που ανατζκθκε θ προμικεια υποχρεοφται εντόσ 5 θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ 
ανακοίνωςθσ να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ .  

Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο προμθκευτισ που ανατζκθκε θ προμικεια δεν προςζλκει μζςα ςτθν 
προαναφερόμενθ χρονικι προκεςμία  να υπογράψει τθν ςχετικι ςφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτι με 
απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου.  

                           
                                                          Άρκρο  7ο  
                          Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

α.  Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ, υποχρεοφται να κατακζςει προ ι 
κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ για ποςό ίςο με το  (πζντε) 5 επί τοισ %  τθσ 
ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ τον Ψ.Ρ.Α (Ν. 4412/2016). 
β.  Θ εγγφθςθ κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
γ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των 
τροφίμων και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. Θ 
εγγφθςθ μπορεί να αποδεςμεφεται ςταδιακά φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, κατά 
ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ που παραλιφκθκε οριςτικά. Εάν ςτο πρωτόκολλο 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ 
των παρατθριςεων και τθσ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

 
                                    

                                                                                      Άρκρο  8ο 
                                    Ραραλαβι υλικϊν 

Θ ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν που προμθκεφτθκε ο κάκε φορζασ (ο Διμοσ 
και το κάκε νομικό του πρόςωπο) κα γίνει από τθν επιτροπι παραλαβισ του (αρικ. 3/11543/26-03-2013 
εγκφκλιοσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν) παρουςία του αναδόχου. 
Κατά τθν ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν εξετάηεται θ καταλλθλότθτα αυτϊν 
και θ ςυμμόρφωςι τουσ με τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ και τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Εφόςον 
προκφψει ακαταλλθλότθτα των υπό προμικεια ειδϊν ο ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε άμεςθ 
αντικατάςταςθ αυτϊν. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προβεί μζςα ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν 
ειδοποίθςι του ςε αντικατάςταςθ τθσ τυχόν ακατάλλθλθσ ποςότθτασ, ο φορζασ (ο Διμοσ ι το νομικό 
πρόςωπο) δικαιοφται κατά τθν κρίςθ του να προβεί ςτθν απόρριψθ των υπό προμικεια ειδϊν ι ςτθ 
μείωςθ του τιμιματοσ. Για τθν κάλυψθ των ςχετικϊν δαπανϊν χρθςιμοποιείται θ εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ του αναδόχου. 

 
                       Άρκρο  9ο  

Κακυςτεριςεισ – ποινικζσ ριτρεσ – ζκπτωςθ του αναδόχου 
Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του διμου ι ςε ανωτζρα βία, θ προκεςμία 
παράδοςθσ παρατείνεται για τόςο χρόνο όςο κα διαρκεί το από υπαιτιότθτα του διμου ι από ανωτζρα 
βία κϊλυμα του αναδόχου, ο οποίοσ όμωσ δε δικαιοφται καμιά αποηθμίωςθ για τθν κακυςτζρθςθ αυτι. 
Εάν γίνει αδικαιολόγθτθ υπζρβαςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν, 
μποροφν να επιβλθκοφν ςε βάροσ του αναδόχου κυρϊςεισ. 

 
 

                          Άρκρο  10ο  
                                 Ελαττωματικά είδθ 

Εάν τα είδθ που ζχουν παραλθφκεί διαπιςτωκεί ότι δεν εκπλθρϊνουν τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι 
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εμφανίηουν ελαττϊματα και κακοτεχνίεσ, ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να τα αντικαταςτιςει με νζα που κα 
πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ και τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ςε διάςτθμα πζντε (5) εργάςιμων 
θμερϊν. 

                                  Άρκρο  11ο  
 Ψόροι – τζλθ – κρατιςεισ 

Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ βάςει των κείμενων διατάξεων. 
                   
                                                      Άρκρο  12ο  
                 Ρλθρωμζσ 

Θ πλθρωμι κα γίνεται με ζνταλμα που κα εκδίδεται μετά τθν τμθματικι παραλαβι των ειδϊν και εφόςον θ επιτροπι 
παραλαβισ δεν διαπιςτϊςει κανζνα πρόβλθμα ωσ προσ τθν ποιότθτα και καταλλθλότθτα των ειδϊν 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ – ΣΔΤΓ  

 

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)  
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

(Ππωσ προςαρμόςκθκε από τθν ανακζτουςα αρχι με βάςθ τουσ όρουσ τθσ  παροφςασ διακιρυξθσ) 

 
 

ΜΕΟΣ I : Στοιχεία ςχετικά με τθν Ανακζτουςα Αρχι 
(Ο ςυγκεκριμζνοσ πίνακασ ςυμπλθρϊνεται από τθν ανακζτουςα  αρχι) 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: ΔΘΜΟΣ ΨΙΛΙΑΤΫΝ 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ : Ελ. Βενιηζλου 8, Ρόλθ: Ψιλιάτεσ Ταχ. Κωδικόσ: 46300 
- Αρμόδια για πλθροφορίεσ: Ωριςτου Σωτιριοσ 
- Τθλζφωνο: 2664 360 181 
- Θλ. ταχυδρομείο: info@filiates.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): www.filiates.gr  

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV) [ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ  ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΔΗΜΟ  ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019]  

CPV:15800000-6, 15500000-3 

Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: […………………..+ ΔΙΑΚΘΥΞΘ 
                            [……………………+ ΡΟΚΘΥΞΘ 
- Η σύμβαση αναυέρεται σε έργα, προμήθειες, ή σπηρεσίες : Προμήθεια 

 
 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία:  

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΨΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΨΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:  

Τθλζφωνο: 
Θλ. Ταχυδρομείο (e-mail): 

 

 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ   με άλλουσ; 
 (ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου 
παρόμοιου κακεςτϊτοσ) 
 

Ναι  *    +                Πχι *   + 

Εάν ναι, μεριμνήςτε για την υποβολή χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία  
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 
 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο  

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα  

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:  

Τθλζφωνο:  

Θλ. ταχυδρομείο:  

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ· 

2. δωροδοκία 

3. απάτθ· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ (ςθμειϊςτε με √) :  

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 
προςϊπου12 το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν 
από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει 
οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 
εξακολουκεί να ιςχφει;  

   Ναι *   +                     Πχι   *   + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα 
Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

 

Ρλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ (ςθμειϊςτε με √) :  

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ13, 
ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν 
εγκατεςτθμζνοσ ; 

Ναι *   +                     Πχι   *   + 

                                                           
13

 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).    
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ [   ] NAI       [    ]OXI 
 
 
 

 

 

 

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισ; του: 

 

*……………………………+ 
 
 
 

 

 

 

Μζροσ V: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ II – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

 

Ημερομθνία, τόποσ 

υπογραφι(-ζσ): *……+ 

 

(ςφραγίδα)  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV – Τπόδειγμα Οικονομικής Προζθοράς  

 

 
ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
ΦΟΕΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

 
 

      ΟΜΑΓΑ 1Α: ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΓΖΜΟΤ- ΦΡΔΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ 

ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 
ΜΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ 

1 Γάλα Ελλθνικό φρζςκο 
πλιρεσ 3,5% λιπαρά (1 lit.) 

