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          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                    Αρ. Απόφ. 143 /2019  
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       
 

Από το πρακτικό της 29/14-10-2019 τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής  του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για α) έγκριση  της προμήθειας β) επιλογή του 
τρόπου εκτέλεσης  της προμήθειας γ) έγκριση εγγράφων της σύμβασης (ενιαία 
μελέτη- παρ.7 του άρθρου 54 του Ν.4412/2016)  δ) καθορισμός όρων του 
ανοιχτού  διαγωνισμού , ε) επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης  και στ) ορισμός 
μελών επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών και υπηρεσιών για τη συγκεκριμένη προμήθεια που αφορά την 
«Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό και ειδών τροφίμων 
για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ωραιοκάστρου και των Νομικών του 
Προσώπων», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 464.694,85 ευρώ.  
  
Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019  και ώρα 13:30, στο 
Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 
παρ 6 εδ. γ΄ του Ν.3852/2010,  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, ύστερα από την 22.401/10-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου.  Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά   (9) μέλη, 
παραβρέθηκαν τα επτά (7), δηλαδή: 

 
                      Παρόντες 
 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος 
2. Ζιακούλης Ηλίας 
3. Λαζαρίδης Αριστείδης 

(ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση 
του 5ου θέματος) 

4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος 
5. Μαρμαρίδης Σταύρος 
6. Τερζής Χρήστος 
7. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 

                   Απόντες 
 

1.  Παρισσόπουλος Γεώργιος
 (αναπληρωματικό μέλος του τακτικού  
   μέλους κ. Τσακαλίδη Ηρακλή που   
    είναι δικαιολογημένα απών) 
2.  Ματσουκατίδης Θεόδωρος
 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα. 
 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι το τακτικό μέλος κ. Τσακαλίδης Ηρακλής δεν 
παρευρίσκεται στη συνεδρίαση, λόγω απουσίας του στο εξωτερικό και διάβασε στο 
σώμα το σχετικό έγγραφο που απέστειλε ο κ. Τσακαλίδης Ηρακλής. Ενημέρωσε 
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επίσης ότι κλήθηκε να παραστεί αλλά δεν παρευρίσκεται στη συνεδρίαση ο κ. 
Παρισσόπουλος Γεώργιος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Τσακαλίδη Ηρακλή. 
 
 
Στη συνέχεια το λόγο ζήτησε και έλαβε ο κ. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος ο οποίος 
ζήτησε από το σώμα να μη μετάσχει στη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας 
διάταξης διότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις της παρ.11 του 
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Το σώμα έκανε δεκτό το αίτημα του κ. Παπακωνσταντίνου Γεώργιου και δεν 
συμμετείχε στη συζήτηση του 4ου θέματος. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα 
παρακάτω:   
 
  
    Έχοντας υπόψη: 
 

1. το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4623/2019  και 
ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τους 
όρους, συντάσσει τη διακήρυξη διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις 
δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

2. το Ν.4412/2016, (ΦΕΚ Α΄ 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»,όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133)  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της 
Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας ΦΟΣΔΑ Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» 

4.  Το Ν.4155/2013«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
 Άλλες Διατάξεις», όπως  ισχύει.    

5. Το υπ’ αρίθμ. ΦΕΚ 240/12-12-2012, τ. Α΄ (πράξη νομοθετικού περιεχομένου) 
που κυρώθηκε με το ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) και αφορά, μεταξύ 
άλλων, την ανάδειξη προμηθευτών τροφίμων. 

6. Την υπ’ αριθμ.  11/2019 (ΑΔΑ: 7Μ56ΟΚ8Ξ-ΨΒΓ) απόφαση του Δ.Σ. της 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ . 

7. Την υπ’ αριθμ.  10/2019 (ΑΔΑ: 942ΩΟΚ81-2Ω3) απόφαση του Δ.Σ. της 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ . 

8. Την υπ’ αριθμ. απόφαση 61/2019 (ΑΔΑ:Ψ890ΟΚΓΒ-ΓΔ8)  του Δ. Σ. του    
Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω  

9.  Την υπ’ αριθμ. 46/2019 (ΑΔΑ 6ΒΦΙΟΛΠ7-67Ω), απόφαση του Δ. Σ. της 
ΔΗ.Κ.Ε.Ω.  

10.  Την με ημερομηνία 24-7-2019 μελέτη του Αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο « Προμήθεια 
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τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 
Ωραιοκάστρου. 

11. Την με ημερομηνία 18-9-2019 μελέτη της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας, της Δ/νση Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Ποιότητας 
Ζωής με τίτλο « Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού του Δήμου Ωραιοκάστρου 

12. Την με ημερομηνία 7/10/2019 ενιαία μελέτη με τίτλο « Προμήθεια γάλακτος 
για το εργατοτεχνικό προσωπικό και ειδών τροφίμων για την κάλυψη 
αναγκών του Δήμου Ωραιοκάστρου και των Νομικών του Προσώπων» και  
συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 464.694,85 ευρώ 

13. Τις υπ’ αρ. 533/2019, 534/2019, 535/2019 και 474/2019  Α.ΑΥ. 
14.  Την με αρ. πρωτ. 22.145/8-10-2019 εισήγηση του γραφείου προμηθειών η 

οποία αναφέρει: 
 
 
Η ενιαία μελέτη συντάχθηκε από την Δ/νση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, τη Δ/νση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  το 
Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου 
(ΔΟΠΠΑΩ),την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Ωραιοκάστρου,  την Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, την Δ/νση Περιβάλλοντος, Πολιτικής 
Προστασίας και ποιότητας Ζωής καθώς και από το Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενδεικτικού  προϋπολογισμού 
464.694,85  ευρώ.  
 
Η δαπάνη που αφορά το Δήμο Ωραιοκάστρου θα βαρύνει τους Κ.Α.: 15.6063.1000, 
20.6063.1000, 30.6063.1000 και 15.6485.1000 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2019, όπως αναγράφεται κάτωθι: 
 

 Για την προμήθεια γάλακτος του Δήμου: 

Οικονομικό 
Έτος: 

Κ.Α 
15.6063.1000 

Κ.Α 
20.6063.1000 

Κ.Α 
30.6063.1000 

Σύνολο 
κατανομής 
Έτους: 

2019 1.124,66 11.276,50 2.923,54 15.324,71 
 

 Για την προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο: 

Οικονομικό Έτος: Κ.Α 15.6485.1000 

2019 29.999,83 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ :45.324,54 
ευρώ  

 
Ανάλογη πρόβλεψη θα υπάρξει  για τα οικονομικά έτη 2020-2021.  
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  Για την υλοποίηση της προμήθειας παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης περί: 
α) έγκρισης της προμήθειας   
β) επιλογής του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας 
γ) έγκρισης των εγγράφων της σύμβασης (ενιαία μελέτη) 
δ) καθορισμού των όρων του διαγωνισμού   
ε) επιλογής του κριτηρίου ανάθεσης και  
στ) ορισμού μελών επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για τη συγκεκριμένη προμήθεια 
  
 
CPV:  
 

15511000-3 Γάλα 

15511000-4  Παστεριωμένο Γάλα 

15511600-9 Συμπυκνωμένο γάλα 

15500000-3 Γαλακτοκοµικά είδη 

15300000-1 Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα 

15896000-5 Προϊόντα βαθειάς καταψύξεως 

15810000-9 Αρτοσκευάσµατα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσµατα 

15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 

15110000-2 Κρέας 

15411110-6 Ελαιόλαδο 

15612120-8 Κοινό αλεύρι αρτοποιίας 

15850000-1 Προϊόντα ζυμαρικών 

03221210-1 Φασόλια 

15542300-2 Τυρί φέτα 

15331428-3 Σάλτσα από τομάτα 

15411210-7 Μαγειρικό λάδι 

15112130-6 Κοτόπουλα 

18937100-7 Σακούλες συσκευασίας 

15411210-7 Έλαιο για τηγάνισμα 

 
ΑΔΑΜ πρωτογενών αιτημάτων:  
19REQ005631819, 19REQ005639694, 19REQ005643083 ,19REQ005339050 
 

Η προμήθεια θα γίνει   σύμφωνα με τις διατάξεις του   Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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Σας καλώ : 
 
Α) Να εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια γάλακτος για 
το εργατοτεχνικό προσωπικό και ειδών τροφίμων για την κάλυψη αναγκών του 
Δήμου Ωραιοκάστρου και των Νομικών του Προσώπων» και  συνολικό ενδεικτικό 
προϋπολογισμό 464.694,85 ευρώ. 
 
Β) Να επιλέξουμε ως τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια 
γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό και ειδών τροφίμων για την κάλυψη 
αναγκών του Δήμου Ωραιοκάστρου και των Νομικών του Προσώπων» τον διεθνή 
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων λόγω του ύψους του συνολικού 
ενδεικτικού προϋπολογισμού (464.694,85 ευρώ). 
 
Γ) Να εγκρίνουμε τα έγγραφα της σύμβασης, την με  ημερομηνία 7/10/2019 ενιαία 
μελέτη, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης. 
 
Δ) Να καθορίσουμε τους όρους της διακήρυξης του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την « Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό και 
ειδών τροφίμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ωραιοκάστρου και των Νομικών 
του Προσώπων» σύμφωνα  με  το  συνημμένο  σχέδιο  διακήρυξης  το  οποίο  
αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  
 
 Ε) Να επιλέξουμε ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής: 
 
Για τα τμήματα 5, 6 (υποομάδα κατεψυγμένων ψαριών), 9, 10, 13 και 14  η 
χαμηλότερη τιμή προκύπτει από την προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό στη 
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης των προϊόντων κατά 
την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προσδιορίζεται από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε 
Θεσσαλονίκης – Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης). 
Για τα υπόλοιπα τμήματα η συνολική χαμηλότερη τιμή 

ΣΤ) Να ορίσουμε επιτροπή διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό και 
ειδών τροφίμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ωραιοκάστρου και των Νομικών 
του Προσώπων» και  συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 464.694,85 ευρώ. 
Προτείνονται ως μέλη της επιτροπής οι κάτωθι υπάλληλοι: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
α/α Ονοματεπώνυμο Κλάδος 
1 Ζαχαριάδης Πραξιτέλης ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
2 Τσανίδης Αθανάσιος ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
3 Παπουτσάκη Νατάσα ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 Σταυρίδου Στέλλα ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  
2 Αθανασιάδου Ιφιγένεια ΤΕ-ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
3 Ξανθόπουλος Κυριάκος ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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 Η επιτροπή συγκροτείται για τη συγκεκριμένη σύμβαση, οι διαδικασίες 
σύναψης της οποίας, αν δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους, 
συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την ίδια επιτροπή. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
 

1. το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4623/2019  και ισχύει 
σήμερα, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους, 
συντάσσει τη διακήρυξη διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία. 

2. το Ν.4412/2016, (ΦΕΚ Α΄ 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»,όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133)  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση 
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «Κλεισθένης 
Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
ΦΟΣΔΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» 

4.  Το Ν.4155/2013«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
 Άλλες Διατάξεις», όπως  ισχύει.    

5. Το υπ’ αρίθμ. ΦΕΚ 240/12-12-2012, τ. Α΄ (πράξη νομοθετικού περιεχομένου) που 
κυρώθηκε με το ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) και αφορά, μεταξύ άλλων, την 
ανάδειξη προμηθευτών τροφίμων. 

6. Την υπ’ αριθμ.  11/2019 (ΑΔΑ: 7Μ56ΟΚ8Ξ-ΨΒΓ) απόφαση του Δ.Σ. της ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ .  

7. Την υπ’ αριθμ.  10/2019 (ΑΔΑ: 942ΩΟΚ81-2Ω3) απόφαση του Δ.Σ. της ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ . 

8. Την υπ’ αριθμ. απόφαση 61/2019 (ΑΔΑ:Ψ890ΟΚΓΒ-ΓΔ8)  του Δ. Σ. του    
Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω  

9.  Την υπ’ αριθμ. 46/2019 (ΑΔΑ 6ΒΦΙΟΛΠ7-67Ω), απόφαση του Δ. Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ω.  
10.  Την με ημερομηνία 24-7-2019 μελέτη του Αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο « Προμήθεια τροφίμων 
για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

11. Την με ημερομηνία 18-9-2019 μελέτη της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας, της Δ/νση Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Ποιότητας Ζωής 
με τίτλο « Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του 
Δήμου Ωραιοκάστρου 

12. Την με ημερομηνία 7/10/2019 ενιαία μελέτη με τίτλο « Προμήθεια γάλακτος για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό και ειδών τροφίμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου 
Ωραιοκάστρου και των Νομικών του Προσώπων» και  συνολικό ενδεικτικό 
προϋπολογισμό 464.694,85 ευρώ 

13. Τις υπ’ αρ. 533/2019, 534/2019, 535/2019 και 474/2019 Α.ΑΥ. 
14.  Την με αρ. πρωτ. 22.145/8-10-2019 εισήγηση του γραφείου προμηθειών.  

 
 
 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



7  

 
Αποφασίζει ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Α) Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια γάλακτος για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό και ειδών τροφίμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου 
Ωραιοκάστρου και των Νομικών του Προσώπων» και  συνολικό ενδεικτικό 
προϋπολογισμό 464.694,85 ευρώ. 
 
Β) Επιλέγει ως τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια γάλακτος 
για το εργατοτεχνικό προσωπικό και ειδών τροφίμων για την κάλυψη αναγκών του 
Δήμου Ωραιοκάστρου και των Νομικών του Προσώπων» τον διεθνή ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων λόγω του ύψους του συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού (464.694,85 ευρώ). 
 
Γ) Εγκρίνει τα έγγραφα της σύμβασης, την με  ημερομηνία 7/10/2019 ενιαία μελέτη, 
η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
 
Δ) Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την « Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό και 
ειδών τροφίμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ωραιοκάστρου και των Νομικών 
του Προσώπων» σύμφωνα  με  το  συνημμένο  σχέδιο  διακήρυξης  το  οποίο  
αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  
 
 Ε) Επιλέγει ως κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής: 
 
Για τα τμήματα 5, 6 (υποομάδα κατεψυγμένων ψαριών), 9, 10, 13 και 14  η 
χαμηλότερη τιμή προκύπτει από την προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό στη 
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης των προϊόντων κατά 
την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προσδιορίζεται από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε 
Θεσσαλονίκης – Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης). 
Για τα υπόλοιπα τμήματα η συνολική χαμηλότερη τιμή 

 
ΣΤ) Ορίζει ως επιτροπή διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό και 
ειδών τροφίμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ωραιοκάστρου και των Νομικών 
του Προσώπων» και  συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 464.694,85 ευρώ, τους  
κάτωθι υπαλλήλους: 
 
 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
α/α Ονοματεπώνυμο Κλάδος 
1 Ζαχαριάδης Πραξιτέλης ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
2 Τσανίδης Αθανάσιος ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
3 Παπουτσάκη Νατάσα ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1 Σταυρίδου Στέλλα ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  
2 Αθανασιάδου Ιφιγένεια ΤΕ-ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
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3 Ξανθόπουλος Κυριάκος ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
 
 
 
 Η επιτροπή συγκροτείται για τη συγκεκριμένη σύμβαση, οι διαδικασίες 
σύναψης της οποίας, αν δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους, 
συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την ίδια επιτροπή. 

 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος δήλωσε 
παρόν αναφέροντας ότι θα συμφωνούσε με την διενέργεια του διαγωνισμού για την 
υλοποίηση της συγκεκριμένης προμήθειας εφόσον είχε προηγηθεί έρευνα έτσι ώστε 
να υπάρχει σύγκριση του κόστους της συγκεκριμένης προμήθειας 
συνυπολογιζόμενου όμως και του κόστους λειτουργίας των μαγειρείων, αμοιβής του 
προσωπικού των μαγειρείων και της διανομής των υλικών στους παιδικούς 
σταθμούς με το κόστος αντιστοίχων δημοπρασιών που αφορούν την προμήθεια 
έτοιμου γεύματος (catering).  
  