ΛΗΣΡΟ 7292    

    ΤΝΟΛΟ 
 

  

    ΦΠΑ 13% 
 

  

    ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

  

 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
 
 
 

.................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
 

ΦΟΕΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
 

        ΟΜΑΓΑ 1Β:    ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟ ΓΖΜΟΤ ΦΗΛΗΑΣΩΝ-ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 
Τιμι ανά 

ΜΜ 
Σφνολο  

ΦΡΑ % 
13  

ΦΡΑ % 
24 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΜΖ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ 

1 Αλεφρι κιλά 600 
     

 

2 Ηάχαρθ κιλά 600 
     

 

3 
μακαρόνια Ν. 
10 (500 γρ.) 

τεμ. 900 
     

 

4 ρφηι Βοννζτ κιλά 200 
     

 

5 
φακζσ χφμα 

κιλοφ 
κιλά 385 

     

 

6 
φαςόλια χφμα 

κιλοφ 
κιλά 384 

     

 

7 

ελαιόλαδο 
εξαιρετικά 
παρκζνο 5 

λιτρα 

τεμ. 96 
     

 

8 
τομαλτοπολτόσ 

500 γρ. 
τεμ. 600 

     

 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

    

 

 
 
 

    Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
 
 
 

   .................................... 

 
 

 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
 

ΦΟΕΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
      ΟΜΑΓΑ 1Γ:      ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΗΛΗΑΣΩΝ -ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ 

 

ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΨΡΑ % 13  
ΨΡΑ % 

24 
ΣΦΝΟΛΟ 

ΩΫΑ 
ΡΟΕΛΕΥΣΘΣ 

Αλάτι 1 κιλοφ κιλά 40 
     

 

Αλεφρι που 
φουςκϊνει 

τεμ. 20 
     

 

Αλεφρι κιλά 50 
     

 

καρφδια ψφχα κιλά 8 
     

 

Βανίλιεσ τεμ. 40 
     

 

Βιτάμ 250 γρ. τεμ. 100 
     

 

Γαρφφαλλο 100 
γρ. 

τεμ. 10 
     

 

Ελιζσ  κιλά 20 
     

 

Ηάχαρθ κιλά 50 
     

 

Κακάο 1 κιλοφ τεμ. 5 
     

 

κανζλα 
τριμμζνθ 100 

γρ. 
τεμ. 10 

     

 

κζτςαπ 500 γρ. τεμ. 50 
     

 

κρουαςάν τεμ. 600 
     

 

κομπόςτα 840 
γρ. 

τεμ. 200 
     

 

κορν φλάουερ τεμ. 20 
     

 

κρικαράκι 500 
γρ. 

τεμ. 90 
     

 

κφμινο 20 γρ. τεμ. 15 
     

 

λεμόνι χυμόσ τεμ. 120 
     

 

μαγιά μπφρασ 
(ςυς. 3 φακ.) 

τεμ. 50 
     

 

μακαρόνι 
κοφτό 500 γρ. 

τεμ. 50 
     

 

μακαρόνια Ν. 
10 (500 γρ.) 

τεμ. 120 
     

 

Μακαρόνια Ν. 
2 (500 γρ.) 

τεμ. 60 
     

 

μαρμελάδα 400 
γρ. 

τεμ. 30 
     

 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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μζλι 1 κιλοφ κιλα 25 
     

 

Μουςτάρδα 
500 γρ. 

τεμ. 50 
     

 

Μοςχοκάρυδο 
20 γρ. 

τεμ. 10 
     

 

Μπαχάρι τεμ. 10 
     

 

Μπζικιν 
μπάουντερ 

3x20γρ 
τεμ. 15 

     

 

μπζικον ςε 
φζτεσ ςυςκ. 1 

κιλ. 
τεμ. 20 

     

 

ξφδι τεμ. 70 
     

 

Ράριηα κιλά 50 
     

 

πιπζρι κόκκινο 
1 κιλοφ 

κιλά 5 
     

 

πιπζρι μαφρο 
250 γρ. 

τεμ. 15 
     

 

ρίγανθ 
τριμμζνθ 1 

κιλοφ 
τεμ. 3 

     

 

ρφηι Βοννζτ κιλά 50 
     

 

ρφηι νυχάκι Α' κιλά 50 
     

 

ςιμιγδάλι 500 
γρ. 

τεμ. 20 
     

 

ςόδα μαγ. 
Συςκ. 350 γρ. 

τεμ. 10 
     

 

τοματοπολτόσ 
500 γρ. 

τεμ. 180 
     

 

τοματοχυμόσ 
500 γρ. 

τεμ. 180 
     

 

φακζσ χφμα 
κιλοφ 

κιλά 40 
     

 

φαςόλια χφμα 
κιλοφ 

κιλά 40 
     

 

φαςόλια 
γίγαντεσ 

τεμ. 40 
     

 

φρυγανιζσ 
τριμμζνθ 200 

γρ. 
τεμ. 80 

     

 

φφλλο για πίτα τεμ. 120 
     

 

χαλβάσ βανίλια 
- κακάο 2,5 κιλ. 

τεμ. 10 
     

 

χυμόσ 250 γρ. τεμ. 400 
     

 

χυλοπίτεσ 600 
γρ. 

τεμ. 30 
     

 

χυμόσ 1 λίτρου τεμ. 250 
     

 

αυγά Ελλθνικά 
53-63 γρ. 

τεμ. 1200 
     

 

τςαι φακελάκια 
ςυκ. 10 τμχ. 

τεμ. 10 
     

 

ςοκολατόκρεμα 
400 γρ. 

τεμ. 100 
     

 

τουρςι- πίκλεσ 
5 κιλ. 

κιλά 40 
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φυλλο 
κρουςτασ για 

γλυκά 1 κιλοφ. 
τεμ. 60 

     

 

δυοςμο τεμ. 5 
     

 

καρυ 100 γρ.  τεμ. 10 
     

 

κραςί λευκό τεμ. 15 
     

 

κραςί κόκκινο τεμ. 15 
     

 

ελαιόλαδο 
εξαιρετικά 
παρκζνο 5 

λιτρα 

τεμ. 30 
     

 

αραβοςιτελαιο 
5 λίτρα 

τεμ. 35 
     

 

φζτα βακαλάοσ 
κατεψθγμζνο 

κιλό 65 
     

 

ΚΑΛΑΜΑΙΑ 
ΚΑΘΑ 

κατεψθγμζνο 
κιλό 60 

     

 

ΑΝΑΜΙΚΤΑ 
κατεψθγμζνο 

κιλό 50 
     

 

ΑΑΚΑΣ 
κατεψθγμζνο 

κιλό 50 
     

 

ΨΑΣΟΛΑΚΙ 
ΡΛΑΤΥ 

κατεψθγμζνο 
κιλό 50 

     

 

ανκος 
αραβοςιτου 62 

γρ 
τεμ. 100 

     

 

γλυκοηθ 400 γρ τεμ. 8 
     

 

κουβερτουρα 
200 γρ. 

τεμ. 30 
     

 

αμυγδαλο 
ψυχα 

κιλό 6 
     

 

    
    

 

 
 
 
 
 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 

.......................................... 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
ΦΟΕΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

      ΟΜΑΓΑ 1Γ:      ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΗΛΗΑΣΩΝ - ΔΗΓΖ ΟΠΩΡΟΠΩΛΔΗΟΤ 

ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ  

Ποζοζηιαία έκπηφζη επί ηοις εκαηό 
(%) ζηη νόμιμα διαμορθούμενη κάθε 

θορά μέζη ημερήζια ηιμή πώληζης ηοσ 
είδοσς ηην ημέρα παράδοζης, όπως 

ασηή προκύπηει από ηο εκάζηοηε 
εκδιδόμενο δεληίο πιζηοποίηζης ηιμών 

ηης σπηρεζίας εμπορίοσ ηης Περιθέρειας 

ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΜΖ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ  
ΜΔΡΛΗΝ Α ΠΟΗΟΣ. 

ΚΗΛΟ 150 

 

 

ΜΑΝΣΑΡΗΝΗΑ ΚΗΛΟ 100 
 

ΛΔΜΟΝΗΑ ΚΗΛΟ 40 
 

ΜΖΛΑ  ΣΑΡΚΗΝ ΚΗΛΟ 220 
 

ΜΠΑΝΑΝΔ  ΚΗΛΟ 250 
 

ΑΥΛΑΓΗΑ ΚΗΛΟ 150 
 

ΝΔΚΣΑΡΗΝΗΑ ΚΗΛΟ 50 
 

ΡΟΓΑΚΗΝΑ ΚΗΛΟ 60 
 

ΣΑΦΤΛΗ ΚΗΛΟ 60 
 

ΑΓΓΟΤΡΗΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 150 
 

ΑΝΗΘΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 50 
 

ΒΛΖΣΑ ΚΗΛΟ 30 
 

ΚΑΡΟΣΑ ΚΗΛΟ 60 
 

ΚΟΛΟΚΤΘΗΑ ΚΗΛΟ 40 
 

ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗ ΚΗΛΟ 40 
 

ΚΡΔΜΜΤΓΑΚΗΑ 
ΦΡΔΚΑ 

ΣΔΜΑΥΗΟ 120 
 

ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ ΞΖΡΑ ΚΗΛΟ 200 
 

ΛΑΥΑΝΟ ΚΗΛΟ 160 
 

ΜΑΗΝΣΑΝΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 100 
 

ΜΑΡΟΤΛΗ ΚΗΛΟ 70 
 

ΜΑΡΟΤΛΗ ΣΔΜΑΥΗΟ-  200 
 

ΠΑΣΑΣΔ ΚΗΛΟ 1200 
 

ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ ΚΗΛΟ 20 
 

ΠΑΝΑΚΗ ΚΗΛΟ 40 
 

ΣΟΜΑΣΔ ΚΗΛΟ 120 
 

ΚΟΡΓΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 60 
  

ΠΗΠΔΡΗΔ ΓΗΑ 
ΓΔΜΗΜΑ 

ΚΗΛΟ 30 
  

ΠΗΠΔΡΗΔ ΚΔΡΑΣΟ ΚΗΛΟ 10 
  

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

ΦΟΕΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
 

      ΟΜΑΓΑ 1Δ:      ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΗΛΗΑΣΩΝ - ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΩΛΔΗΟΤ 

          

ΔΗΓΟ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

Δ ΚΗΛΑ 

Ποζοζηιαία έκπηφζη επί ηοις εκαηό 
(%) ζηη νόμιμα διαμορθούμενη κάθε 

θορά μέζη ημερήζια ηιμή πώληζης ηοσ 
είδοσς ηην ημέρα παράδοζης, όπως 

ασηή προκύπηει από ηο εκάζηοηε 
εκδιδόμενο δεληίο πιζηοποίηζης ηιμών 

ηης σπηρεζίας εμπορίοσ ηης Περιθέρειας 

ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΜΖ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ 

ΚΗΜΑ ΜΟΥΟΤ ΛΑΠΠΑ 120 

 

 

ΜΠΟΤΣΗ ΒΟΔΗΟ Α/Ο 80  

ΜΠΟΤΣΗ ΥΟΗΡΗΝΟ Α/Ο 100  

ΜΠΡΗΕΟΛΑ ΥΟΗΡΗΝΖ 100  

ΟΤΒΛΑΚΗ ΥΟΗΡΗΝΟ 80ΓΡ 
ΣΟ ΚΗΛΟ 80 

 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ 390  

ΥΟΗΡΗΝΟ ΝΗΣΔΛ 70  
 
 

 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 

............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

ΦΟΕΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
 
    ΟΜΑΓΑ 1Σ:      ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΗΛΗΑΣΩΝ - ΔΗΓΖ ΓΑΛΑΚΣΟΠΩΛΔΗΟΤ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΑ 13 % 
Σφνολο ΜΕ 

ΦΡΑ 

ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΜΖ 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ 

1 
Γάλα εβαπορζ 410 
γρ. 