O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής απάντησε, αναφέροντας ότι απαραίτητη 
προυπόθεση για την έγκριση δαπανών σίτισης των παιδικών σταθμών από το ΕΣΠΑ 
αποτελεί η προμήθεια πρώτων υλών και η παρασκευή γευμάτων στα μαγειρεία των 
δομών. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 143/2019 
 
Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
          

  
 
 

       Ημερομηνία       07/10/2019 
 

 
 

 
 

 
          Ε Ν Ι Α Ι Α    Μ Ε Λ Ε Τ Η 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

& 

ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

                             Ενδεικτικός προϋπολογισμός:  464.694,85  €  με ΦΠΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Με την παρούσα ενιαία τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια γάλακτος για το 

εργατοτεχνικό προσωπικό καθώς και η προμήθεια τροφίμων ήτοι γαλακτοκομικά είδη, είδη 

αρτοπωλείου, κρεοπωλείου, παντοπωλείου και οπωροκηπευτικά για την κάλυψη των αναγκών 

των υπηρεσιών του δήμου καθώς  και των νομικών του προσώπων. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 48 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18Α/25-01-13) με τις οποίες 

κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 

12 Δεκεμβρίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Η  διαδικασία ανάδειξης 

προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών 

παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων 

και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των 

νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους». 

Με βάσει τα παραπάνω, η παρούσα ανάθεση αφορά την προμήθεια ειδών για τους εξής φορείς: 

1. Δήμο Ωραιοκάστρου 

2. Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου 

3. Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου 

4. ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου 
(ΔΟΠΠΑΩ) 

5. ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗΚΕΩ) 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  464.694,85  € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  410.004,60 € ) και αντίστοιχα,  

για τις ανάγκες του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα : 

ΤΜΗΜΑ 1 : Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου 

ΤΜΗΜΑ 2 : Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου 

ΤΜΗΜΑ 3 : Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό για το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας  & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

ΤΜΗΜΑ 4 : Γαλακτοκομικά προϊόντα για  τις ανάγκες του  ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

ΤΜΗΜΑ 5 : Φρέσκα  Οπωρολαχανικά  για τις ανάγκες του  ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 
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ΤΜΗΜΑ 6 : Προϊόντα βαθειάς κατάψυξης για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

ΤΜΗΜΑ 7 :Αρτοσκευάσματα –Φρέσκα είδη Ζαχαροπλαστικής & γλυκίσματα  για τις ανάγκες 
του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου 
(ΔΟΠΠΑΩ) 

ΤΜΗΜΑ 8 : Διάφορα Προϊόντα  Διατροφής για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

ΤΜΗΜΑ 9: Κρέας  για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας 
& Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

ΤΜΗΜΑ 10 : Ελαιόλαδο για  τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, 

Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

ΤΜΗΜΑ 11 : Γάλα για  τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του ΝΠΙΔ Κοινωφελής 

Δημοτική Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗΚΕΩ) 

ΤΜΗΜΑ 12 : Είδη παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου 

Ωραιοκάστρου 

ΤΜΗΜΑ 13 : Ελαιόλαδο για τις ανάγκες  του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου 
Ωραιοκάστρου 

ΤΜΗΜΑ 14 : Κοτόπουλο για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου 
Ωραιοκάστρου 

ΤΜΗΜΑ 15: Γάλα για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα για 

τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «Τμήματος». Απόρριψη ενός ή 

περισσοτέρων ειδών ενός «τμήματος» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για όλο 

το τμήμα. 

   Μεμονωμένα τμήματα της παρούσας σύμβασης  δύναται να ανατεθούν, σύμφωνα με 

όσα ορίζονται στο άρθρο 6 παρ.10 του Ν.4412/2016:  ΄΄Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα 

στις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 6 του ν.4412/16, ο Δήμος Ωραιοκάστρου και τα νομικά 

πρόσωπα αυτού,  μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις 

του ν.4412/16, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς 

ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για 

έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν 

υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το 

προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή 

υπηρεσιών΄΄. 
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής για το κάθε τμήμα της ανάθεσης. Εντούτοις για τα είδη 

που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/06, κριτήριο ανάθεσης θα είναι το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής πώλησης των 

αντίστοιχων ειδών, την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο 

δελτίο πιστοποίησης τιμών από τις αρμόδιες υπηρεσίες Εμπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας ήτοι Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη- Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα 

Εμπορίου & Τουρισμού (είδη κρεοπωλείου, ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά). 

Η προμήθεια των τροφίμων θα αφορά χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της 

και όχι πέραν τις 31-12-2021.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 

15511000-3 Γάλα 

15511000-4  Παστεριωμένο Γάλα 

15511600-9 Συμπυκνωμένο γάλα 

15500000-3 Γαλακτοκοµικά είδη 

15300000-1 Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα 

15896000-5 Προϊόντα βαθειάς καταψύξεως 

15810000-9 Αρτοσκευάσµατα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσµατα 

15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 

15110000-2 Κρέας 

15411110-6 Ελαιόλαδο 

15612120-8 Κοινό αλεύρι αρτοποιίας 

15850000-1 Προϊόντα ζυμαρικών 

03221210-1 Φασόλια 

15542300-2 Τυρί φέτα 

15331428-3 Σάλτσα από τομάτα 

15411210-7 Μαγειρικό λάδι 

15112130-6 Κοτόπουλα 

18937100-7 Σακούλες συσκευασίας 
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15411210-7 Έλαιο για τηγάνισμα 

 

Ως προς την  Εγγύηση Συμμετοχής: 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που 
θα καλύπτει το 1% της εκτιμώμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για το σύνολο όλων των 
τμημάτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους  411.004,60 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α., η εγγύηση 
συμμετοχής είναι 4.110,04  ευρώ. 

Όταν η προσφορά καλύπτει ένα  ή και περισσότερα τμήματα των προς προμήθεια ειδών, 
γίνεται δεκτή εγγύηση συμμετοχής, που καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 1% όχι επί του συνόλου 
του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, αλλά επί του αντίστοιχου τμήματος ή επί των 
αντίστοιχων τμημάτων, χωρίς τον Φ.Π.Α. Αναλυτικά: 

 
 

α/α ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1% 
(ΕΥΡΩ) 

1 Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής  Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου 
 

77,44 ευρώ 

2 Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου 
 

31,68 ευρώ 

3  Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό για το ΝΠΔΔ  Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας  & Αλληλεγγύης 
Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 
 

72,07 ευρώ 

4 Γαλακτοκομικά προϊόντα για  τις ανάγκες του  ΝΠΔΔ  Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης 
Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 
 

316,49 ευρώ 

5 Φρέσκα  Οπωρολαχανικά  για τις ανάγκες του  ΝΠΔΔ  Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης 
Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 
 

439,70 ευρώ 

6 Προϊόντα βαθειάς κατάψυξης για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  
Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης 
Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 
 

107,55 ευρώ 

7 Αρτοσκευάσματα –Φρέσκα είδη Ζαχαροπλαστικής & γλυκίσματα  
για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου 
(ΔΟΠΠΑΩ) 
 

383,10 ευρώ 

8 Διάφορα Προϊόντα  Διατροφής για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  
Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης 
Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 
 

429,80 ευρώ 

9 Κρέας  για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου 

449,99 ευρώ 
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(ΔΟΠΠΑΩ) 
 

10 Ελαιόλαδο για  τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός 

Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου 

(ΔΟΠΠΑΩ) 

 

256,39 ευρώ 

11 Γάλα για  τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του ΝΠΙΔ 

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗΚΕΩ) 

 

39,60 ευρώ 

12 Είδη παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του δήμου Ωραιοκάστρου 

231,19 ευρώ 

13 Ελαιόλαδο για τις ανάγκες  του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 
δήμου Ωραιοκάστρου 
 

179,52 ευρώ 

14 Κοτόπουλο για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 
δήμου Ωραιοκάστρου 
 

112,50 ευρώ 

15    Γάλα για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του 
Δήμου Ωραιοκάστρου 

973,02 ευρώ 

 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα ( 30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

  
Η δαπάνη για τη σύμβαση για το Δήμο Ωραιοκάστρου βαρύνει τους Κ.Α. 02.15.6063.1000, 

02.20.6063.1000 και 02.30.6063.1000 με περιγραφή τίτλου «Παροχές γάλακτος για το τεχνικό 

προσωπικό»,  02.15.6485.1000 με περιγραφή τίτλου «Προμήθεια αγαθών για το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο», με τις σχετικές πιστώσεις των προϋπολογισμών για τα οικονομικά έτη 2019, 

2020 και 2021 αντίστοιχα του δήμου. 

Αντίστοιχα, η δαπάνη για το Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. βαρύνει τον Κ.Α. 15.6061.0002 με περιγραφή 

τίτλου "Προμήθεια γάλακτος προσωπικού ΔΟΠΠΑΩ" , 15.6481.0001 με περιγραφή τίτλου " 

Προμήθεια τροφίμων των Παιδικών Σταθμών του ΔΟΠΠΑΩ" , 15.6473.0005 με περιγραφή 

τίτλου "Έξοδα κοινωνικών δραστηριοτήτων μελών ΚΑΠΗ", 60.6481.0001 με περιγραφή τίτλου 

"Προμήθεια τροφίμων των Παιδικών Σταθμών του ΔΟΠΠΑΩ  και για το ΝΠΙΔ Δημοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου  τον Κ.Α. 60.06.63.1000, με πρόβλεψη για  πιστώσεις 

των αντίστοιχων ετών. 
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Εξαίρεση: Οι Σχολικές Επιτροπές δεν υποχρεούνται σε σύνταξη Προϋπολογισμού σύμφωνα με 

την παρ.1 του άρθρου 3 της υπ΄αριθμ.8440/24-2-2011 απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ, άρα και έκδοση 

πρότασης ανάληψης υποχρέωσης για τη συγκεκριμένη προμήθεια. 

Σημειώνεται ότι ο κάθε φορέας, Νομικό Πρόσωπο θα υπογράψει επιμέρους σύμβαση 

με τους αναδόχους για τις ποσότητες για τις οποίες έκαστος έχει αιτηθεί και θα ευθύνεται για 

την τήρηση των όρων, υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή. 

Τα προς προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που 

προορίζονται, θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική 

νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και το παρόν τεύχος 

τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια 

και επιχειρήσεις. 

Οι παραγγελίες θα πραγματοποιούνται καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης, σε 

διάφορα χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου και των 

νομικών του προσώπων. 

Η ανάθεση θα γίνει με την διαδικασία του ανοικτού  διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε 

φορά διατάξεις του υπ’ αριθμ. Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και της 

με αριθμ. 56902/215/19-05-17 (ΦΕΚ 1924/Β’/02-06-17) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

Οι επιμέρους μελέτες, οι ισχύουσες διατάξεις,  οι τεχνικές προδιαγραφές,  οι ποσότητες –
ενδεικτικοί προϋπολογισμοί,  η συγγραφή υποχρεώσεων,  η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
καθώς και τα υποδείγματα οικονομικών προσφορών παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω ανά 
φορέα.  

 
        

Φ Ο Ρ Ε Α Σ  Α :  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείμενο της προμήθειας 
 

Με τη σχετική µελέτη, ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.750,72 €, προβλέπεται η 
προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος για δύο έτη για τις 22 σχολικές 
καθαρίστριες που απασχολούνται με δεκάμηνη σύμβαση μίσθωσης έργου 

                  1.      Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ωραιοκάστρου για τα 
οικονοµικά έτη 2020-2021. 

H σύμβαση µε τον ανάδοχο προµηθευτή θα ισχύει από την υπογραφή της και για δύο 
έτη και όχι πέραν τις 31/12/2021 και µέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου. 

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα τριών (3) 
μηνών εφόσον δεν έχουν απορροφηθεί όλα τα προς προμήθεια είδη της μελέτης. Στην 
περίπτωση αυτή η προμήθεια θα εκτελεσθεί με τους  ίδιους όρους και ίδιες τιμές και 
ποσότητες της αρχικής σύμβασης. 

Το γάλα που θα χρειαστεί η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα 
χρησιμοποιηθεί για τις 22 σχολικές καθαρίστριες που απασχολούνται με δεκάμηνη 
σύμβαση μίσθωσης έργου και δικαιούνται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα  ημερησίως ως 
µέσο ατοµικής προστασίας,  σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 
53361/02-10-06 (ΦΕΚ 1503Β/11-10-06) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 
υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» καθώς και τις τροποποιήσεις 
αυτής. 

 
Τι προβλέπεται για τις τιµές των προϊόντων: 
 
Α) Για το είδος του Γάλακτος, κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο – ∆απάνη προμήθειας 
 

2.1 Η  συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται 
στο ποσό των 
8.750,72  €, (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%) και κατανέµεται ως εξής:  
  Α) ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : 8.750,72  € 
 
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους. 
 

Η δαπάνη θα βαρύνει την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ωραιοκάστρου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο – Κοινό λεξιλόγιο στις δηµόσιες συµβάσεις (κωδικός CPV) 

 
 

15511000-3 Γάλα 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο – Οµάδες διαγωνισµού 

              Η μελέτη έχει μια ομάδα : 

Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Ωραιοκάστρου 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο - Ισχύουσες διατάξεις 

 

α) Ο Ν. 3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 
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∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης και του Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) β) Ο Ν. 
3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 
γ) Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών 
δ) τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) µε τον οποίο κυρώθηκε η ΠΝΠ που δηµοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ Α’ 40 και η οποία στο άρθρο 4 προβλέπει «Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-
χορηγητών, για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου… 
για τις ανάγκες των 
∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής 
από τους οικείους ∆ήµους…..» 
ε) την εγκύκλιο 3/11543/26-3-13 του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική ∆/ση Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ∆/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα Γενικών Υποθέσεων 
στ) Oι πρόσθετες παροχές (διανοµή 1lit φρέσκου γάλακτος ηµερήσια για κάθε εργαζόμενο 
στους χώρους εργασίας) προβλέπονται µε την κοινή υπουργική Απόφαση µε αριθµό 
53361/2-10-2006, καθώς και τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας έτους 2013 για τους µε 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου εργαζόµενους στους Ο.Τ.Α. και µέλη της ΠΟΕ-ΟΤΑ 
ζ) Τις διατάξεις του Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
η) Τις διατάξεις του Άρθρου 13 του Ν.3438/2006. 
 

 
 

Γενικά χαρακτηριστικά 
Τα προς προµήθεια είδη πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς, 

την ελληνική νοµοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και το 
παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νοµίµως 
λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ωραιοκάστρου έχει το 
δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη 
τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισµών, της ελληνικής νοµοθεσίας και των 
σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών 
του παρόντα διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. 
 

Γάλα 
Η προμήθεια αφορά φρέσκο γάλα αγελάδας παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, σε 
συσκευασία των 1000ml το οποίο θα παραδίδεται καθημερινά και το οποίο ανάλογα με τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου και αφορά γάλα πλήρες (λιπαρά 3,5% τουλάχιστον). 
Η συσκευασία του πρέπει να τηρεί την Απόφαση 129/97 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων. Η συσκευασία πρέπει να είναι τετραπακ <4pack> 
(σύμμικτη συσκευασία) και να φέρει την σήμανση του τρίγωνου με τον αριθμό 81 μέσα 
στο τρίγωνο. Να αποτελείται από χαρτί, φυτική ίνα και πλαστικό και το διακριτικό σήμα 
FSC/PEFC ή αν η συσκευασία είναι PET να φέρει ως σήμανση ένα τρίγωνο με τον αριθμό 
1 μέσα στο τρίγωνο (σήμανση ανακύκλωσης)  και το σήμα ποτήρι – πηρούνι (σήμανση 
κατάλληλο για τρόφιμα) Δήλωση συμμόρφωσης προς την οδηγία ΕΚ/10/2011.  
Η ηµεροµηνία παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δε πρέπει να είναι 
µεγαλύτερη από µία  (1) ηµέρα από την ηµεροµηνία παράδοσής της. 
Η διάρκεια της παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δεν µπορεί να είναι 
µεγαλύτερη των επτά (7) ηµερών. 

                                                 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Το προϊόν να παράγεται σε βιοµηχανία που εφαρµόζει το σύστηµα HACCP και να 
κατέχει πιστοποιητικό ISO 22000 (να κατατεθεί) και BRC. 
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση, όγκος, 
ηµεροµηνία παστερίωσης και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και 
χρήσης, διατροφικοί ισχυρισµοί, στοιχεία επικοινωνίας µε την εταιρία κ.λ.π). 
 
 

1. Παράδοση 
 

Η  παράδοση του  γάλακτος του  προσωπικού θα διενεργείται, κατόπιν υποδείξεων από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις πρωινές ώρες, για το σύνολο των εργαζομένων σε κάθε 
χώρο, ως εξής: 

Στο χώρο του εργοταξίου του Δήμου στο Ωραιόκαστρου 
Στο χώρο της Αποθήκης του Δήμου, στη Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου 
Στο χώρο της αποθήκης του Δήμου, στο Δρυμό (Σιλό Δρυμού)  

 
Ο ανάδοχος της προµήθειας έχει την υποχρέωση να διαθέτει ψυκτικούς θαλάµους 
συντήρησης των φιαλών γάλακτος που θα παραδοθούν στα ανωτέρω σηµεία και σε 
κάθε ένα από αυτά. Την ευθύνη συντήρησης των ανωτέρω θαλάµων έχει ο ανάδοχος, 
καθώς και υποχρέωση αντικατάστασής τους, σε περίπτωση βλάβης ή µη σωστής 
λειτουργίας. 
 