τεμ. 300 
    

 

2 
Κεφαλογραβιζρα 

κιλά 45 
    

 

3 Τυρί φζτα ΡΟΡ  κιλά 100 
    

 

4 Γιαουρτάκια 200 
γρ. αγελάδοσ 

τεμ. 380 
    

 

5 τυρί ζνταμ  κιλά 80 
    

 

6 Κρζμα γάλακτοσ 
μικρζσ 
ςυςκευαςίεσ  

τεμ. 50 
    

 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

   

 

 
 
 

 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 

............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
 

ΦΟΕΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
 
    ΟΜΑΓΑ 1Ε:      ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΔΣΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΗΛΗΑΣΩΝ - ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ 

      

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΡΑ % 

13 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΜΖ 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ 

1 
Άρτοσ χωριάτικο 1 

κιλοφ  
κιλά 700 

    

 

2 Φωμάκια για 
ζάνηοσιης 80 γρ 

τεμ. 900 
    

 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

   

 

 

 
 
 
 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 

............................................ 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
ΦΟΕΑΣ 2. ΝΡΔΔ ΟΚΡΡΡΑΔΗΦ 

 
 

      ΟΜΑΓΑ 2Α:  ΓΑΛΑ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΝΡΔΔ ΟΚΡΡΡΑΔΗΦ - ΦΡΔΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ 
 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ 

ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 
ΜΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ 

1 
Γάλα Ελλθνικό φρζςκο 

πλιρεσ 3,5% λιπαρά (1 lit.) 
ΛΗΣΡΟ 1554   

 

    ΤΝΟΛΟ 
 

  

    ΦΠΑ 13% 
 

  

    ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

  

 
 
 
 

 
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

 
............................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
ΦΟΕΑΣ 2. ΝΡΔΔ ΟΚΡΡΡΑΔΗΦ 

ΟΜΑΓΑ 2B:      ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ  Γ.Δ. ΦΗΛΗΑΣΩΝ  (ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ-ΚΑΠΖ-

ΚΖΦΖ) 

ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΨΡΑ % 
13  

ΨΡΑ % 
24 

ΣΦΝΟΛΟ 

 

Αλάτι 1 κιλοφ κιλά 20 
     

 

Αλεφρι που 
φουςκϊνει 500 

γρ  
τεμάχια 100 

     

 

Αλεφρι  κιλά 115 
     

 

Βανίλιεσ τεμ. 63 
     

 

Βιτάμ 250 γρ. τεμ. 160 
     

 

Ελιζσ  κιλά 5 
     

 

γαρφφαλλο τεμ. 2 
     

 

Ηάχαρθ κιλά 105 
     

 

Κακάο 1 κιλοφ τεμ. 7 
     

 

κανζλα 
τριμμζνθ 100 

γρ. 
τεμ. 2 

     

 

κζτςαπ 500 γρ τεμ. 1 
     

 

κομπόςτα 840 
γρ. 

τεμ. 95 
     

 

κορν φλάουερ τεμ. 6 
     

 

κρικαράκι 500 
γρ. 

τεμ. 140 
     

 

κφμινο 20 γρ. τεμ. 1 
     

 

λεμόνι χυμόσ τεμ. 10 
     

 

μαγιά μπφρασ 
(ςυςκ. 3 φακ.) 

τεμ. 10 
     

 

μακαρόνι 
κοφτό 500 γρ. 

τεμ. 140 
     

 

μακαρόνια Ν. 
10 (500 γρ.) 

τεμ. 60 
     

 

Μακαρόνια Ν. 
2 (500 γρ.) 

τεμ. 25 
     

 

χυλοπίτεσ 600 
γρ. 

τεμ. 60 
     

 

μαρμελάδα 400 
γρ. 

τεμ. 65 
     

 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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μζλι 1 κιλοφ κιλα 23 
     

 

μουςτάρδα 500 
γρ 

τεμ. 1 
     

 

μοςχοκάρυδο 
20 γρ. 

τεμ. 1 
     

 

Μπζικιν 
μπάουντερ 

3x20γρ 
τεμ. 10 

     

 

ξφδι τεμ. 100 
     

 

πιπζρι κόκκινο 
1 κιλοφ 

κιλά 5 
     

 

πιπζρι μαφρο 
250 γρ. 

τεμ. 10 
     

 

ρίγανθ 
τριμμζνθ 1 

κιλοφ 
τεμ. 4 

     

 

ρφηι κίτρινο κιλά 50 
     

 

ρφηι καρολινα κιλά 60 
     

 

ςιμιγδάλι 500 
γρ. 

τεμ. 2 
     

 

ςόδα μαγ. 
Συςκ. 350 γρ. 

τεμ. 4 
     

 

τοματοπολτόσ 
500 γρ. 

τεμ. 65 
     

 

τοματοχυμόσ 
500 γρ. 

τεμ. 50 
     

 

φακζσ χφμα 
κιλοφ 

κιλά 35 
     

 

φαςόλια χφμα 
κιλοφ 

κιλά 35 
     

 

φαςόλια 
γίγαντεσ κιλοφ 

κιλά 10 
     

 

Ψρυγανιζσ 
τριμμζνθ 200 

γρ. 
τεμ. 70 

     

 

χυμόσ 1 λίτρου τεμ. 185 
     

 

αυγά Ελλθνικά 
53-63 γρ. 

τεμ. 2380 
     

 

τςάι φακελάκια 
ςυςκ. 10 τμχ 

τεμ. 40 
     

 

ςοκολατόκρεμα 
400 γρ. 

τεμ. 60 
     

 

κάρυ 100 γρ. τεμ. 1 
     

 

καραμζλεσ 
μαλακζσ 1 

κιλοφ 
κιλά 25 

     

 

ντοματάκια 400 
γρ 

τεμ. 120 
     

 

κυβοι ςυμπ. 
(ηωμόσ) 12 τεμ 

τεμ. 1 
     

 

ταλιατζλεσ 599 
γρ. 

τεμ. 40 
     

 

μπιςκότα 
τφπου πτι μπερ 

225 γρ. 
τεμ. 80 

     

 

ταχινι τεμ 50 
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δθμθτριακά 
375 γρ. 

τεμ. 120 
     

 

ποπ κορν χφμα 
κιλοφ 

κιλά 1 
     

 

νερό εμφ. 1,5 
λιτ. (6άδεσ) 

τεμ. 260 
     

 

ελαιόλαδο 
εξαιρετικά 
παρκζνο 5 

λιτρα 

τεμ. 31 
     

 

αραβοςιτελαιο 
5 λίτρα 

τεμ. 9 
     

 

αρακάσ 
κατεψυγμζνο 

κιλό 30 
     

 

φαςολάκι 
πλατφ 

κατεψυγμζνο 
κιλό 25 

     

 

ψαρι 
κατεψυγμζνο 

χωρίσ κόκκαλο 
κιλά 80 

     

 

αναψυκτικό  
κόλεσ ςυςκ 24 

τεμ. 5 
     

 

αναψυκτικό  
λεμονάδεσ 

ςυςκ 24 
τεμ. 5      

 

αναψυκτικό  
ςπράιτ ςυςκ 24 

τεμ. 5      
 

αναψυκτικό  
πορτοκαλάδεσ 

ςυςκ 24 
τεμ. 5      

 

καφζς ελλθνικό 
1 κιλοφ 

κιλά 80      
 

 
 
 
 
 

                                                                                                      Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
                                                                                            ..................................... 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
ΦΟΕΑΣ 2. ΝΡΔΔ ΟΚΡΡΡΑΔΗΦ 

 

ΟΜΑΓΑ 2Γ:   ΔΗΓΖ ΟΠΩΡΟΠΩΛΔΗΟΤ Γ.Δ. ΦΗΛΗΑΣΩΝ  (ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ) 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΚΙΛΑ 
ΡΟΣΟΣΤΗΤΑ 

ΣΕ ΚΙΛΑ 

Ποζοζηιαία έκπηφζη επί ηοις εκαηό (%) ζηη 

νόμιμα διαμορθούμενη κάθε θορά μέζη 
ημερήζια ηιμή πώληζης ηοσ είδοσς ηην ημέρα 

παράδοζης, όπως ασηή προκύπηει από ηο 
εκάζηοηε εκδιδόμενο δεληίο πιζηοποίηζης ηιμών 

ηης σπηρεζίας εμπορίοσ ηης Περιθέρειας 

ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΜΖ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ 

ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ  
ΜΔΡΛΗΝ Α 

ΠΟΗΟΣ. 
ΚΗΛΟ 30 

 

 

ΜΑΝΣΑΡΗΝΗΑ ΚΗΛΟ 50  

ΛΔΜΟΝΗΑ ΚΗΛΟ 20  

ΜΖΛΑ  
ΣΑΡΚΗΝ 

ΚΗΛΟ 350 
 

ΜΠΑΝΑΝΔ  ΚΗΛΟ 250  

ΑΥΛΑΓΗΑ ΚΗΛΟ 250  

ΒΔΡΗΚΟΚΑ ΚΗΛΟ 15  

ΝΔΚΣΑΡΗΝΗΑ ΚΗΛΟ 25  

ΚΑΡΠΟΤΕΗΑ ΚΗΛΟ 60  

ΚΔΡΑΗΑ ΚΗΛΟ 35  

ΠΔΠΟΝΗ ΚΗΛΟ 35  

ΦΡΑΟΤΛΔ ΚΗΛΟ 35  

ΡΟΓΑΚΗΝΑ ΚΗΛΟ 25  

ΣΑΦΤΛΗ ΚΗΛΟ 5  

ΑΓΓΟΤΡΗΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 200  

ΑΝΗΘΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 25  

ΠΑΝΑΚΗ ΚΗΛΟ 20  

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

 

  





 

Σελίδα 74 

ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΗΛΟ 40  

ΠΗΠΔΡΗΔ 
ΚΔΡΑΣΑ 

ΚΗΛΟ 1 
 

ΠΑΝΣΕΑΡΗΑ ΚΗΛΟ 20 
 

ΠΗΠΔΡΗΔ ΓΗΑ 
ΓΔΜΗΜΑ 

ΚΗΛΟ 20 
 

ΠΡΑΑ ΚΗΛΟ 10  

ΔΛΗΝΟ ΚΗΛΟ 5  

ΣΟΜΑΣΔ ΚΗΛΟ 45  

ΚΑΡΟΣΑ ΚΗΛΟ 65 
 

ΚΟΛΟΚΤΘΗΑ ΚΗΛΟ 20 
 

ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗ ΚΗΛΟ 40  

ΚΡΔΜΜΤΓΑΚΗΑ 
ΦΡΔΚΑ 

ΣΔΜΑΥΗΟ 25 
 

ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ 
ΞΖΡΑ 

ΚΗΛΟ 90 
 

ΛΑΥΑΝΟ ΚΗΛΟ 65  

ΜΑΗΝΣΑΝΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 20  

ΜΑΡΟΤΛΗ ΣΔΜΑΥΗΟ  40  

ΠΑΣΑΣΔ ΚΗΛΟ 450  

ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ ΚΗΛΟ 15 
 

 

ΚΟΡΓΑ ΞΖΡΑ ΣΔΜ 15 
 

 

    
 

    
 

 
 
 
                                                                                                      Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
                                                                                            ..................................... 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
ΦΟΕΑΣ 2. ΝΡΔΔ ΟΚΡΡΡΑΔΗΦ 

 

 

ΟΜΑΓΑ 2Γ:   ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΩΛΔΗΟΤ Γ.Δ.  ΦΗΛΗΑΣΩΝ  (ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ) 
 

ΔΗΓΟ ΠΔΡΗΟΥΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

Δ ΚΗΛΑ 

Ποζοζηιαία έκπηφζη επί ηοις εκαηό 
(%) ζηη νόμιμα διαμορθούμενη κάθε 

θορά μέζη ημερήζια ηιμή πώληζης ηοσ 
είδοσς ηην ημέρα παράδοζης, όπως 

ασηή προκύπηει από ηο εκάζηοηε 
εκδιδόμενο δεληίο πιζηοποίηζης ηιμών 

ηης σπηρεζίας εμπορίοσ ηης Περιθέρειας 

ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΜΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ 