 

2. Παραλαβή 

 

Η παραλαβή θα γίνεται από τις αρµόδιες επιτροπές. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει το γάλα ή παραλείψει να 
φέρει ορισµένα από εκείνα που παραγγέλθηκαν ή δεν τα παραδώσει καθόλου ή σε 
περίπτωση απόρριψης των ειδών και µη αντικατάστασης τους σε ταχθείσα προθεσµία 
εντός µίας ώρας το αργότερο, τότε η αναθέτουσα αρχή θα κάνει χρήση του αντίστοιχου 
ποσού από την εγγυητική καλής εκτέλεσης. 
 
 

3. Υποχρεώσεις αναδόχων 

 

1.Η µεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνεται µε δαπάνες του προµηθευτή και µε 
δικά του ή µισθωµένα από αυτόν µεταφορικά µέσα ή και ψυγεία (υποχρεωτική 
γνωστοποίηση των αριθµών κυκλοφορίας και κατάθεση αντιγράφου της απαιτούµενης 
άδειας σε ισχύ), τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και απολυµασµένα, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις περί µεταφοράς τροφίµων. 
2.Τα προµηθευόµενα είδη θα παραδίδονται µε δελτίο αποστολής, στο οποίο 
αναγράφεται κάθε στοιχείο που προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων 
και τις ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις.  
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016. Η επιτροπή παραλαβής θα 
εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των 
όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται 
τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. 
3. Ειδικότερα, στις αρµοδιότητες της επιτροπής εµπίπτουν: ο έλεγχος 
καθαριότητας και της τακτικής απολύµανσης του µεταφορικού µέσου του προµηθευτή, 
ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας και ο έλεγχος 
της ποιότητας, της κατηγορίας και προέλευσης ως και του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού 
γνωρίσµατος των παρεχοµένων ειδών Στο πρακτικό παραλαβής θα καταγράφονται εκτός 
από τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία της 
παράβασης, το είδος, η ποσότητα, η αντικατάσταση ή όχι του είδους που απορρίφθηκε 
όπως και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο η επιτροπή παραλαβής κρίνει απαραίτητο να  
µνηµονευτεί. 
 

 

 
Άρθρο 1 
Οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι 
θα προσκοµίσουν οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία τους ζητηθούν, προς 
απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισµών, της ελληνικής νοµοθεσίας και 
των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των τεχνικών 
προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο η Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 
Άρθρο 2 
Στην τιµή της προσφοράς περιλαµβάνεται η µεταφορά και η παράδοση των ειδών στα 
οριζόµενα από την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Ωραιοκάστρου σηµεία. 
 
Άρθρο 3 
Η παράδοση των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται ημερησίως και κατόπιν παραγγελίας 
από αρµόδιο άτοµο που θα οριστεί από την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 
Άρθρο 4 
Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωµατικό ή δεν ανταποκρίνεται 
στις προδιαγραφές δεν θα παραλαµβάνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής και θα 
επιστρέφεται στον προµηθευτή για αντικατάσταση, η οποία θα πραγµατοποιείται εντός 
μίας ώρας . Σε περίπτωση δε που ο προµηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το 
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ελαττωµατικό ή ακατάλληλο είδος η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου Ωραιοκάστρου θα προβαίνει σε όλες από το νόµο προβλεπόµενες ενέργειες. 
 
Άρθρο 5 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, οφείλουν απαραιτήτως να υποβάλουν πιστοποιητικό, 
µε το οποίο θα τεκµηριώνεται ότι εφαρµόζονται οι αρχές του συστήµατος Ανάλυσης 
Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP), ή µε βάση τα εκάστοτε ισχύοντα 
∆ιεθνή Πρότυπα (ISO 22000,IFS,BRC κτλ). Το ως άνω πιστοποιητικό χορηγείται από 
αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από το ΕΣΥ∆. Τα σχετικά 
πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης.  Αν λήγει πριν τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου θα πρέπει να προσκομιστεί εν συνεχεία η ανανέωση της ισχύος του. 
 
Άρθρο 6 
Η συμβατική αξία της προμήθειας θα πληρώνεται στον ανάδοχο μετά την έκδοση των 
σχετικών τιμολογίων. 
  
Άρθρο 7 

Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Υ.Α 181504/2016-ΦΕΚ 
Β’2454/09-08-2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ Β’538/22-02-2017 ) το 
πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση ενός 
προϊόντος στην ελληνική αγορά και στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4412/2016 διασφαλίζει 
το δικαίωμα του παραγωγού για τη συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς. 

Συνεπώς θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να έχουν εγγραφεί στο εθνικό 
μητρώο 
παραγωγών ή εφόσον δεν είναι υπόχρεοι οι ίδιοι, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση 
όπου θα αναφέρουν ότι : " Δεν είμαι υπόχρεος εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ., αλλά τα στοιχεία 
του υπόχρεου φορέα εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ είναι τα ακόλουθα (Πλήρη στοιχεία του 
υπόχρεου, ο αριθμός μητρώου παραγωγού και η αντιστοίχιση με το προσφερόμενο 
προϊόν). 
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ανωτέρω προαναφερόμενη νομοθεσία, είναι 
υποχρεωτική και η αναγραφή του αριθμού μητρώου παραγωγού στα φορολογικά στοιχεία 
της εταιρείας, το οποία δύναται να ελεγχθούν από την αναθέτουσα αρχή.  

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

/ ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Γάλα πλήρες φρέσκο 
παστεριωµένο 

1 Lt 22 200 8.800 lt 0,88 € 7.744,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 7.744,00  

     ΦΠΑ 13 %        1.006,72  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  8.750,72  

Ο υπολογισµός της απαιτούµενης ποσότητας έγινε βάσει του παρακάτω υπολογιστικού πίνακα : 
 

έτος 2020 22άτοµα χ 200 ηµέρες 4.400 lt 

4. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



21  

έτος 2021 22 άτοµα χ 200 ηµέρες 4.400 lt 
 ΣΥΝΟΛΟ 8.800 lt 

        

                  
 
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                                ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
                                                                                       ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
                                                                                                                       ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 
 ΣΤΟΪΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                           ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
    (Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ) 

 
 
 
 
 

 
  

 
ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Γάλα πλήρες 

φρέσκο 

παστεριωμένο 
1Lt 8.800 Lt    

 
 
 
 
 

Φ Ο Ρ Ε Α Σ  Β:  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείμενο της προμήθειας 
 

Με τη σχετική µελέτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.579,84 € προβλέπεται η 
προμήθεια παστεριωμένου για δύο έτη για τις 9 σχολικές καθαρίστριες που 
απασχολούνται με δεκάμηνη σύμβαση μίσθωσης έργου στην Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ωραιοκάστρου για τα οικονοµικά έτη 2020-2021. 

                               1.      Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η   
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
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H σύμβαση µε τον ανάδοχο προµηθευτή θα ισχύει από την υπογραφή της και για δύο 
έτη και όχι πέραν τις 31/12/2021 και µέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου. 

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα τριών (3) 
μηνών εφόσον δεν έχουν απορροφηθεί όλα τα προς προμήθεια είδη της μελέτης. Στην 
περίπτωση αυτή η προμήθεια θα εκτελεσθεί με τους  ίδιους όρους και ίδιες τιμές και 
ποσότητες της αρχικής σύμβασης. 

Το γάλα που θα χρειαστεί η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα 
χρησιμοποιηθεί για τις 9 σχολικές καθαρίστριες που απασχολούνται με δεκάμηνη 
σύμβαση μίσθωσης έργου και δικαιούνται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα  ημερησίως ως 
µέσο ατοµικής προστασίας,  σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 
53361/02-10-06 (ΦΕΚ 1503Β/11-10-06) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 
υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» καθώς και τις τροποποιήσεις 
αυτής. 
 
Τι προβλέπεται για τις τιµές των προϊόντων: 
 
Α) Για το είδος του Γάλακτος, κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο – ∆απάνη προμήθειας 
 

2.1 Η  συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται 
στο ποσό των 
3.579,84  € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%) και κατανέµεται ως εξής:  
  Α) ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : 3.579,84  € 
 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους. 
 

Η δαπάνη θα βαρύνει την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης µε 
ανάλογη πρόβλεψη για τα Οικονοµικά έτη 2020-2021 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο – Κοινό λεξιλόγιο στις δηµόσιες συµβάσεις (κωδικός CPV) 
 

15511000-3 Γάλα 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο – Οµάδες διαγωνισµού 

Η μελέτη έχει μια ομάδα : 

Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Ωραιοκάστρου 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο - Ισχύουσες διατάξεις 
 
α) Ο Ν. 3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης και του Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) β) Ο Ν. 
3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 
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γ) Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών 
δ) τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) µε τον οποίο κυρώθηκε η ΠΝΠ που δηµοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ Α’ 40 και η οποία στο άρθρο 4 προβλέπει «Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-
χορηγητών, για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου… 
για τις ανάγκες των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, 
πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ∆ήµους…..» 
ε) την εγκύκλιο 3/11543/26-3-13 του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική ∆/ση 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ∆/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα Γενικών Υποθέσεων 
στ) Oι πρόσθετες παροχές (διανοµή 1lit φρέσκου γάλακτος ηµερήσια για κάθε εργαζόμενο 
στους χώρους εργασίας) προβλέπονται µε την κοινή υπουργική Απόφαση µε αριθµό 
53361/2-10-2006, καθώς και τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας έτους 2013 για τους µε 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου εργαζόµενους στους Ο.Τ.Α. και µέλη της ΠΟΕ-ΟΤΑ 
ζ) Τις διατάξεις του Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
η) Τις διατάξεις του Άρθρου 13 του Ν.3438/2006. 
 

 
 

Γενικά χαρακτηριστικά 
Τα προς προµήθεια είδη πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς, 

την ελληνική νοµοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και το 
παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νοµίµως 
λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήµου Ωραιοκάστρου έχει το 
δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη 
τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισµών, της ελληνικής νοµοθεσίας και των 
σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών 
του παρόντα διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. 
 

Γάλα 
Η προμήθεια αφορά φρέσκο γάλα αγελάδας παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, σε 
συσκευασία των 1000ml το οποίο θα παραδίδεται καθημερινά και το οποίο ανάλογα με τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου και αφορά γάλα πλήρες (λιπαρά 3,5% τουλάχιστον). 
Η συσκευασία του πρέπει να τηρεί την Απόφαση 129/97 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων. Η συσκευασία πρέπει να είναι τετραπακ <4pack> 
(σύμμικτη συσκευασία) και να φέρει την σήμανση του τρίγωνου με τον αριθμό 81 μέσα 
στο τρίγωνο. Να αποτελείται από χαρτί, φυτική ίνα και πλαστικό και το διακριτικό σήμα 
FSC/PEFC ή αν η συσκευασία είναι PET να φέρει ως σήμανση ένα τρίγωνο με τον αριθμό 
1 μέσα στο τρίγωνο (σήμανση ανακύκλωσης)  και το σήμα ποτήρι – πηρούνι (σήμανση 
κατάλληλο για τρόφιμα) Δήλωση συμμόρφωσης προς την οδηγία ΕΚ/10/2011.  
Η ηµεροµηνία παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δε πρέπει να είναι 
µεγαλύτερη από µία  (1) ηµέρα από την ηµεροµηνία παράδοσής της. 
Η διάρκεια της παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δεν µπορεί να είναι 
µεγαλύτερη των επτά (7) ηµερών. 
Το προϊόν να παράγεται σε βιοµηχανία που εφαρµόζει το σύστηµα HACCP και να 
κατέχει πιστοποιητικό ISO 22000 (να κατατεθεί) και BRC. 

                                             2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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                                         3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση, όγκος, 
ηµεροµηνία παστερίωσης και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και 
χρήσης, διατροφικοί ισχυρισµοί, στοιχεία επικοινωνίας µε την εταιρία κ.λ.π). 
 

 

Παράδοση 

 

Η  παράδοση του  γάλακτος του  προσωπικού θα διενεργείται, κατόπιν υποδείξεων από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες, τις πρωινές ώρες, για το σύνολο των εργαζομένων σε κάθε χώρο, ως 
εξής: 

Στο χώρο του εργοταξίου του Δήμου στο Ωραιόκαστρο 
Στο χώρο της Αποθήκης του Δήμου, στη Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου 
Στο χώρο της αποθήκης του Δήμου, στο Δρυμό (Σιλό Δρυμού)  

 
Ο ανάδοχος της προµήθειας έχει την υποχρέωση να διαθέτει ψυκτικούς θαλάµους 
συντήρησης των φιαλών γάλακτος που θα παραδοθούν στα ανωτέρω σηµεία και σε κάθε 
ένα από αυτά. Την ευθύνη συντήρησης των ανωτέρω θαλάµων έχει ο ανάδοχος, καθώς 
και υποχρέωση αντικατάστασής τους, σε περίπτωση βλάβης ή µη σωστής λειτουργίας. 
 
 

4. Παραλαβή 

 

Η παραλαβή θα γίνεται από τις αρµόδιες επιτροπές. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει το γάλα ή παραλείψει να 
φέρει ορισµένα από εκείνα που παραγγέλθηκαν ή δεν τα παραδώσει καθόλου ή σε 
περίπτωση απόρριψης των ειδών και µη αντικατάστασης τους σε ταχθείσα προθεσµία 
εντός µίας ώρας το αργότερο, τότε η αναθέτουσα αρχή θα κάνει χρήση του αντίστοιχου 
ποσού από την εγγυητική καλής εκτέλεσης. 
 

5. Υποχρεώσεις αναδόχων 

 

1.Η µεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνεται µε δαπάνες του προµηθευτή και µε 
δικά του ή µισθωµένα από αυτόν µεταφορικά µέσα ή και ψυγεία (υποχρεωτική 
γνωστοποίηση των αριθµών κυκλοφορίας και κατάθεση αντιγράφου της απαιτούµενης 
άδειας σε ισχύ), τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και απολυµασµένα, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις περί µεταφοράς τροφίµων. 
2.Τα προµηθευόµενα είδη θα παραδίδονται µε δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται 
κάθε στοιχείο που προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες 
αγορανοµικές διατάξεις.  
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016. Η επιτροπή παραλαβής θα 
εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των 
όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται 
τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. 
4. Ειδικότερα, στις αρµοδιότητες της επιτροπής εµπίπτουν: ο έλεγχος 
καθαριότητας και της τακτικής απολύµανσης του µεταφορικού µέσου του προµηθευτή, 
ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας και ο έλεγχος 
της ποιότητας, της κατηγορίας και προέλευσης ως και του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού 
γνωρίσµατος των παρεχοµένων ειδών Στο πρακτικό παραλαβής θα καταγράφονται εκτός 
από τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία της 
παράβασης, το είδος, η ποσότητα, η αντικατάσταση ή όχι του είδους που απορρίφθηκε 
όπως και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο η επιτροπή παραλαβής κρίνει απαραίτητο να 
µνηµονευτεί. 

 
Άρθρο 1 
Οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι 
θα προσκοµίσουν οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία τους ζητηθούν, προς 
απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισµών, της ελληνικής νοµοθεσίας και 
των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των τεχνικών 
προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο η Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 
Άρθρο 2 
Στην τιµή της προσφοράς περιλαµβάνεται η µεταφορά και η παράδοση των ειδών στα 
οριζόµενα από την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Ωραιοκάστρου σηµεία. 
 
Άρθρο 3 
Η παράδοση των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται ημερησίως και κατόπιν παραγγελίας 
από αρµόδιο άτοµο που θα οριστεί από την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 
Άρθρο 4 
Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωµατικό ή δεν ανταποκρίνεται 
στις προδιαγραφές δεν θα παραλαµβάνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής και θα 
επιστρέφεται στον προµηθευτή για αντικατάσταση, η οποία θα πραγµατοποιείται εντός 
μίας ώρας . Σε περίπτωση δε που ο προµηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το 
ελαττωµατικό ή ακατάλληλο είδος η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου θα προβαίνει σε όλες από το νόµο προβλεπόµενες 
ενέργειες. 
 