ΚΗΜΑ ΜΟΥΟΤ ΛΑΠΠΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 160 

 

 
ΜΠΟΤΣΗ ΒΟΔΗΟ Α/Ο ΔΛΛΖΝΗΚΑ 80 

 
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ Α/Ο ΔΛΛΖΝΗΚΑ 210 

 
ΜΠΡΗΕΟΛΑ ΥΟΗΡΗΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 60 

 
ΑΡΝΗ ΝΧΠΟ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 40 

 
ΝΗΣΔΛ  ΔΛΛΖΝΗΚΑ 20 

  
 
 
 
                                                                                                      Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
                                                                                            ..................................... 
 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
ΦΟΕΑΣ 2. ΝΡΔΔ ΟΚΡΡΡΑΔΗΦ 

ΟΜΑΓΑ 2Δ:   ΔΗΓΖ ΓΑΛΑΚΣΟΠΩΛΔΗΟΤ  Γ.Δ.  ΦΗΛΗΑΣΩΝ  (ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ- ΚΖΦΖ) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΡΑ 13 

% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΡΑ 

ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 
ΜΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ 

1 

Γάλα Ελλθνικό 
φρζςκο πλιρεσ 
3,5% λιπαρά (1 
lit.) 

τεμ. 400 
    

 

2 Κεφαλογραβιζρα κιλά 50 
    

 

3 Τυρί φζτα ΡΟΡ  κιλά 265 
    

 

4 
Γιαουρτάκια 200 
γρ. αγελάδοσ 

τεμ. 80 
    

 

  τυρί ζνταμ  κιλά 65 
    

 

5 
Κρζμα γάλακτοσ 
μικρζσ 
ςυςκευαςίεσ  

τεμ. 5 
    

 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

   

 

 

 

 

                                                                                                      Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
                                                                                               ..................................... 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
ΦΟΕΑΣ 2. ΝΡΔΔ ΟΚΡΡΡΑΔΗΦ 

 

 

ΟΜΑΓΑ 2Σ:   ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ Γ.Δ.  ΦΗΛΗΑΣΩΝ  (ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ- ΚΑΠΖ-ΚΖΦΖ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΡΑ % 

13 
ΦΡΑ % 

24 
ΣΥΝΟΛΟ 

   ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΜΖ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ 

1 
Άρηος τωριάηικο 1 
κιλού  

κιλά 980 
     

 

2 Φωμί ηοσ ηοζη κιλά 20 
     

 

3 Αρηοπαραζκεσάζμαηα 
(βοσηήμαηα) 

τεμ. 50 
     

 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

    

 

 
 
 
 
                                                                                                      Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
                                                                                              ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

 

  





 

Σελίδα 78 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
ΦΟΕΑΣ 2. ΝΡΔΔ ΟΚΡΡΡΑΔΗΦ 

 
 

ΟΜΑΓΑ 2Ε:   ΕΙΔΗ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΣΑΓΙΑΔΑΣ (ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΚΗΦΗ) 

ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα 

Ενδ/κι 
τιμι 

μονάδοσ 
(€) 

Δαπάνθ 
(€) 

ΨΡΑ % 
13  

ΨΡΑ % 
24 

ΣΦΝΟΛΟ 

   ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΜΖ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ 

Αλάτι 1 κιλοφ κιλά 11 
     

 

Αλεφρι που 
φουςκϊνει 500 

γρ  
τεμάχια 15 

     

 

Αλεφρι  κιλά 23 
     

 

καρφδια ψφχα  κιλά 2 
     

 

Βανίλιεσ τεμ. 10 
     

 

Βιτάμ 250 γρ. τεμ. 80 
     

 

Ελιζσ  κιλά 10 
     

 

γαρφφαλλο τεμ.   
     

 

Ηάχαρθ κιλά 30 
     

 

κανζλα 
ολόκλθρθ 

τεμ. 5 
     

 

κζτςαπ 500 γρ τεμ. 5 
     

 

κρουαςάν  τεμ.  100 
     

 

κομπόςτα 840 
γρ. 

τεμ. 60 
     

 

κορν φλάουερ τεμ. 10 
     

 

κρικαράκι 500 
γρ. 

τεμ. 20 
     

 

μακαρόνι 
κοφτό 500 γρ. 

τεμ. 20 
     

 

μακαρόνια Ν. 
10 (500 γρ.) 

τεμ. 60 
     

 

Μακαρόνια Ν. 
2 (500 γρ.) 

τεμ. 15 
     

 

μαρμελάδα 400 
γρ. 

τεμ. 32 
     

 

μζλι 1 κιλοφ κιλα 13 
     

 

μουςτάρδα 500 
γρ 

τεμ. 5 
     

 

μοςχοκάρυδο 
20 γρ. 

τεμ. 5 
     

 

μπαχάρι τεμ. 5 
     

 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

 

  





 

Σελίδα 79 

Μπζικιν 
μπάουντερ 

3x20γρ 
τεμ. 5 

     

 

ξφδι τεμ. 15 
     

 

πάριηα κιλά 5 
     

 

πιπζρι κόκκινο 
1 κιλοφ 

κιλά 2 
     

 

πιπζρι μαφρο 
250 γρ. 

τεμ. 10 
     

 

ρίγανθ 
τριμμζνθ 1 

κιλοφ 
τεμ. 1 

     

 

ρφηι κίτρινο κιλά 10 
     

 

υηι καρολινα κιλα 8 
     

 

ρφηι νυχάκι Αϋ κιλά 25 
     

 

ςόδα μαγ. 
Συςκ. 350 γρ. 

τεμ. 3 
     

 

τοματοπολτόσ 
500 γρ. 

τεμ. 10 
     

 

τοματοχυμόσ 
500 γρ. 

τεμ. 70 
     

 

φακζσ χφμα 
κιλοφ 

κιλά 10 
     

 

φαςόλια χφμα 
κιλοφ 

κιλά 10 
     

 

Ψρυγανιζσ 
τριμμζνθ 200 

γρ. 
τεμ. 5 

     

 

χυμόσ 1 λίτρου τεμ. 64 
     

 

αυγά Ελλθνικά 
53-63 γρ. 

τεμ. 120 
     

 

ςοκολατόκρεμα 
400 γρ. 

τεμ. 20 
     

 

ντοματάκια 400 
γρ 

τεμ. 100 
     

 

κυβοι ςυμπ. 
(ηωμόσ) 12 τεμ 

τεμ. 5 
     

 

ταλιατζλεσ 599 
γρ. 