Άρθρο 5 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, οφείλουν απαραιτήτως να υποβάλουν πιστοποιητικό, 
µε το οποίο θα τεκµηριώνεται ότι εφαρµόζονται οι αρχές του συστήµατος Ανάλυσης 
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Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP), ή µε βάση τα εκάστοτε ισχύοντα 
∆ιεθνή Πρότυπα (ISO 22000,IFS,BRC κτλ). Το ως άνω πιστοποιητικό χορηγείται από 
αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από το ΕΣΥ∆. Τα σχετικά 
πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Αν λήγει πριν τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου θα πρέπει να προσκομιστεί εν συνεχεία η ανανέωση της ισχύος του. 
 
Άρθρο 6 
Η συμβατική αξία της προμήθειας θα πληρώνεται στον ανάδοχο μετά την έκδοση των 
σχετικών τιμολογίων. 
  
Άρθρο 7 
Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Υ.Α 181504/2016-ΦΕΚ 
Β’2454/09-08-2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ Β’538/22-02-2017 ) το 
πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση ενός 
προϊόντος στην ελληνική αγορά και στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4412/2016 διασφαλίζει 
το δικαίωμα του παραγωγού για τη συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς. 
Συνεπώς θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να έχουν εγγραφεί στο εθνικό 
μητρώο 
παραγωγών ή εφόσον δεν είναι υπόχρεοι οι ίδιοι, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση 
όπου θα αναφέρουν ότι : " Δεν είμαι υπόχρεος εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ., αλλά τα στοιχεία 
του υπόχρεου φορέα εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ είναι τα ακόλουθα (Πλήρη στοιχεία του 
υπόχρεου, ο αριθμός μητρώου παραγωγού και η αντιστοίχιση με το προσφερόμενο 
προϊόν). 
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ανωτέρω προαναφερόμενη νομοθεσία, είναι 
υποχρεωτική και η αναγραφή του αριθμού μητρώου παραγωγού στα φορολογικά στοιχεία 
της εταιρείας, το οποία δύναται να ελεγχθούν από την αναθέτουσα αρχή.  
 

 
 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

/ ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Γάλα πλήρες φρέσκο 
παστεριωµένο 

1 Lt 9 200 3.600 lt 0,88 € 3.168,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.168,00 

     ΦΠΑ 13 %          411,84  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   3579,84  

Ο υπολογισµός της απαιτούµενης ποσότητας έγινε βάσει του παρακάτω υπολογιστικού πίνακα : 
 

έτος 2020 9 άτοµα χ 200 ηµέρες 1.800 lt 

έτος 2021 9 άτοµα χ 200 ηµέρες 1.800 lt 
 ΣΥΝΟΛΟ 3.600 lt 

                         

4. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Γάλα πλήρες 

φρέσκο 

παστεριωμένο 
1Lt 3.600 Lt    

 
  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
                                                                                                ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

   ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
  
ΣΤΟΪΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                  ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
                             
                                                                                                              

 
 

Φ Ο Ρ Ε Α Σ  Γ:  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω) 

 

                                              

                                                              1.   Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η   

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω) 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείμενο της προμήθειας 

 
 Με την παρούσα μελέτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 277.938,02 €, προβλέπεται η 
προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και των  ΚΑΠΗ  για  τα οικονομικά έτη 
2019-2020-2021.  
 Οι συμβάσεις με τους αναδόχους προμηθευτές θα ισχύουν από την υπογραφή τους και μέχρι 
εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου  και όχι πέραν τις 31/12/2021.  
 Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών 
εφόσον δεν έχουν απορροφηθεί όλα τα προς προμήθεια υλικά της μελέτης. 
 Στην περίπτωση αυτή η προμήθεια θα εκτελεσθεί με τους  ίδιους όρους και ίδιες τιμές και 
ποσότητες της αρχικής σύμβασης. Ειδικότερα προβλέπεται: 
 

1)   το γάλα προσωπικού 
2)  προμήθεια τροφίμων παιδικών σταθμών 
3)  κοπή Βασιλόπιτας ΚΑΠΗ 

 
Τα τρόφιμα που θα χρειασθεί το Ν.Π. ΔΟΠΠΑΩ θα χρησιμοποιηθούν : 

5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
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Α)για τους υπαλλήλους του ΔΟΠΠΑΩ που δικαιούνται  ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα ημερησίως ως 
μέσο ατομικής προστασίας 
Β) για την καθημερινή σίτιση 250 βρεφονηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς  Σταθμούς 
του ΔΟΠΠΑΩ, καθώς και του προσωπικού  που απασχολείται σ΄αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 
17 «Ειδικοί κανόνες για το Προσωπικό» του Προτύπου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/05-12-2017) και με την υποχρέωση του 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. υλοποιώντας Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ , σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. Πρωτ.  
6451/07-06-2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της  Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α ) « 4.3 Υπηρεσίες σίτισης», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την ΚΥΑ  
ΦΕΚ Β΄57382/30-05-2019  
Γ) για την κοπή βασιλόπιτας των εννέα (9) ΚΑΠΗ που δραστηριοποιούνται υπό την ευθύνη του 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 

 
   Τι προβλέπεται για τις τιμές των προϊόντων: 
Α) Για τα είδη κρεοπωλείου (κρέατα-πουλερικά), τα κατεψυγμένα ψάρια, το ελαιόλαδο και για τα 
οπωρολαχανικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το 
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 
Β) Για τα υπόλοιπα είδη  τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. 
 
Κάθε  ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει με δική του ευθύνη και να υποβάλλει προσφορά 
για μία ομάδα ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες. Απαραίτητη προϋπόθεση η προσφορά να καλύπτει 
όλα τα είδη της εκάστοτε ομάδας. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο – Δαπάνη προμήθειας 
 

 2.1  Η συνολική  προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  
277.938,02 € (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 13% και 24%) και κατανέμεται  ως εξής: 
 Α) ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : 8.144,14 € 
 Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ:  265.292,68 € 
 Γ) ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΚΑΠΗ:  4.501,20 € 
 
 Η χρηματοδότηση της  προμήθειας θα γίνει: 
 Για τους Παιδικούς Σταθμούς από πόρους του Ν.Π και από πόρους του ΕΣΠΑ  
 Για τα ΚΑΠΗ  από πόρους του Νομικού Προσώπου. 
 
 Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α 15.6061.0002, 15.6481.0001,60.6481.0001& 15.6473.0005 του 
Προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019, με ανάλογη πρόβλεψη για τα Οικονομικά έτη 2020-
2021.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο – Κοινό λεξιλόγιο στις δημόσιες συμβάσεις (κωδικός CPV) 

15511000-3 Γάλα 
15500000-3 Γαλακτοκομικά  προϊόντα 
15300000-1 Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα 
15896000-5 Προϊόντα βαθειάς καταψύξεως 
15810000-9 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα 
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 
15110000-2 Κρέας 
15411110-6 Ελαιόλαδο 
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ΑΡΘΡΟ 4ο – Ομάδες διαγωνισμού 

  

 ΟΜΑΔΑ 1η : ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

 ΟΜΑΔΑ 2η : ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

 ΟΜΑΔΑ 3η :ΦΡΕΣΚΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ  (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ)   

 ΟΜΑΔΑ 4η : ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ)               

 ΟΜΑΔΑ 5η : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)  

 ΟΜΑΔΑ 6η:  ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

 ΟΜΑΔΑ 7η : ΚΡΕΑΣ  (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ) 

 ΟΜΑΔΑ 8η : ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ) 

      

ΑΡΘΡΟ 5ο - Ισχύουσες διατάξεις 
 

 α) Ο Ν. 3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης και του Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 
18) 
 β) Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 
 γ) Ο Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών  
 δ) τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) με τον οποίο κυρώθηκε η ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ Α’ 40 και η οποία στο άρθρο 4 προβλέπει «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-
χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου… για 
τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, 
πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους…..» 
 ε) την εγκύκλιο 3/11543/26-3-13 του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Δ/ση Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Γενικών Υποθέσεων 
στ) το άρθρο 137(ΦΕΚ 2044/22-8-2013)Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και 
παροχής υπηρεσιών. 
 ζ) Oι πρόσθετες παροχές (διανομή 1lit φρέσκου γάλακτος ημερήσια για κάθε 
εργαζόμενο στους χώρους εργασίας) προβλέπονται με την κοινή υπουργική Απόφαση με 
αριθμό 53361/2-10-2006, καθώς και τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2013 για τους με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. και μέλη της  ΠΟΕ-ΟΤΑ 
 η) Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
 θ)Τις διατάξεις του Άρθρου 13 του Ν.3438/2006. 
 ι) Υγειονομική Διάταξη Αριθμ. Υ1α/Γ.Π. OLK. 76785/2017ΦΕΚ 3758/Β/25-10-2017 
“Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των 
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τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς 
σταθμούς”.  
 
 
 
 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 Γενικά χαρακτηριστικά 
 Τα προς προμήθεια είδη  πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, 
την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και το 
παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νομίμως 
λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 
 Ο «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Προνοίας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου» 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία 
προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας 
και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών 
προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. 
 
 Γάλα 
 Η προμήθεια αφορά φρέσκο γάλα αγελάδας παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, σε 
συσκευασία των 1000ml το οποίο θα παραδίδεται καθημερινά και το οποίο ανάλογα με τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου και αφορά γάλα πλήρες (λιπαρά 3,5% τουλάχιστον). Η 
συσκευασία του πρέπει να τηρεί την Απόφαση 129/97 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων. Η συσκευασία πρέπει να είναι τετραπακ <4pack> (σύμμικτη 
συσκευασία) ή PET. Να φέρει την σήμανση του τρίγωνου με τον αριθμό 81 μέσα στο 
τρίγωνο. Να αποτελείται από χαρτί, φυτική ίνα και πλαστικό και το διακριτικό σήμα 
FSC/PEFC ή αν η συσκευασία είναι PET να φέρει ως σήμανση ένα τρίγωνο με τον αριθμό 1 
μέσα στο τρίγωνο (σήμανση ανακύκλωσης)  και το σήμα ποτήρι – πηρούνι (σήμανση 
κατάλληλο για τρόφιμα) Δήλωση συμμόρφωσης προς την οδηγία ΕΚ/10/2011.  
Η ημερομηνία παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δε πρέπει να είναι µεγαλύτερη 
από µία (1) ηµέρα από την ημερομηνία παράδοσής της. Η διάρκεια της παστερίωσης που 
θα αναγράφεται στη φιάλη δεν µπορεί να είναι μεγαλύτερη των επτά (7) ηµερών. Το 
προϊόν να παράγεται σε βιοµηχανία που εφαρµόζει το σύστηµα HACCP και να κατέχει 
πιστοποιητικό ISO 22000 (να κατατεθεί) και BRC. 
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση, όγκος, 
ηµεροµηνία παστερίωσης και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και 
χρήσης, διατροφικοί ισχυρισµοί, στοιχεία επικοινωνίας µε την εταιρία κ.λ.π). 
Επίσης, οφείλει να καλύπτει τουλάχιστον τις προδιαγραφές, όπως αυτές έχουν θεσπιστεί με 
τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και σύμφωνα με τον Ν.4254/14 Υποπαραγρ.ΣΤ8 έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.  

 Τυρί φέτα (Π.Ο.Π.) 
 Τα τυρί φέτα με ένδειξη προστατευμένης ονομασίας προέλευσης, πρέπει να πληροί 
τις  απαραίτητες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών (άρθρο 83 ενότητα Δ2α). Όμοια και στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι 
ακόλουθες ενδείξεις: 

 Φέτα (FETA) 
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 Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (Π.Ο.Π.) 
 Τυρί 
 Επωνυμία και έδρα παραγωγού- συσκευαστηρίου 
 Βάρος περιεχομένου 
 Ημερομηνία παραγωγής 
 Στοιχεία ελέγχου 
 Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης Φ.Ε. 
 Αύξον αριθμός του μέσου συσκευασίας 
 Ημερομηνία παραγωγής 
 Συσκευασία των 500 γραμμ., 1κιλού, 4 κιλών, και 7 κιλών. (το τυρί στον πίνακα 

αναγράφεται μόνο για 1 κιλό) 
 Γιαούρτι στραγγιστό 
 Το προμηθευόμενο γιαούρτι θα πρέπει να είναι στραγγιστό από αγελαδινό γάλα, με 
3,5 % λιπαρά, να έχει περιεκτικότητα σε λίπος 5% κατ ελάχιστον στη συσκευασία των 
1.000gr. Θα πρέπει να προκύπτει μετά από πήξη αποκλειστικά και μόνο νωπού γάλακτος της 
αντίστοιχης προς την ονομασία φύσης και προέλευσης, με την επίδραση καλλιέργειας ζύμης 
που προκαλεί ειδική γι’ αυτό ζύμωση. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 82 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές, Αγορανομικές και Κτηνιατρικές 
διατάξεις. 
 Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Η συσκευασία 
(κουβαδάκι) του να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του 
Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 
 
 Ημίσκληρο τυρί (μπαστούνι ) 
 Να έχει μέγιστη υγρασία 45% και το λίπος υπολογισμένο σε ξηρή ουσία τουλάχιστον 
40% τα οποία να αναγράφονται επακριβώς στη συσκευασία. Επίσης να αναγράφονται στη 
συσκευασία όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
 
 Νωπά Οπωρολαχανικά 
 Τα οπωρολαχανικά θα είναι πρώτης (Α’) ποιότητας, πρόσφατης συλλογής, ακέραια, 
υγιή και χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα, παράσιτα, ασθένειες, αλλοιώσεις και ζημιές από 
παγετό. Επίσης, να είναι καθαρά, απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων, καθώς 
και ίχνη φυτοφαρμάκων. 
 Να έχουν ωριμότητα, που να επιτρέπει αντοχή σε μεταφορά και μεταχείριση ώστε να 
ανταποκρίνονται στις συνθήκες λειτουργίας των παιδικών σταθμών. Να μην εμφανίζουν 
αλλοίωση της σύστασής τους και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων. Να διατίθενται 
κατά είδος και ποιότητα, (όχι αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων), ανεξάρτητα ποικιλίας. Τα 
φρούτα θα προσφέρονται σε συσκευασία μιας ή δύο σειρών και όχι σε περισσότερες σειρές. 
Τα φρούτα θα φέρουν ετικέτες όπου θα αναγράφονται η ποικιλία και η προέλευσή τους. Να 
μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο. 
 Τα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να πληρούν του όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών, τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις και τις ισχύουσες εγκυκλίους και 
αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 Εφιστάται η προσοχή του προμηθευτή στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο 
τιμολόγιο  στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς οι χαρακτηρισμοί του 
προσκομιζόμενου είδους, (κατηγορία, προέλευση όπως και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα 
π.χ.  
 Πορτοκάλια: Μέρλιν, Κρήτης, Άρτας, Πρέβεζας, Γιάφας). 
 Μήλα: Στάρκιν, Ντέλισιους, Βόλου, Γκόλντεν, Ρενέτες, Γκράν-Σμίθ, Μπέλ-φόρ. 
 Αχλάδια:Κρυστάλια, Αμπάτε-φετε, κάιζερ κ.λ.π. 
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 Σταφύλια: Σουλτανίνα 
 
 Κατεψυγμένα λαχανικά 
 Τα κατεψυγμένα λαχανικά να είναι, καθαρισμένα ,απαλλαγμένα ινών και βραστερά, 
απαλλαγμένα από ζωύφια και άλλες ξένες ύλες, να είναι κατά προτίμηση ελληνικής 
παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.  Η συσκευασία να είναι του ενός κιλού όπως διατίθενται στην 
ευρεία αγορά και να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) η ονομασία πώλησης συμπληρωμένη 
με την ένδειξη «βαθειάς κατάψυξης» ή «ταχείας κατάψυξης» ή «υπερκατεψυγμένα»  β) η 
ημερομηνία λήξης γ) Ο προσδιορισμός παρτίδας  δ) σαφή ανακοίνωση «απαγορεύεται η εκ 
νέου κατάψυξη μετά την απόψυξη».  
 Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις καθώς και τις 
εκάστοτε εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  
 
 Κατεψυγμένος Βακαλάος φιλέτο 
 Το προσφερόμενο είδος πρέπει να έχει συντηρηθεί κανονικά, να μη παρουσιάζει 
σημεία αφυδάτωσης αποχρωματισμού ή οσμής μη κανονικής.  
 Ο κατεψυγμένος βακαλάος φιλέτο χωρίς επίπαγο να είναι σε συσκευασία 1 κιλού 
έως 1,5 κιλού όπως διατίθενται στην ευρεία αγορά και να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) 
Η ονομασία πώλησης συμπληρωμένη με την ένδειξη «βαθειάς κατάψυξης» ή 
«υπερκατεψυγμένα»  β) Η συσκευασία του να μην είναι φθαρμένη ή σκισμένη και να έχει 
ευανάγνωστες τις ενδείξεις της ημερομηνίας αλιείας, κατάψυξης και της λήξης συντήρησής 
τους  γ) στη συσκευασία τους να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός (Κ.Α.) E.E. της 
εγκατάστασης παραγωγής, σύστημα HACCP ή θα τηρούν φακέλους αυτοελέγχων και 
κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής δ) σαφή ανακοίνωση «απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη 
μετά την απόψυξη». 
 Το προϊόν θα μεταφέρεται με εγκεκριμένα αυτοκίνητα-ψυγεία, εφοδιασμένα με 
καταγραφικά θερμόμετρα και θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. Το προϊόν θα είναι 
πρόσφατης κατάψυξης.   
 Ο κατεψυγμένος Βακαλάος φιλέτο κατά την παράδοση θα πληρεί τις εκάστοτε 
ισχύουσες Κοινοτικές και Εθνικές διατάξεις (την Κτηνιατρική και Υγειονομική νομοθεσία, 
τις Αγορανομικές διατάξεις) και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
 
 Άρτος ολικής άλεσης 
 Να παρασκευάζεται από άλευρα τα οποία δεν έχουν υποστεί επεξεργασία. Το αλεύρι 
που προκύπτει από την άλεση του σίτου να περιέχει ολόκληρο τον καρπό, δηλαδή μαζί με το 
πίτουρο και το φύτρο. 
 
 ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ  
 Η παρασκευή των αρτοσκευασμάτων πρέπει να ενεργείται πάντοτε με 
επιτρεπόμενους τύπους αλεύρων και να είναι Α΄ ποιότητας. 

 Κουλούρι σουσαμένιο 
 Δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές ουσίες. Το  βάρος του κουλουριού να είναι 
περίπου 80γρ. 

 Τσουρέκι- Βασιλόπιτα 
 Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά γάλα φρέσκο, βούτυρο, νωπά αυγά, φυσικές 
γλυκαντικές ύλες (μόνο ζάχαρη), λιπαρές ύλες (μαργαρίνη), μαγιά και αλεύρι Α΄ ποιότητας.  

 Μελομακάρονα 
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 Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά ελαιόλαδο, φυσικές γλυκαντικές ύλες (μόνο 
ζάχαρη-μέλι) και αλεύρι Α΄ ποιότητας. Το βάρος τεμαχίου θα πρέπει να είναι από 55-65 
γραμμάρια. 
 
 Χυλοπίτες 
 Οι χυλοπίτες να περιέχουν σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη, αυγά και γάλα, 
ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο. Η 
διαδικασία να είναι σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 115 του κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Η συσκευασία να είναι των  
500 γρ. Στη συσκευασία να αναγράφεται η περιεκτικότητα σε αυγά και γάλα. Να είναι κατά 
προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα ελληνικά 
ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 
 
 Ζυμαρικά – Φιδές 
 Τα ζυμαρικά να είναι από σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη, ξηραινόμενα εντός ειδικών 
θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο. Η διαδικασία να είναι σύμφωνη 
με τους όρους του άρθρου 115 του κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Τα ζυμαρικά να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε 
οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από έντομα,  ακάρεα 
κ.λπ. Η συσκευασία των ζυμαρικών να είναι των 500 γρ. και του φιδέ των 250 γρ. Να είναι 
κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα 
ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 
 
 Τραχανάς 
 Ο τραχανάς να είναι γλυκός από 100% σιμιγδάλι, αυγά και γάλα ξηραινόμενος εντός 
ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο. Η διαδικασία να είναι 
σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 115 του κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Η συσκευασία του να είναι των 500 γρ. Στη 
συσκευασία να αναγράφεται η περιεκτικότητα σε αυγά και γάλα. Να είναι κατά προτίμηση 
ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως 
αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.  
 
 Ρύζια 
 Το προϊόν να είναι ποιότητας (καρολίνα,  μπονέ), βραστερό, πρόσφατης συλλογής και 
να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Η συσκευασία για τα ρύζια να είναι ενός (1) κιλού. 
Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.  Επίσης να αναφέρουν 
στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.  
 
 Όσπρια 
 Τα όσπρια να είναι απολύτως καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη, να είναι 
βραστερά και πρόσφατης συλλογής και να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 
121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να μην 
παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Η συσκευασία για τα όσπρια να είναι των 
500 γρ. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να 
αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί 
επισήμανσης. 
 
 Μέλι 
 Η ονομασία «μέλι» ή «πευκόμελο» ή «ανθόμελο» πρέπει να είναι ευδιάκριτη, 
ευανάγνωστη και ανεξίτηλη πάνω στη συσκευασία. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται 
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στο άρθρο 67 του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές, 
Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή 
προέλευσης Ε.Ε.  Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται 
στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Το βάρος της συσκευασίας του να είναι από 900 γρ. 
έως 1.000 γρ. Να διατίθεται σε γυάλινο ή μεταλλικό κυτίο με εύκολο άνοιγμα (easyopen). 
 
 Κόρν φλάουρ 
 Άμυλο αραβοσίτου σε χάρτινη συσκευασία των 200 γρ. Συσκευασμένα όχι χύμα, με 
τις απαραίτητες ενδείξεις και να πληρούν τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή 
προέλευσης Ε.Ε. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται 
στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Το κορνφλάουρ να διατίθεται σε φακελάκι χάρτινο 
συσκευασμένο σε κουτί χάρτινο.  
 
 Νερό επιτραπέζιο εμφιαλωμένο 
 Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 149 του Κ.Τ.Π. και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Το εμφιαλωμένο νερό δεν επιτρέπεται να 
περιέχει πρόσθετες ουσίες. Η συσκευασία του να είναι εξάδα σε πλαστικό μπουκάλι του 1,5 
λίτρου. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να 
αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί 
επισήμανσης.  
 
 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
 Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς 
καθαρισθέντος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Ως άλευρο σίτου ή απλώς άλευρο  
νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της άλεσης υγιούς σίτου βιομηχανικά 
καθαρισμένου από κάθε ανόργανη και οργανική  ουσία. Το προϊόν να πληροί τους όρους που 
αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις.  Η συσκευασία του να είναι χάρτινη των πέντε (5) κιλών. Να είναι 
κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά 
ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης 
 
 Γάλα εβαπορέ 
 Θα πρέπει να είναι μερικώς αφυδατωμένο γάλα του οποίου η κατά βάρος 
περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5 % και σε ολικό στερεό υπόλειμμα 
γάλακτος τουλάχιστον 25%. Το καθαρό βάρος των μονάδων προϊόντος θα είναι 410 
γραμμάρια. Επίσης πρέπει να πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές περί 
μικροβιολογικών σταθεροτύπων που ισχύουν για την συγκεκριμένη κατηγορία γάλακτος. 
 
 Νιφάδες βρώμης 
 Χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. 
Απαλλαγμένο από υδρογονωμένα έλαια, τεχνικά χρώματα και χημικά συντηρητικά. Να 
διατίθεται σε σακουλάκι αεροστεγώς σε συσκευασία 1.000 γραμμαρίων. 
 
 Αλεύρι ολικής άλεσης 
 Αλεύρι από προσεκτικά επιλεγμένες ποικιλίες σιταριών. Αλέθεται έτσι ώστε να 
διατηρεί αναλλοίωτη την εξαιρετική διατροφική του αξία με φύτρο σιταριού. Να διατίθεται 
σε χάρτινη αεροστεγή συσκευασία των 1.000 γραμμαρίων. 
 
 Βούτυρο τύπου SOFT 
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 Συνδυασμός φυτικών ελαίων και βουτύρου με μειωμένα κορεσμένα λιπαρά από 
βούτυρο αγελάδας, τύπου soft.  Να είναι προϊόν που λαμβάνεται από φυτικές λιπαρές ύλες 
και επί της συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξη μαργαρίνη ¾ τύπου 60% έως 70%. Να 
πληροί τους όρους του άρθρου 78 του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής 
παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές 
αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται υπό ψύξη σε 
συσκευασία  450 γραμμαρίων. 
 
 Ζάχαρη 
 Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή 
προέλευσης Ε.Ε. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται 
στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία ενός (1) κιλού.  
 
 Μαρμελάδα 
 Να είναι σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (άρθρο 131 και 
132) και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να φέρουν ενδείξεις στα 
ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να είναι 
παρασκευασμένη με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος είδους, να μην 
περιέχει συντηρητικά και να περιέχει τουλάχιστον 45gr. φρούτο ανά 100 gr. Να είναι  σε 
συσκευασία πλαστική ή γυάλινη των 370 gr έως 500 gr. Η επιλογή των φρούτων της 
εκάστοτε προμηθευόμενης μαρμελάδας θα προσδιορίζεται από τους παιδικούς σταθμούς. Να 
είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα 
ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 
 
 Ζάχαρη μαύρη 
 Να παράγεται από την πρώτη  κρυσταλλοποίηση  του ζαχαροκάλαμου, ούτως ώστε να 
περιέχεται αρκετή μελάσα στην οποία περιέχονται βιταμίνες και μέταλλα. Να περικλείεται σε 
αεροστεγή συσκευασία των 500 γραμμαρίων.    
 
 Ζάχαρη άχνη 
 Θα διατίθενται σε συσκευασία των 400 έως 450 γραμμαρίων 
 
 Φρυγανιά τριμμένη 
 Να παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από αλεύρι οποιουδήποτε τύπου ή κατηγορίας εκ 
των επιτρεπόμενων. Να προέρχονται από κανονικά παρασκευασμένο άρτο. Το βάρος της 
συσκευασίας να είναι ενός (1) κιλού. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή 
προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο 
άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.  
 
 Αλάτι 
 Θα πρέπει να έχει λευκό χρώμα και το υδατικό του διάλυμα να εμφανίζει ελαφριά 
μόνο θολερότητα και να πληροί τους όρους του άρθρου 38 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Η περιεκτικότητα σε NaCl να είναι τουλάχιστον 
97%, να μην περιέχει ξένες  ύλες, να μην εμφανίζει  οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει 
πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Η συσκευασία του να είναι σε πλαστικό κουβαδάκι των πέντε 
(5) κιλών. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να 
αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί 
επισήμανσης.  
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 Ρίγανη 
 Να είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες και οσμές και το βάρος της συσκευασίας τους 
να είναι πεντακοσίων (500) γρ. όχι χύμα Να πληροί τους όρους των άρθρων 42,43 του 
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Επίσης να αναφέρει στα 
ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης Η  
ρίγανη να είναι τριμμένη (καθαρή) σε  συσκευασία 500 γραμμαρίων. 
 
 Δημητριακά σιταριού ολικής άλεσης 1.000 γρ. 
 Είναι προϊόν με βάση τα σιτηρά, προορισμένο για πρωινό Να  παρασκευάζεται από 
σιτάρι και να έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες. Να μην περιέχει υδρογονωμένα έλαια, 
τεχνητά και χημικά συντηρητικά σαν συστατικά Να πληροί τους όρους του άρθρου 103 του 
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι σε συσκευασία 
χάρτινη ή σε σακουλάκι των 1000 γρ.  όπως διατίθενται στην ευρεία αγορά, να μην περιέχουν 
χρωστικές ουσίες και να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) ημερομηνία λήξης β) σύνθεση 
του προϊόντος. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο 
άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.  
 
 Δημητριακά – Κόρν-φλέικς 
 Είναι προϊόν με βάση τα σιτηρά, προορισμένο για πρωινό. Να πληροί τους όρους του 
άρθρου 103 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι σε 
συσκευασία χάρτινη ή σε σακουλάκι των 1000 γρ.  όπως διατίθενται στην ευρεία αγορά, να 
μην περιέχουν χρωστικές ουσίες και να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) ημερομηνία λήξης 
β) σύνθεση του προϊόντος. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές 
αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.  
 
 Τοματοχυμός συμπυκνωμένος 
 Να προέρχεται από ντομάτες ελληνικές χωρίς συντηρητικά. Ελαφρά συμπύκνωση 
χυμού ντομάτας σύμφωνα με το άρθρο 124του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις, ώστε τα στερεά συστατικά εκ του χυμού προερχόμενα, να είναι 6% 
τουλάχιστον.  Η συσκευασία του να είναι χάρτινη των 1.000 γρ. και να φέρει ενδείξεις στα 
ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 
 
 Άνθος Αραβοσίτου (με άρωμα βανίλια)- Τύπου Κάστερ Πάουντερ 
 Άμυλο αραβοσίτου, β’ καροτένιο, ριβοφλαβίνη, βανιλίνη σε συσκευασία χάρτινη των 
120 gr. και να είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. και να 
αναγράφεται επί της συσκευασίας. Να πληροί τους όρους των άρθρων  του Κ.Τ.Π. και 
Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να 
είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα 
ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης 
 
 Μπισκότα(τύπου πτι μπερ) 
 Να πληρούν τους όρους του άρθρου 142 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. Επί της συσκευασία να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) 
ημερομηνία λήξης β) σύνθεση του προϊόντος. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις 
όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Τα τύπου Πτί-μπέρ να 
διατίθενται σε συσκευασία των 225-230γρ.  
 
 Μπισκότα (τύπου Μιράντα) 
 Να πληρούν τους όρους του άρθρου 142 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. Επί της συσκευασία να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) 
ημερομηνία λήξης β) σύνθεση του προϊόντος. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις 
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όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Τα τύπου Μιράντα  να 
διατίθενται σε συσκευασία των 250 γρ.  
 
 Κανέλα τριμμένη 
 Να πληρούν τους όρους του άρθρου 142 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. να διατίθενται σε συσκευασία των 50 γραμμαρίων.  
 
 Φυσικός χυμός πορτοκάλι 
 Ως χυμός πορτοκάλι ορίζεται το ζυμώσιμο αλλά μη ζημωθέν, προϊόν που προέρχεται 
από το ενδοκάρπιο υγιών και ώριμων φρούτων, με μηχανικές μεθόδους λήψης και έχει το 
χρώμα, το άρωμα και τη χαρακτηριστική γεύση του χυμού του φρούτου από τα οποία 
προέρχεται. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει να είναι άμεμπτοι και να 
μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς 
επεξεργασίας. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στα άρθρα 126 και 127  του Κ.Τ.Π. και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Η συσκευασία του να είναι χάρτινη 
(τετραπάκ) του διακοσίων πενήντα (250) ml. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής 
ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο 
άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 
 
 Σοκολατένια αβγουλάκια γάλακτος με πραλίνα 
Να πληροί τους όρους των άρθρων  του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής 
παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές 
αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Διογκωτικό γλυκισμάτων, να 
διατίθεται  σε συσκευασία πλαστική των 1.000 γραμμαρίων (5-7 γρ.το τεμάχιο),  να πληρούν 
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές 
διατάξεις. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 
του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 
 
 Μπέικιν  πάουντερ 
 Να πληροί τους όρους των άρθρων  του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής 
παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές 
αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Διογκωτικό γλυκισμάτων, να 
διατίθεται  σε χάρτινη συσκευασία 3 τεμαχίων των 20 gr. (στον πίνακα Α/Α 18 γράφει 750 
τεμ φακελάκια) 
 
 Κακάο σε σκόνη  
 Να πληροί τους όρους των άρθρων  του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής 
παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές 
αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να είναι  αρίστης ποιότητος, 
τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 125gr. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους εκτός ψυγείου. 
 
 Σόδα φαγητού  
 Να πληροί τους όρουςτων άρθρων του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής 
παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές 
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αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να είναι  αρίστης ποιότητος και να 
διατίθεται σε συσκευασία έως 350 gr 
 
 Ξύδι  
 Να πληροί τους όρους του άρθρου 39 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα 
ξυδιού (να μην περιέχει αλκοόλη). Το βάρος του να είναι 400 γρ. Να είναι κατά προτίμηση 
ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως 
αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.  
 
 Το κύμινο και ο δυόσμος 
 Να πληροί τους όρους των άρθρων του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. Να περικλείονται σε αεροστεγή συσκευασία, Α΄ ποιότητας, βάρους 
50 γραμμαρίων.   
 
 Σιμιγδάλι 
 Να πληροί τους όρους των άρθρων του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. Το βάρος τη συσκευασίας του να είναι 500 γρ. Από 100% σκληρό 
σίτο, να περικλείεται σε αεροστεγή  συσκευασία  των 500gr 
 
 Βανίλιες  
 Να πληροί τους όρους των άρθρων του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. Να περικλείονται σε φιαλίδια βανίλιας σε συσκευασία των 5 
τεμαχίων, βάρους 0,3gr. ανά τεμάχιο. 
 
 Τσάι του βουνού 
 Να πληροί τους όρους των άρθρων του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. Να περικλείεται  σε αεροστεγή  συσκευασία των 30 γραμμαρίων, όχι 
χύμα. 
 
 Πιπέρι (μαύρο) 
 Να πληροί τους όρους των άρθρων του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. Να περικλείεται  σε αεροστεγή  συσκευασία των 100 γραμμαρίων, 
όχι χύμα. 
 
 Ντοματάκι ψιλοκομμένο  
 Να προέρχεται από φρέσκες, κόκκινες, ώριμες τομάτες που αποφλοιώνονται χωρίς 
χημικά μέσα, που κόβονται και στραγγίζονται ώστε ένα μέρος των σπόρων  να 
απομακρύνεται. Να μην περιέχει πρόσθετα χημικά και να περικλείεται σε συσκευασία 400 
γραμμαρίων.  
 
 Αυγά νωπά 
 Τα αυγά να είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπημένα, Α΄ κατηγορίας με τις 
απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κείμενων διατάξεων βάρους 53-63 γρ. (κατηγορία 
Medium). 
 Ο έλεγχος του βάρους θα εξακριβώνεται με δειγματοληπτική ζύγιση αριθμό αυγών 
από την επιτροπή παραλαβής. Τα αυγά θα είναι: α) συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο 
σε καθαρές προθήκες, με τις απαραίτητες ενδείξεις (αριθμός ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία 
αυγού Α, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης κ.λ.π.) β) συσκευασμένα σε πλαστική ή 
χάρτινη συσκευασία με αριθμό αυγών ανάλογα με τις ανάγκες του παιδικού σταθμού και με 
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τις απαιτούμενες ενδείξεις (αριθμός ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α, ημερομηνία 
παραγωγής, ημερομηνία λήξης κ.λ.π.). 
 Τα αυγά θα παραδίδονται σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και τις εκάστοτε Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι, κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής, ή προέλευσης Ε.Ε. 
Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με  τους όρους που αναφέρονται στον 
κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, τις ισχύουσες Κτηνιατρικές, 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις καθώς και τις εκάστοτε εγκυκλίους και αποφάσεις 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 
 Ταχίνι 
 Να παρασκευάζεται από 100% αλεσμένο σησάμι, αποκλειστικά από αυστηρά 
διαλεγμένες ποικιλίες σησαμιού. Να μην περιέχουν πρόσθετα χημικά στοιχεία.( των 900 
γραμμ.) 
 
 Κρέας μόσχου 
 Νωπό κρέας, κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής, ή προέλευσης Ε.Ε. σε μερίδες, 
από ποντίκι, σπάλα ή μπούτι, Α΄ ποιότητας απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λ.π. Να 
προέρχεται από ζώα υγιή και να είναι αρίστης θρεπτικής κατάστασης. 
 Να έχουν σφαγεί σε ελεγχόμενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία, να έχουν 
υποστεί τον κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχουν σφραγισθεί με τις προβλεπόμενες σφραγίδες 
Κτηνιατρικού ελέγχου. Στο σφάγιο να υπάρχει σε κάθε τεταρτημόριό του το ειδικό καρτελάκι 
που εκδίδουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες όπου θα αναγράφονται: 
 α) η ημερομηνία σφαγής 
 β) το σφαγείο όπου σφαγιάστηκε το ζώο 
 γ) χώρα γέννησης: Ελλάδα ή χώρα Ε.Ε. 
 δ) χώρα εκτροφής: Ελλάδα ή χώρα Ε.Ε. 
 ε) χώρα σφαγής: Ελλάδα ή χώρα Ε.Ε. 
 στ)Ταξινόμηση ζώου 
 Κατηγορία: Α 
 Διάπλαση:  U  ή    R   ή   Ο 
 Βαθμός πάχυνσης: 1 ή 2 
 
 Κιμάς μόσχου 
 Να προέρχεται από νωπό κρέας μόσχου, κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής, ή 
προέλευσης Ε.Ε. ,σπάλα ή μπούτι Α’ ποιότητος, να είναι καθαρισμένο εντελώς από λίπος, 
όπως ακριβώς το μεριδοποιημένο κρέας, το οποίο θα αλέθεται στην κρεατομηχανή. Το κρέας 
το οποίο προορίζεται για κοπή κιμά, να έχει ακριβώς τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές με 
αυτές του μεριδοποιημένου νωπού κρέατος μόσχου. 
 Αποκλείεται από την παρασκευή κιμά το ποντίκι και τα τραυματισμένα μέρη. 
 
 Νωπά πουλερικά  (κοτόπουλα)  
 Τα νωπό κοτόπουλο να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής, ή προέλευσης 
Ε.Ε.. Να είναι Α΄ ποιότητας, προσφάτου σφαγής και του τύπου 65% χωρίς εντόσθια 
(συκωτάκια, καρδιά κ.λ.π.), λαιμό και αμάρα. Τα νωπά κοτόπουλα θα έχουν βάρος  από 1500 
γρ. 1800γρ. το τεμάχιο. Τα κοτόπουλα να είναι εγχώριας προέλευσης ή προέλευσης Ε.Ε. 
πρώτης ποιότητας, πλήρης αποπτίλωσης, ανέπαφα καθαρά χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, 
ακαθαρσία ή αίμα, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος (εκτός από 
όσες είναι μικρού μεγέθους), χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες 
και χωρίς ίχνη προηγούμενης κατάψυξης. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα λεπτό και 
κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, στην πλάτη και τους μηρούς (σχετ. καν. Ε.Ο.Κ. 
1538/91 άρθρο 6 και ΚΑΝ 853/04). 
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 Επίσης, θα πρέπει να προέρχονται από πτηνοσφαγείο, που έχει αριθμό έγκρισης από 
την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν απαραίτητα τη σφραγίδα (κονκάρδα) του 
κτηνιατρικού ελέγχου, με ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Η ημερομηνία παράδοσής τους 
να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξεως. 
 Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα αυτοκίνητα-
ψυγεία που θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα και άδεια καταλληλότητας από την 
Κτηνιατρική Υπηρεσία. 
 Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Υγειονομικές, Κτηνιατρικές και Κοινοτικές 
διατάξεις. 
 
 Ελαιόλαδο 
 Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, με εξαγωγή εν ψυχρώ 
και να έχει οξύτητα 0-1%. Πρέπει να είναι ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. και 
σύμφωνα με τον  Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.  Να διατίθεται σε συσκευασία μεταλλική των πέντε (5) lt σε λευκοσιδηρά ή 
πλαστικά δοχεία. 
 
 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
1.  Παράδοση 

 Η παράδοση των προϊόντων και του γάλακτος του προσωπικού θα γίνεται στα 
μαγειρεία του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. στον Α΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό (Ο.Α.Ε.Δ.) Θεσσαλονίκης 73 
Ωραιόκαστρο, Γ΄ Παιδικό Σταθμό Νεοχωρούδας (Νεοχωρούδα Ωραιοκάστρου Θεσ/νίκης) 
και Δ΄ Παιδικό Σταθμό Πενταλόφου(Πεντάλοφος Ωραιοκάστρου Θεσ/νίκης). 
 Τις πρωινές ώρες κάθε εργάσιμης ημέρας θα παραδίδεται στον παραπάνω χώρο η 
αναλογούσα ποσότητα που δικαιούνται οι εργαζόμενοι του ΔΟΠΠΑΩ. 
 Ο ανάδοχος της προμήθειας έχει την υποχρέωση να διαθέτει ψυκτικούς θαλάμους 
συντήρησης των φιαλών γάλακτος που θα παραδοθούν στο ανωτέρω σημείο. Την ευθύνη 
συντήρησης των ανωτέρω θαλάμων έχει ο ανάδοχος, καθώς και υποχρέωση αντικατάστασής 
τους, σε περίπτωση βλάβης ή μη σωστής λειτουργίας. 
 Στους εργαζόμενους του ΔΟΠΠΑΩ που δικαιούνται την παροχή γάλακτος αφενός 
συμπεριλαμβάνεται τόσο το τακτικό προσωπικό, το οποίο υφίσταται αυξομειώσεις λόγω 
υπηρεσιακών μεταβολών, (αδειών, συνταξιοδοτήσεων κλπ), όσο και το εποχικό προσωπικό, 
του οποίου ο αριθμός δεν είναι σταθερός, για όλο το διάστημα της προμήθειας, με ευθύνη 
του Τμήματος Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού θα γνωστοποιούνται στον ανάδοχο οι 
ποσότητες του μήνα και οι τυχόν μεταβολές αυτών.  
 

2.  Παραλαβή 
 Η παραλαβή θα γίνεται από τις  αρμόδιες επιτροπές που ορίζονται με απόφαση 
Διοικητικού  Συμβουλίου του  Νομικού Προσώπου.  
 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει τα τρόφιμα ή παραλείψει 
να φέρει ορισμένα από εκείνα που παραγγέλθηκαν ή δεν τα παραδώσει καθόλου ή σε 
περίπτωση απόρριψης των ειδών και μη αντικατάστασης τους σε ταχθείσα προθεσμία εντός 
μίας ώρας το αργότερο, τότε η αναθέτουσα αρχή θα καταπέσει από την εγγυητική καλής 
εκτέλεσης το αντίστοιχο ποσό. 
 

3. Υποχρεώσεις αναδόχων 
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 1. Η μεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του 
ή μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία (υποχρεωτική γνωστοποίηση των αριθμών 
κυκλοφορίας και κατάθεση αντιγράφου της απαιτούμενης άδειας σε ισχύ), τα οποία πρέπει να είναι 
καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων.  
 2.Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδίδονται με δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται κάθε 
στοιχείο που προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες αγορανομικές 
διατάξεις. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016. Η επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει την έγκαιρη 
και σωστή – ποιοτικά και ποσοτικά- παράδοση του κάθε προϊόντος.          
 3. Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες της επιτροπής εμπίπτουν: ο έλεγχος καθαριότητας και της 
τακτικής απολύμανσης του μεταφορικού μέσου του προμηθευτή, ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής 
ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας και ο έλεγχος της ποιότητας, της κατηγορίας και προέλευσης ως και 
του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού γνωρίσματος των παρεχομένων ειδών. Εάν ο προμηθευτής ή 
αντιπρόσωπός του αρνηθεί να υπογράψει τα παραπάνω πρωτόκολλα, θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία 
σε αυτά για την άρνηση της υπογραφής του. Στο πρακτικό θα καταγράφονται εκτός από τα πραγματικά 
γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία της παράβασης, το είδος, η ποσότητα, η 
αντικατάσταση ή όχι του είδους που απορρίφθηκε όπως και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο η επιτροπή 
παραλαβής κρίνει απαραίτητο να μνημονευτεί.  
  Η παρούσα μελέτη τροφίμων αποτυπώνεται με βάση το «διαιτολόγιο και ποσοτολόγιο» των 
βρεφονηπίων, σύμφωνα με το ΦΕΚ Αριθμ. Φ. 3758/25-01-2017 «Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, 
διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς 
βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς». 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ 

Ια. Διαιτολόγιο για τα τμήματα νηπίων (>2,5 ετών) και για τμήματα βρεφών 1,5 ετών - 2,5 ετών 

Πρωινό 

(ενδεικτικές 

επιλογές) 

 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ημιαποβουτυρωμένο με δημητριακά ολικής άλεσης απλά 
(χωρίς προσθήκη σοκολάτας, μελιού κ.λπ.) και φρέσκο φρούτο 

 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ημιαποβουτυρωμένο και ψωμί ολικής άλεσης με μέλι ή 
με ταχίνι ή με μαρμελάδα και φρέσκο φρούτο 

 Γιαούρτι λευκό με δημητριακά ολικής άλεσης απλά (χωρίς προσθήκη 
σοκολάτας, μελιού κ.λπ.) και φρέσκο φρούτο 

 Ψωμί ολικής άλεσης και αυγό βραστό και φρέσκο φρούτο 
 Τοστ με ψωμί ολικής άλεσης με τυρί (φέτα, κασέρι, γραβιέρα) και φρέσκο 

φρούτο 

Μεσημεριανό 

(ενδεικτικές 

επιλογές) 

ΨΑΡΙ 1 φορά την εβδομάδα: 
 Ψάρι βραστό (ψαρόσουπα) με λαχανικά (καρότο, κολοκύθι, σέλινο κ.λπ.) και 

ψωμί ή 
 Ψάρι ψητό στον φούρνο με πατάτες φούρνου ή ρύζι και σαλάτα εποχής με 

ελαιόλαδο - προαιρετικά ψωμί ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 1 φορά την εβδομάδα: 
 Κοτόπουλο ψητό με πατάτες φούρνου ή με πουρέ και σαλάτα εποχής με 

ελαιόλαδο - προαιρετικά ψωμί 
 Κοτόπουλο κοκκινιστό με ρύζι ή κριθαράκι ή μακαρονάκι ή πληγούρι και σαλάτα 

εποχής με ελαιόλαδο - προαιρετικά ψωμί 
 Κοτόπουλο βραστό (κοτόσουπα) με ρύζι και λαχανικά και ψωμί ΟΣΠΡΙΑ 1 φορά 

την εβδομάδα: 
 Όσπρια με τυρί (φέτα, κασέρι, γραβιέρα) και ψωμί ΛΑΔΕΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 1 φορά 

την εβδομάδα: 
 Λαδερά Λαχανικά (σπανακόρυζο, μπριάμ, φασολάκια, μπάμιες, αρακάς) με 

αυγό βραστό ή με τυρί (φέτα, κασέρι, γραβιέρα) και ψωμί 
 Γεμιστά με τυρί (φέτα, κασέρι, γραβιέρα) και ψωμί ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΕΑΣ έως 1 φορά 

την εβδομάδα: 
 Μπιφτέκι φούρνου με πουρέ ή ρύζι ή πατάτες φούρνου και σαλάτα εποχής με 
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ελαιόλαδο - προαιρετικά ψωμί 
 Γιουβαρλάκια και σαλάτα εποχής με ελαιόλαδο - προαιρετικά ψωμί 
 Σουτζουκάκια με ρύζι και σαλάτα εποχής με ελαιόλαδο - προαιρετικά ψωμί 
 Μοσχάρι κοκκινιστό με ρύζι ή μακαρονάκι και σαλάτα εποχής με ελαιόλαδο - 

προαιρετικά ψωμί 
 Μοσχάρι βραστό (κρεατόσουπα) με λαχανικά και ψωμί 
 Μακαρόνια με κιμά και σαλάτα εποχής με ελαιόλαδο 
 Παστίτσιο και σαλάτα εποχής με ελαιόλαδο ΖΥΜΑΡΙΚΑ έως 1 φορά την 

εβδομάδα: 
 Μακαρόνια με σάλτσα λαχανικών και τυρί (φέτα, κασέρι, γραβιέρα) και σαλάτα 

εποχής με ελαιόλαδο 
 Μακαρονάκι με θαλασσινά (χταποδάκι, καλαμάρια, σουπιές) και σαλάτα εποχής 

με ελαιόλαδο 
Απογευματινό 

(ενδεικτικές 

επιλογές) 

 

 Φρούτα εποχής 
 Γιαούρτι απλό με κομματάκια φρέσκων φρούτων (όχι επιδόρπια γιαουρτιού) - 

προαιρετικά μέλι ή ταχίνι 
 Κέικ παρασκευασμένο στο σταθμό κατά προτίμηση με αλεύρι ολικής άλεσης και 

ελαιόλαδο-Χαλβάς. 

 Το ανωτέρω διαιτολόγιο είναι κοινό για τα νήπια και για τα βρέφη από 18 μηνών. Ειδικά για τα 
τμήματα βρεφών 1,5 - 2,5 ετών δίδεται ιδιαίτερη μέριμνα σχετικά με την υφή της τροφής που παρέχεται 
ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης του κάθε παιδιού. Εάν κάποιο βρέφος έως αυτή την ηλικία 
καταναλώνει πολτοποιημένες τροφές συστήνεται η σταδιακή μετάβαση του σε ψιλοκομμένες τροφές 
και εν συνεχεία σε μικρά κομμάτια έως ότου καταφέρει να καταναλώσει τροφές με κανονική υφή. Η 
μετάβαση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις συστάσεις του/της Παιδιάτρου και του/ της 
Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, εφόσον υπηρετεί.  