τεμ. 15 
     

 

μπιςκότα 
τφπου πτι 

μμπερ 225 γρ. 
τεμ. 54 

     

 

δθμθτριακά 
375 γρ. 

τεμ. 25 
     

 

ποπ κορν χφμα 
κιλοφ 

κιλά 5 
     

 

ελαιόλαδο 
εξαιρετικά 
παρκζνο 5 

λίτρα 

τεμ. 16 
     

 

αραβοςιτζλαιο 
5 λίτρα 

τεμ. 13 
     

 

αρακάσ 
κατεψυγμζνο 

κιλό 15 
     

 

φαςολάκι 
πλατφ 

κατεψυγμζνο 
κιλό 15 

     

 





 

Σελίδα 80 

κομποςτα Τεμ 45 
     

 

αναψυκτικό 
λεμονάδεσ 
ςυςκ. 24 

τεμ. 10 
     

 

αναψυκτικό 
πορτοκαλάδεσ 

ςυςκ. 24 
τεμ. 10 

     

 

αναψυκτικό 
κόλα ςυςκ. 24 

τεμ. 10 
     

 

αναψυκτικό 
γκαηόηα ςυςκ 6 

τεμ. 10 
     

 

ρόφθμα καφζ 
τφπου νεσ 

τεμ. 6 
     

 

ηελζ 200γρ τεμ. 30 
     

 

ςυςκευαςία 
τοςτ 700 γρ 

τεμ. 60 
     

 

γαλοποφλα ςε 
φζτεσ ςυς. 1 

κιλοφ 
τεμ. 4 

     

 

τυρί κίτρινο  ςε 
φζτεσ ςυκ. 1 

κιλοφ  
τεμ. 4 

     

 

 
 
 
 
 

                                                                                                      Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
                                                                                              ..................................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

 





 

Σελίδα 81 

 
ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
ΦΟΕΑΣ 2. ΝΡΔΔ ΟΚΡΡΡΑΔΗΦ 

 

 

ΟΜΑΓΑ 2H:   ΔΗΓΖ ΟΠΩΡΟΠΩΛΔΗΟΤ Γ.Δ. ΑΓΗΑΓΑ  (ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ) 
 

ΔΗΓΟ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

Δ ΚΗΛΑ 
ΠΟΟΖΣΑ 

Δ ΚΗΛΑ 

Ποζοζηιαία έκπηφζη επί ηοις εκαηό (%) 

ζηη νόμιμα διαμορθούμενη κάθε θορά 
μέζη ημερήζια ηιμή πώληζης ηοσ είδοσς 

ηην ημέρα παράδοζης, όπως ασηή 
προκύπηει από ηο εκάζηοηε εκδιδόμενο 

δεληίο πιζηοποίηζης ηιμών ηης σπηρεζίας 
εμπορίοσ ηης Περιθέρειας 

ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΜΖ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ 

ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ  
ΜΔΡΛΗΝ Α 

ΠΟΗΟΣ. 
ΚΗΛΟ 10 

 

 

ΜΑΝΣΑΡΗΝΗΑ ΚΗΛΟ 10 
 

ΛΔΜΟΝΗΑ ΚΗΛΟ 18 
 

ΜΖΛΑ  ΚΗΛΟ 75 
 

ΜΠΑΝΑΝΔ  ΚΗΛΟ 100 
 

ΑΥΛΑΓΗΑ ΚΗΛΟ 75 
 

ΒΔΡΗΚΟΚΑ ΚΗΛΟ 5 
 

ΝΔΚΣΑΡΗΝΗΑ ΚΗΛΟ 5 
 

ΚΑΡΠΟΤΕΗΑ ΚΗΛΟ 10 
 

ΚΔΡΑΗΑ ΚΗΛΟ 5 
 

ΠΔΠΟΝΗ ΚΗΛΟ 10 
 

ΦΡΑΟΤΛΔ ΚΗΛΟ 5 
 

ΡΟΓΑΚΗΝΑ ΚΗΛΟ 5 
 

ΣΑΦΤΛΗ ΚΗΛΟ 15 
 

ΑΓΓΟΤΡΗΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 60 
 

ΑΝΗΘΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 10 
 

ΠΗΠΔΡΗΔ 
ΚΔΡΑΣΑ 

ΚΗΛΟ 5 
 

ΠΗΠΔΡΗΔ ΓΗΑ 
ΓΔΜΗΜΑ 

ΚΗΛΟ 5 
 

ΠΡΑΑ ΚΗΛΟ 10 
 

ΔΛΗΝΟ ΚΗΛΟ 5 
 

ΠΑΝΑΚΗ ΚΗΛΟ 10 
 

ΣΟΜΑΣΔ ΚΗΛΟ 50 
 

ΚΑΡΟΣΑ ΚΗΛΟ 15 
 

ΚΟΛΟΚΤΘΗΑ ΚΗΛΟ 5 
 

ΚΡΔΜΜΤΓΑΚΗΑ 
ΦΡΔΚΑ 

ΣΔΜΑΥΗΟ 15 
 

ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ 
ΞΖΡΑ 

ΚΗΛΟ 60 
 

ΛΑΥΑΝΟ ΚΗΛΟ 10 
 

ΜΑΗΝΣΑΝΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 18 
 

ΜΑΡΟΤΛΗ ΣΔΜΑΥΗΟ-  30 
 

  





 

Σελίδα 82 

ΠΑΣΑΣΔ ΚΗΛΟ 200 
 

ΦΑΟΛΑΚΗΑ ΚΗΛΟ 10 
 

ΚΟΡΓΑ ΚΖΡΑ ΣΔΜ 2 

 
 

 
 
 
 
                                                                                                      Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
                                                                                            ..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

 





 

Σελίδα 83 

 
ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
ΦΟΕΑΣ 2. ΝΡΔΔ ΟΚΡΡΡΑΔΗΦ 

 

 

ΟΜΑΓΑ 2Θ:   ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΩΛΔΗΟΤ Γ.Δ. ΑΓΗΑΓΑ  (ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ) 
 

ΔΗΓΟ ΠΔΡΗΟΥΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

Δ ΚΗΛΑ 

Ποζοζηιαία έκπηφζη επί ηοις εκαηό (%) 

ζηη νόμιμα διαμορθούμενη κάθε θορά 
μέζη ημερήζια ηιμή πώληζης ηοσ είδοσς 

ηην ημέρα παράδοζης, όπως ασηή 
προκύπηει από ηο εκάζηοηε εκδιδόμενο 

δεληίο πιζηοποίηζης ηιμών ηης σπηρεζίας 
εμπορίοσ ηης Περιθέρειας 

ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΜΖ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ 

ΚΗΜΑ ΜΟΥΟΤ ΛΑΠΠΑ ελλαδα 50 

 

 

ΜΠΟΤΣΗ ΒΟΔΗΟ Α/Ο ελλαδα 40 
 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ Α/Ο ελλαδα 70 
 

ΜΠΡΗΕΟΛΑ ΥΟΗΡΗΝΖ ελλαδα 15 
 

ΑΡΝΗ ΝΧΠΟ ελλαδα 10 
 

 
 
 
                                                                                                      Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
                                                                                            .................................... 