Ιβ. Διαιτολόγιο για τμήματα βρεφών (6 μηνών - 18 μηνών) 
 

Πρωινό 
(ενδεικτικές 

επιλογές) 

Εάν το βρέφος δεν έχει καταναλώσει γάλα το πρωί στο σπίτι (κατά δήλωση του 
γονέα/φροντιστή) μπορεί να δοθεί: 

 Μητρικό γάλα αντλημένο που παραδίδεται στο σταθμό την ίδια μέρα (τα 
στοιχεία του παιδιού αναγράφονται σε αυτοκόλλητο πάνω στο μπουκάλι) ή 

 Γάλα 2ης βρεφικής ηλικίας ή 
 Φρέσκο γάλα αγελαδινό ή κατσικίσιο πλήρες (μόνο για τα βρέφη άνω των 12 

μηνών) 
Εάν το βρέφος έχει καταναλώσει γάλα το πρωί στο σπίτι (κατά δήλωση του 
γονέα/φροντιστή) μπορεί να δοθεί: 

 Γιαούρτι αγελαδινό, πρόβειο ή κατσικίσιο απλό (όχι επιδόρπια γιαουρτιών) ή 
 Φρουτόκρεμα από φρέσκα φρούτα εποχής ή 
 Αυγό καλά βρασμένο και φρέσκο φρούτο 

Μεσημεριανό 
(ενδεικτικές 

επιλογές) 

ΨΑΡΙ 1-2 φορές την εβδομάδα: 
 Ψάρι βραστό (ψαρόσουπα) με λαχανικά (καρότο, κολοκύθι, σέλινο κ.λπ.) και 

πατάτα ή φιδέ ή ρύζι ή μακαρονάκι και ελαιόλαδο (πολτοποιημένα ή 
ψιλοκομμένα) 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 1-2 φορές την εβδομάδα: 
 Κοτόπουλο βραστό (κοτόσουπα) με λαχανικά (καρότο, κολοκύθι, σέλινο κ.λπ.) 

και πατάτα ή φιδέ ή ρύζι ή μακαρονάκι και ελαιόλαδο (πολτοποιημένα ή 
ψιλοκομμένα) 

ΟΣΠΡΙΑ 1 φορά την εβδομάδα: 
 Όσπρια με λαχανικά και ελαιόλαδο (πολτοποιημένα ή ψιλοκομμένα) 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΕΑΣ έως 1 φορά την εβδομάδα: 
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 Μοσχάρι βραστό (κρεατόσουπα) με λαχανικά και πατάτα ή φιδέ ή ρύζι ή 
μακαρονάκι και ελαιόλαδο (πολτοποιημένα ή ψιλοκομμένα) 

 Γιουβαρλάκια με τυρί (φέτα, κασέρι, γραβιέρα) και ελαιόλαδο (πολτοποιημένα 
ή ψιλοκομμένα) 

Απογευματινό 
(ενδεικτικές 

επιλογές) 

 Γιαούρτι αγελαδινό, πρόβειο ή κατσικίσιο απλό (όχι επιδόρπια γιαουρτιών) ή 
 Φρουτόκρεμα από φρέσκα φρούτα εποχής ή 
 Ολόκληρα φρέσκα φρούτα εποχής με μαλακή υφή για τα παιδιά που 

καταναλώνουν μη πολτοποιημένες τροφές 
 Χυλός βρώμης με νερό ή γάλα ή/και φρούτα. 

 Για τα βρέφη 6-9 μηνών τα οποία δεν έχουν εισάγει όλα τα τρόφιμα στο διαιτολόγιο τους, η 
διατροφή τους μπορεί να αποκλίνει από τα ανωτέρω και τα τρόφιμα να εισαχθούν σταδιακά 
σύμφωνα με τις οδηγίες του/της Παιδιάτρου και του/της Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, εφόσον 
υπηρετεί, ο/η οποίος/α συντάσσει ατομικό διατροφικό πλάνο για τα εν λόγω παιδιά. 

 Τα τρόφιμα πρέπει να έχουν την κατάλληλη υφή και πυκνότητα ανάλογα με το στάδιο 
ανάπτυξης του παιδιού, που να διασφαλίζει την έγκαιρη μετάβαση στη σίτιση με τρόφιμα που 
καταναλώνονται με τα δάχτυλα και μετέπειτα στην αυτόνομη σίτιση. 

 Η παρατεταμένη χρήση πολτοποιημένων τροφών πρέπει να αποφεύγεται και τα βρέφη πρέπει 
να καταναλώνουν ημι-στερεές τροφές με σβόλους από την ηλικία των 8 έως 10 μηνών το 
αργότερο, λαμβάνοντας υπόψη και την ικανότητα σίτισης του κάθε βρέφους σύμφωνα με τις 
συστάσεις του/της Παιδιάτρου και του/της Διαιτολόγου- Διατροφολόγου, εφόσον υπηρετεί. 

 Συστήνεται, τα βρέφη από την ηλικία των 12 μηνών να πίνουν κατά κύριο λόγο από φλιτζάνι ή 
εκπαιδευτικό κύπελλο και όχι από μπιμπερό. 

 
 Ιγ. Μερίδες - Ποσοτολόγιο 

Ομάδες Τροφίμων Τρόφιμα Μέγεθος Μερίδας 
Γάλα- Γαλακτοκομικά Γάλα φρέσκο 250 ml 

  Γιαούρτι 200 γρ. 
  Τυρί (φέτα, κασέρι, γραβιέρα) 30 γρ. 
Φρούτα Μήλο - αχλάδι - πορτοκάλι - ροδάκινο 1 μέτριο (~120 γρ) 

  Μανταρίνι 2 μικρά τεμάχια 
  Βερίκοκα 2 τεμάχια 
  Σταφύλι 15 ρώγες 
  Φράουλες 8 τεμάχια 
  Καρπούζι - Πεπόνι 1 φέτα 
  Κεράσια 15 τεμάχια 
  Φυσικός χυμός πορτοκάλι λΑ φλιτζάνι (120 ml) 
Λαχανικά Ωμά λαχανικά (ως σαλάτα) 1 φλιτζάνι 

  Μαγειρεμένα λαχανικά (ως γεύμα) 1 φλιτζάνι 
Δημητριακά-Ψωμί-Ζυμαρικά- Ψωμί 1 φέτα (30 γρ) 
Ρύζι Φρυγανιές - Παξιμάδι 2 μικρά τεμάχια 

  Δημητριακά πρωινού ή βρώμη φλιτζάνι 
  Ζυμαρικά βραστά, Ρύζι βραστό, Πλιγούρι φλιτζάνι 
  Πατάτα βραστή/ψητή 1 μέτρια 
Κρέας-Ψάρι-Αυγό-Όσπρια Μοσχάρι, Χοιρινό, Κοτόπουλο, Κιμάς (μαγειρεμένο) 

  1-2 ετών 40-60 γρ. 
  2-3 ετών 60 γρ. 
  4-5 ετών 60-90 γρ. 
  Ψάρι βραστό/ψητό (μαγειρεμένο) 
  1-2 ετών 60 γρ. 
  2-3 ετών 60-90 γρ. 
  4-5 ετών 90-120 γρ. 
  Αυγό βραστό 1 τεμάχιο 
  Όσπρια (μαγειρεμένα και στραγγισμένα)   
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  1-2 ετών 40-60 γρ. 
  2-3 ετών 60-90 γρ. 
  4-5 ετών 90-120 γρ. 
Λίπη-Έλαια Ελαιόλαδο 1 κουταλιά σούπας (15ml) 

  Ταχίνι 1 κουταλιά σούπας (15ml) 
 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 Άρθρο 1ο  
 Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν  υπεύθυνη δήλωση  όπου θα αναφέρεται 
ότι θα προσκομίσουν οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία τους ζητηθούν, προς 
απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των 
σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του 
παρόντα διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο ο ΔΟΠΠΑΩ. 
  
 Άρθρο 2ο  
 Στην  τιμή της προσφοράς περιλαμβάνεται η μεταφορά και η παράδοση των ειδών 
στα οριζόμενα  από το Νομικό Πρόσωπο σημεία.  
 Η μεταφορά και παράδοση των ειδών  θα γίνεται με δαπάνες του αναδόχου και με 
δικά του ή μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία(υποχρεωτική γνωστοποίηση 
των αριθμών κυκλοφορίας και κατάθεση αντιγράφου της απαιτούμενης άδειας σε ισχύ), τα 
οποία πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί 
μεταφοράς τροφίμων.  
  
 Άρθρο 3ο 
 Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά και κατόπιν 
παραγγελίας από αρμόδιο άτομο που θα οριστεί από το Νομικό Πρόσωπο.  
  
 Άρθρο 4ο 
 Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται 
στις προδιαγραφές δεν θα παραλαμβάνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και θα 
επιστρέφεται στον προμηθευτή για αντικατάσταση,  η οποία θα πραγματοποιείται εντός της 
ίδιας μέρας ή της επομένης. Σε περίπτωση δε που ο προμηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει 
το ελαττωματικό ή ακατάλληλο είδος ο ΔΟΠΠΑΩ θα προβαίνει σε όλες από το νόμο 
προβλεπόμενες ενέργειες. 
  
 Άρθρο 5ο 
 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, οφείλουν απαραιτήτως να υποβάλουν 
πιστοποιητικό, με το οποίο θα τεκμηριώνεται ότι εφαρμόζονται οι αρχές του συστήματος 
Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP), ή με βάση τα εκάστοτε 
ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα (ISO 22000,IFS,BRC κτλ). Το ως άνω πιστοποιητικό χορηγείται 
από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ. Τα σχετικά 
πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Αν λήγει πριν τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου θα πρέπει να προσκομιστεί εν συνεχεία η ανανέωση της ισχύος του.  
  
 Άρθρο 6ο 
 Τα τιμολόγια θα εκδίδονται μέσα στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες φορολογικές 
διατάξεις προθεσμίες, θα παραδίδονται στις αρμόδιες υπηρεσίες  του Νομικού Προσώπου 
του ΔΟΠΠΑΩ και το κόστος θα καταβάλλεται με την συμπλήρωση των απαιτούμενων 
διαδικασιών και όχι με απευθείας πληρωμή. 
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 Άρθρο 7ο 
 Η αναθέτουσα Αρχή δύναται εφόσον κριθεί απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία 
των υπηρεσιών της να εφαρμόσει την δυνατότητα που παρέχει η διάταξη του Άρθρου 
6/παρ.10 του ν.4412/16.  
 Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.10 : "Κατά παρέκκλιση από 
τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9 του ν.4412/16, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν 
να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος 
Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς 
ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ 
για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν 
υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το 
προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη 
παροχή υπηρεσιών." 
    
 Άρθρο 8ο 
 Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Υ.Α 
181504/2016-ΦΕΚ Β’2454/09-08-2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 
Β’538/22-02-2017 ) το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ αποτελεί προϋπόθεση για 
τη διάθεση ενός προϊόντος στην ελληνική αγορά και στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν.4412/2016 διασφαλίζει το δικαίωμα του παραγωγού για τη συμμετοχή του σε 
δημόσιους διαγωνισμούς. 
 Συνεπώς θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να έχουν εγγραφεί στο 
εθνικό μητρώο 
παραγωγών ή εφόσον δεν είναι υπόχρεοι οι ίδιοι, να προσκομίσουν υπεύθυνη 
δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι : " Δεν είμαι υπόχρεος εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ., αλλά 
τα στοιχεία του υπόχρεου φορέα εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ είναι τα ακόλουθα (Πλήρη 
στοιχεία του υπόχρεου, ο αριθμός μητρώου παραγωγού και η αντιστοίχιση με το 
προσφερόμενο προϊόν). 
 Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ανωτέρω προαναφερόμενη νομοθεσία, είναι 
υποχρεωτική και η αναγραφή του αριθμού μητρώου παραγωγού στα φορολογικά στοιχεία 
της εταιρείας, το οποία δύναται να ελεγχθούν από την αναθέτουσα αρχή. 
 
 Άρθρο 9ο 
 Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει προσφορά για μία ή περισσότερες ή και για 
όλες ομάδες με το σύνολο όμως των ειδών που αναφέρονται σ’ αυτές. Στην κατατεθειμένη 
προσφορά θα υπάρχει σαφής διαχωρισμός των ομάδων και για κάθε ομάδα θα αναδειχθεί 
ένας μειοδότης. 
 
 Άρθρο 10ο 
 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης και κατόπιν συνεννόησης με τον/τους αναδόχο/ους, ο 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούνται σε 
σχέση με διάφορες κάθε φορά διαμορφούμενες συνθήκες(εποχικές, έκτακτες καταστάσεις κλπ) τις 
ποσότητες  των υποομάδων τηρουμένων πάντα των ορίων της συμβατικής αξίας.  
 
      Άρθρο 11ο 
   Οι συμβάσεις με τους αναδόχους προμηθευτές θα ισχύουν από την υπογραφή τους και 
μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου  και όχι πέραν τις 31/12/2021. Επίσης ο 
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χρόνος ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών 
εφόσον δεν έχουν απορροφηθεί όλα τα προς προμήθεια υλικά της μελέτης. 
 
  

 4. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΟΜΑΔΑ 1η :  ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΟΠΠΑΩ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  (ΔΟΠΠΑΩ) 
 
Α.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΙΔΟΧ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ / 

ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Γάλα πλήρες φρέσκο 
παστεριωμένο 

1 Lt 15 231 8.190 0,88 € 7.207,20 € 

                                                                  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ  ΑΞΙΑΣ          7.207,20 € 

                                                                                ΦΠΑ     13 % 936,94 € 

                                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 8.144,14 € 
  Ο υπολογισμός της απαιτούμενης ποσότητας έγινε βάσει του παρακάτω υπολογιστικού πίνακα : 

έτος 2019 15 άτομα χ 4 μήνες χ 21 ημέρες   1.260lt 

έτος 2020 15 άτομα χ 11 μήνες χ 21 ημέρες   3.465lt 

έτος 2021 15 άτομα χ 11 μήνες χ 21 ημέρες   3.465lt 

 ΣΥΝΟΛΟ 8.190lt 
 
 
ΟΜΑΔΑ 2η  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
 
2.1 - Γάλα παιδιών  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 
ΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 Γάλα πλήρες φρέσκο παστεριωμένο 1 
λίτρου ΤΕΜ 8.693 lt 0,88                        7.649,84 € 

                                                                         ΣΥΝΟΛ0 ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 7.649,84 € 
                                                                                                 ΦΠΑ 13% 994,48 € 
                                                                                    ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΑΞΙΑ 8.644,32 € 

 
2.2 - Γαλακτοκομικά είδη  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 
1 Τυρί φέτα κιλό 2.100 7,00 14.700,00 € 

2 
Γιαούρτι αγελαδινό   στραγγιστό 1 

κιλού  ΤΕΜ 1.351 2,62 3.539,62 € 
3 Ημίσκληρο  τυρί (μπαστούνι) κιλό 600 9,60 5.760,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ  ΑΞΙΑΣ 23.999,62 € 
ΦΠΑ     13 % 3.119,95 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 27.119,57 € 
ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 2 

Σύνολο Καθαρής Αξίας ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% Σύνολο ΦΠΑ Συνολική Αξία 
31.649,46 € 4.114,43 €  4.114,43 € 35.763,89 € 
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ΟΜΑΔΑ 3η ΦΡΕΣΚΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
 
3.1 - Φρούτα ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 
1.  Αχλάδια κιλό 1.800 1,60 2.880,00 € 
2.  Βερίκοκα κιλό 525 1,50 787,50 € 
3.  Καρπούζια κιλό 750 1,00 750,00 € 
4.  Μανταρίνια κλημεντίνες κιλό 750 1,10 825,00 € 
5.  Μήλα κιλό 3.300 1,50 4.950,00 € 
6.  Μπανάνες κιλό 4.500 1,70 7.650,00 € 
7.  Νεκταρίνια κιλό 525 1,70 892,50 € 
8.  Πεπόνια κιλό 750 1,25 937,50 € 
9.  Πορτοκάλια κιλό 900 1,20 1.080,00 € 
10.  Ροδάκινα κιλό 525 1,70 892,50 € 
11.  Φράουλες κιλό 300 2,80 840,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.485,00 € 
Φ.Π.Α. 13% 2.923,05 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25.408,05 € 
 