 

 

 

 

 

 
ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΦΟΕΑΣ 2. ΝΡΔΔ ΟΚΡΡΡΑΔΗΦ 

 

ΟΜΑΓΑ 2Η:   ΔΗΓΖ ΓΑΛΑΚΣΟΠΩΛΔΗΟΤ Γ.Δ. ΑΓΗΑΓΑ  (ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ-ΚΖΦΖ) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΑ % 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΡΑ 

ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΜΖ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 

  

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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ΑΓΑΘΩΝ 

 
Γάλα εβαπορζ 
410 γρ. 

τεμ 25 
    

 

1 

Γάλα Ελλθνικό 
φρζςκο πλιρεσ 
3,5% λιπαρά (1 
lit.) 

τεμ. 260 
    

 

2 
Κεφαλογραβιζρα 

κιλά 20 
    

 

3 Τυρί φζτα ΡΟΡ  κιλά 95 
    

 

4 Γιαουρτάκια 200 
γρ. αγελάδοσ 

τεμ. 100 
    

 

5 τυρί ζνταμ  κιλά 10 
    

 

6 Κρζμα γάλακτοσ 
μικρζσ 
ςυςκευαςίεσ  

τεμ. 20 
    

 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

   

 

 

                                                                                                      Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
                                                                                            .................................... 

 

 

 

 
ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
ΦΟΕΑΣ 2. ΝΡΔΔ ΟΚΡΡΡΑΔΗΦ 

 

 

ΟΜΑΓΑ 2Κ:   ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ Γ.Δ. ΑΓΗΑΓΑ  (ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ-ΚΖΦΖ) 

 

 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

 

  





 

Σελίδα 85 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΡΑ 
% 13  

 
ΦΡΑ % 

24 % 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΜΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ 

1 Άρτοσ χωριάτικο 1 κιλοφ  κιλά 200 
   

 

 

 

2 
Ϊωμάκια για ςάντουιτσ 
80 γρ 

τεμ. 100 
   

 

 

 

3 
Ϊωμί του τοςτ 

τεμ. 10 
   

 

 

 

4 
Κουραμπιζδεσ Κιλά 3    

 

 

 

5 
Μελομακάρονα κιλά 3    

 

 

 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

  

 

 

 

 
 
 
 
                                                                                                      Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
                                                                                            ..................................... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 86 

 

 
ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
 

ΦΟΕΑΣ 3 : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ Α' ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
 

        ΟΜΑΓΑ  3Α:    ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Α’ ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΡΑ % 

24 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΜΖ 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ 

1 
νερό εμφ. 

1,5 λιτ. 
(6άδεσ) 

τεμ. 50 
    

 

2 χυμόσ 1 λιτ. τεμ. 100 
    

 

3 
αναψυκτικά 

1 λιτ. 
τεμ. 50 

    

 

4 
Ρατατάκια 
(ςυςκ. 100 

γρ.) 
τεμ. 50 

    

 

5 
Μπιςκότα 
(ςυςκ. 225 

γρ.) 
τεμ. 100 

    

 

6 
ςοκολατάκια 

(ςυςκ. 1 
κιλοφ) 

τεμ. 10 
    

 

7 
καραμζλες 
(φροφι ηελζ 

κιλο) 
κιλ. 15 

    

 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

   
 

 
 
 
 Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
                                                                                            ..................................... 
 
 
 
 
 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

 

  





 

Σελίδα 87 

 
 
 

 
ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
 

ΦΟΕΑΣ 3 : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ Α' ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
 

        ΟΜΑΓΑ  3Β:    ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Α’ ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΡΑ % 

24 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΜΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ 

1 Αρτοκλαςίεσ κιλά 15 
    

 

2 κουραμπιζδεσ κιλά 15 
    

 

3 
μελομακάρονα 

κιλά 15 
    

 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

   

 

 
 

 
 
 Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
                                                                                            ..................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

 

  





 

Σελίδα 88 

 

 
ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
 

ΦΟΕΑΣ 4 : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ Β' ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
 

        ΟΜΑΓΑ  4Α:    ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Β’ ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΡΑ % 

24 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΩΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΜΖ 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ 

1 
νερό εμφ. 

1,5 λιτ. 
(6άδεσ) 

τεμ. 10 
    

 

2 χυμόσ 1 λιτ. τεμ. 35 
    

 

3 
αναψυκτικά 

1 λιτ. 
τεμ. 20 

    

 

4 
Ρατατάκια 
(ςυςκ. 100 

γρ.) 
τεμ. 30 

    

 

5 
Μπιςκότα 
(ςυςκ. 225 

γρ.) 
τεμ. 20 

    

 

6 
ςοκολατάκια 

(ςυςκ. 1 
κιλοφ) 

τεμ. 2 
    

 

7 
καραμζλες 
(φροφι ηελζ 

κιλο) 
κιλ. 15 

    

 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

   
 

 
 Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
                                                                                            ..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

 

  





 

Σελίδα 89 

 
ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
 

ΦΟΕΑΣ 4 : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ Β' ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
 

        ΟΜΑΓΑ  4Β:    ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Β’ ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ροςότθτα ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΡΑ % 

24 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΜΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ 

1 Αρτοκλαςίεσ κιλά 3 
    

 

2 κουραμπιζδεσ κιλά 2 
    

 

3 
μελομακάρονα 

κιλά 2 
    

 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

   

 

 
 

 
 Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
                                                                                            ..................................... 

 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

 

  