3.2 - Λαχανικά ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 
1.  Αγγουράκια ΤΕΜ 2.250 0,45 1.012,50 € 
2.  Άνηθος  ΤΕΜ 180 0,30 54,00 € 
3.  Μαϊντανός ΤΕΜ 525 0,30 157,50 € 
4.  Καρότα κιλό 900 0,50 450,00 € 
5.  Κολοκυθάκια κιλό 450 0,70 315,00 € 
6.  Κρεμμύδια κιλό 2.700 0,60 1.620,00 € 
7.  Λάχανο κιλό 1.050 0,40 420,00 € 
8.  Σαλάτα σγουρή κιλό 450 1,20 540,00 € 
9.  Μελιτζάνες κιλό 225 1,50 337,50 € 
10.  Ντομάτες κιλό 6.000 1,50 9.000,00 € 
11.  Πατάτες κιλό 6.750 0,80 5.400,00 € 
12.  Πιπεριές κέρατο κιλό 150  1,50 225,00 € 
13.  Πιπεριές για γέμισμα κιλό 300 1,50 450,00 € 
14.  Σέλινο κιλό 90 1,70 153,00 € 
15.  Λεμόνια κιλό 750 1,20 900,00 € 
16.  Μπρόκολα  -Κουνουπίδι  κιλό 450 1,00 450,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.484,50 € 
Φ.Π.Α. 13% 2.792,99 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.277,49 € 
 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 3 
Σύνολο Καθαρής 

Αξίας ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% Σύνολο ΦΠΑ Συνολική 
Αξία 

43.969,50 € 5.716,04 €  5.716,04 € 49.685,54 € 
 
ΟΜΑΔΑ 4η: ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 
 
4.1 - Κατεψυγμένα λαχανικά ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 
1  Αρακάς μέτριος κατεψυγμένος Κιλό 740 2,10 1.554,00 € 
2 Φασολάκια πλατιά κατεψυγμένα Κιλό 740 2,21 1.635,40 € 
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3 Σπανάκι κατεψυγμένο Κιλό 519 2,96 1.536,24 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 4.725,64 € 

 ΦΠΑ 13 % 614,33 € 
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 5.339,97 € 

 
4.2 - Κατεψυγμένα ψάρια ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 Βακαλάος φιλέτο Α΄ ποιότητας, συσκευασία 
1-1,5 κιλού κατεψυγμένος 

κιλό 769 7,84 6.028,96 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 6.028,96 € 

ΠΑ 13 % 783,77 € 
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 6.812,72 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 4 

Σύνολο Καθαρής Αξίας ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% Σύνολο ΦΠΑ   Συνολική 
Αξία 

10.754,60 € 1.398,10 €  1.398,10 € 12.152,70 € 
 
ΟΜΑΔΑ 5η: ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ- ΦΡΕΣΚΑ  ΕΙΔΗ  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 
 
5.1 - Άρτος - αρτοσκευάσματα ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.(€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 
1 Άρτος ολικής άλεσης Κιλό 12.000 2.50 30.000,00 € 
2 Κουλούρι σουσαμένιο  Τεμάχιο 8.100 0,45 3.645,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ  ΑΞΙΑΣ 33.645,00 € 
ΦΠΑ     13 % 4.373,85 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 38.018,85 € 
 

5.2 - Αρτοσκευάσματα – είδη ζαχαροπλαστικής ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠΠΑΩ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 
1 Τσουρέκι κιλό 45 6,50 292,50 € 
2 Βασιλόπιτα 1κιλού κιλό 45 6,50 292,50 € 
3 Μελομακάρονα κιλό 45 10,00 450,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ  ΑΞΙΑΣ 1.035,00 € 
ΦΠΑ     24 % 248,40 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1.283,40 € 
 
5.3 - Αρτοσκευάσματα – είδη ζαχαροπλαστικής ΚΑΠΗ  Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 
1 Βασιλόπιτα  Κιλό 90 7,00 630,00 € 
2 Βασιλοπιτάκια  Τεμάχιο 7.500 0,40 3.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ  ΑΞΙΑΣ 3.630,00 € 
ΦΠΑ     24 % 871,20 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 4.501,20 € 
ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 5 

Σύνολο Καθαρής Αξίας ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% Σύνολο ΦΠΑ Συνολική Αξία 
38.310,00€ 4.373,85€ 1.119,60€ 5.943,45€ 43.803,45 € 

 
ΟΜΑΔΑ 6η  ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 
1 Χυλοπίτες Συσκ. 500γρ. TΕΜ 750 1,00 750,00 € 
2 Μακαρόνια κοφτά Συσκ. 500γρ. TΕΜ 1125 0,73 821,25 € 
3 Κριθαράκι Συσκ. 500γρ. TΕΜ 675 0,70 472,50 € 
4 Κουσκούσι  Συσκ. 500γρ. TΕΜ 600 0,70 420,00 € 
5 Αστράκι Συσκ. 500γρ. TΕΜ 525 0,70 367,50 € 
6 Φιδές,  συσκ. 250γρ. TΕΜ 100 0,70 70,00 € 
7 Τραχανάς, συσκ. 500γρ. TΕΜ 200 1,60 320,00 € 
8 Ρύζι καρολίνα, συσκ. 1 κιλού TΕΜ 750 1,30 975,00 € 
9 Ρύζι μπονέ, συσκ. 1 κιλού TΕΜ 750 1,20 900,00 € 

10 Φακές ψιλές, συσκ. 500γρ. TΕΜ 1800 1,27 2.286,00 € 
11 Ρεβύθια, συσκ. 500γρ. TΕΜ 450 1,85 832,50 € 
12 Φασόλια μέτρια, συσκ. 500γρ. TΕΜ 1050 1,50 1.575,00 € 
13 Μέλι Ελληνικό  συσκ. 900γρ- 1 κιλού TΕΜ 195 9,23 1.799,85 € 
14 Κόρν φλάουερ  συσκ. 200γρ. TΕΜ 180 0,70 126,00 € 

15 Νερό επιτραπέζιο εμφιαλωμένο  1,5 
λίτρου Χ 6 

TΕΜ 600 1,40 840,00 € 

16 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, Α’ 
ποιότητας, συσκ. 5 κιλών 

TΕΜ 300 4,03 1.209,00 € 

17 Γάλα εβαπορέ 410 γρ. TΕΜ 400 0,70 280,00 € 
18 Νιφάδες βρώμης  1 κιλού TΕΜ 75 4,50 337,50 € 
19 Αλεύρι ολικής άλεσης 1.000 γρ. TΕΜ 750 1,80 1.350,00 € 

20 Βούτυρο  SOFT, Α’ ποιότητας, 
συσκ.450γρ. 

TΕΜ 1000 3,40 3.400,00 € 

21 Ζάχαρη συσκ. 1 κιλού TΕΜ 1500 0,58 870,00 € 
22 Μαρμελάδα   συσκ. 370- 500γρ. TΕΜ 1500 1,60 2.400,00 € 
23 Ζάχαρη  Μαύρη συσκ..500γρ. TΕΜ 225 1,45 326,25 € 
24 Ζάχαρη άχνη συσκ. 450γρ. TΕΜ 300 0,80 240,00 € 
25 Φρυγανιά τριμμένη  συσκ. 1000γρ. TΕΜ 37 3,00 111,00 € 
26 Αλάτι μαγειρικό ψιλό,  συσκ. 5 κιλών TΕΜ 150 2,20 330,00 € 
27 Ρίγανη, συσκ. 0,5 κιλού TΕΜ 45 5,00 225,00 € 

28 Δημητριακά σιταριού ολικής άλεσης 
συσκ.1.000γρ. 

TΕΜ 230 8,50 1.955,00 € 

29 Δημητριακά (τύπου κορν φλεικς), 
συσκ.1000γρ. 

TΕΜ 1250 5,00 6.250,00 € 

30 Τοματοχυμός συμπυκνωμένος, χάρτινη 
συσκ. 1.000γρ. 

TΕΜ 1200 1,20 1.440,00 € 

31 Άνθος αραβοσίτου-άρωμα βανίλια 120 
γρ. 

TΕΜ 250 1,00 250,00 € 

32 Μπισκότα 230 γρ.ΤΥΠΟΥ πτι μπερ TΕΜ 525 1,00 525,00 € 
33 Μπισκότα ΤΥΠΟΥ μιράντα 250 γρ. TΕΜ 300 1,10 330,00 € 
34 Κανέλα τριμμένη,συσκευασία 50 γρ. TΕΜ 90 1,00 90,00 € 

35 Φυσικός χυμός πορτοκάλι 100%   Συσκ. 
0,25 λίτρου 

TΕΜ 800 0,40 320,00 € 

36 
Σοκολατένια αβγουλάκια γάλακτος με 
πραλίνα (5-7γρ/τμχ), σε σακουλάκι 1 

κιλού 

TΕΜ 
45 9,00 405,00 € 

37 Μπέικιν πάουντερ (φακελάκι). TΕΜ 750 0,30 225,00 € 
38 Κακάο σκόνη 125 γρ. TΕΜ 200 1,50 300,00 € 
39 Σόδα φαγητού  350 γρ. TΕΜ 45 1,00 45,00 € 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 
40 Ξύδι απλό 400 γρ. TΕΜ 675 0,52 351,00 € 
41 Κύμινο, συσκευασία  50 γρ. TΕΜ 70 1,00 70,00 € 
42 Δυόσμος 50 γρ. TΕΜ 150 1,00 150,00 € 
43 Σιμιγδάλι, συσκευασία 500 γρ. TΕΜ 200 0,90 180,00 € 
44 Βανίλιες, σε σακουλάκι 5 τμχ TΕΜ 755 0,30 226,50 € 
45 Τσάι βουνού, συσκευασία 30 γρ TΕΜ 100 1,65 165,00 € 
46 Πιπέρι μαύρο, συσκευασία 100 γρ.  TΕΜ 150 1,90 285,00 € 
47 Ντοματάκι ψιλοκομμένο  400 γρ. TΕΜ 500 0,55 275,00 € 

48 Αυγά φρέσκα, κατηγορίας Μ (53-63 
γρ.)  

TΕΜ 20661 0,20 4.132,20 € 

49 Ταχίνι  900 γρ. TΕΜ 250 5,50 1375,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 42.979,05 € 

ΦΠΑ 13 % 5.587,28 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 48.566,33 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 6 
Σύνολο Καθαρής Αξίας ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% Σύνολο ΦΠΑ Συνολική Αξία 

42.979,05 € 5.587,28 €  5.587,28 € 48.566,33 € 
 
ΟΜΑΔΑ 7η:  ΚΡΕΑΣ 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ(€) ΣΥΝΟΛΟ 

1. Κρέας μόσχου Κιλό 1100 9,57 10.527,00 € 
2. Κιμάς Μόσχου Κιλό 1250 9,57 11.962,50 € 
3. Κοτόπουλο Κιλό 4493 5,01 22.509,93 € 

  ΜΕΡΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ 44.999,43 € 

ΦΠΑ 13% 5.849,93 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 50.849,36 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 7 
Σύνολο Καθαρής Αξίας ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% Σύνολο ΦΠΑ           Συνολική Αξία 

44.999,43  € 5.849,93 €  5.849,93 €              50.849,36 € 
 
ΟΜΑΔΑ 8η: ΕΛΑΙΑΟΛΑΔΟ 
 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ 

1. Ελαιόλαδο Ελληνικό, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 
ΠΑΡΘΕΝΟ, συσκ. 5 λίτρων 961 ΤΕΜ 26,68 25.639,48 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25.639,48 € 
Φ.Π.Α. 13%   3.333,13 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 28.972,61 € 
 
 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 8 
Σύνολο Καθαρής Αξίας ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% Σύνολο ΦΠΑ Συνολική Αξία 

25.639,48 € 3.333,13 €  3.333,13€ 28.972,61 € 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ                                                                                                                      
ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 

Α/Α Περιγραφή Ομάδας C.P.V Συνολική 
καθαρή Αξία 

Ποσό ΦΠΑ 
13% 

Ποσό ΦΠΑ 
24% 

Σύνολο 
ΦΠΑ 

Συνολική 
τελική αξία 

1 ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΔΟΠΠΑΩ 15511000-3 7.207,20 € 936,94 € 0,00 € 936,94 € 8.144,14 € 

2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ  15500000-3 31.649,46€ 4.114,43 € 0,00 € 4.114,43 € 35.763,89 € 

3 ΦΡΕΣΚΑ 
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 15300000-1 43.969,50 € 5.716,04 € 0,00 € 5.716,04 € 49.685,54 € 

4 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΑΘΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 15896000-5 10.754,60 € 1.398,10 € 0,00 € 1.398,10 € 12.152,70 € 

5 

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ- 
ΦΡΕΣΚΑ  ΕΙΔΗ  

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & 
ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 

15810000-9 38.310,00 € 4.373,85 € 1.119,60 € 5.493,45 € 43.803,45 € 

6 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 15800000-6 42.979,05 € 5.587,28 € 0,00 € 5.587,28 € 48.566,33 € 

7 ΚΡΕΑΣ 15110000-2 44.999,43 € 5.849,93 € 0,00 € 5.849,93 € 50.849,36 € 
8 ΕΛΑΙΑΟΛΑΔΟ 15411110-6 25.639,48 € 3.333,13 € 0,00 € 3.333,13 € 28.972,61 € 

 
Σύνολα: 245.508,72 € 31.309,70 € 1.119,60 € 32.429,30 € 277.938,02 € 

                                                                     
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 

Συνολική Ανάληψη Υποχρέωσης ποσού: 277.938,02 € 
Κατανομή σε Οικονομικά Έτη 

Οικονομικό Έτος: Κ.Α 
15.6061.0002 

Κ.Α 
15.6481.0001 

Κ.Α 
60.6481.0001 

Κ.Α 
15.6473.0005 Σύνολο κατανομής Έτους: 

2019 1.210,24 € 7.000,00 € 28.000,00 € 0,00 € 36.210,24 € 

2020 3.466,95 € 23.029,27 € 92.117,07 € 2.250,60 € 120.863,89 € 
2021 3.466,95 € 23.029,27 € 92.117,07 € 2.250,60 € 120.863,89 € 
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     ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:   

 
 
 
 
 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  του ΝΠΔΔ  ΔΟΠΠΑΩ 
                                           ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
 

 ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 
ΑΞΙΑ σε € 

1 
Γάλα πλήρες φρέσκο 

παστεριωμένο 
 

1lt 8190 
  

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 8190 Σύν.καθ.αξίας 

 

 ΦΠΑ 13%:  
 ΟΜΑΔΑ 1 - 

ΓΕΝΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ: 
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Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του ΝΠΔΔ  ΔΟΠΠΑΩ 
                                                             ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
 
 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 
ΑΞΙΑ σε € 

1 

Γάλα πλήρες 
φρέσκο 

παστεριωμένο 
1 λίτρου 

1lt 8693 
 

  

2 Τυρί φέτα ΚΙΛΟ 2100   

3 

Γιαούρτι 
αγελαδινό   

στραγγιστό 1 
κιλού  

ΤΕΜ 1351 

  

4 Κασέρι 
ημίσκληρο   ΚΙΛΟ 600   

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 12.744 Σύν.καθ.αξίας  

 ΦΠΑ 13%:  
 ΟΜΑΔΑ 2 - 

ΓΕΝΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ: 
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Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του ΝΠΔΔ  ΔΟΠΠΑΩ 
                                                             ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

 ΦΡΕΣΚΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΤΕΜ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό επί της 
μέσης λιανική τιμή πώλησης των προϊόντων κατά την 
ημέρα παράδοσης όπως αυτή προσδιορίζεται από τη 
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης –Τμήμα 
Εμπορίου και Τουρισμού 

 
    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Αχλάδια ΚΙΛΟ 1800 

 
……………% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………. 

2 Βερίκοκα ΚΙΛΟ 525 
3 Καρπούζια ΚΙΛΟ 750 

4 Μανταρίνια 
κλημεντίνες 

ΚΙΛΟ 750 

5 Μήλα ΚΙΛΟ 3300 
6 Μπανάνες ΚΙΛΟ 4500 
7 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 525 
8 Πεπόνια ΚΙΛΟ 750 
9 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 900 
10 Ροδάκινα ΚΙΛΟ 525 
11 Φράουλες κιλό 300 
12 Αγγουράκια  ΤΕΜ 2250 
13 Άνηθος  ΤΕΜ 180 
14 Μαϊντανός ΤΕΜ 525 
15 Καρότα ΚΙΛΟ 900 
16 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 450 
17 Κρεμμύδια ΚΙΛΟ 2700 
18 Λάχανο ΚΙΛΟ 1050 

19 Σαλάτα 
σγουρή 

ΚΙΛΟ 450 

20 Μελιτζάνες ΚΙΛΟ 225 
21 Ντομάτες ΚΙΛΟ 6000 
22 Πατάτες ΚΙΛΟ 6750 

23 Πιπεριές 
κέρατο 

ΚΙΛΟ 150 

24 Πιπεριές για 
γέμισμα 

ΚΙΛΟ 300 

25 Σέλινο ΚΙΛΟ 90 
26 Λεμόνια ΚΙΛΟ 750 

27 Μπρόκολα  -
Κουνουπίδι  

ΚΙΛΟ 450 
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Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του ΝΠΔΔ  ΔΟΠΠΑΩ 

ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ,ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΨΑΡΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 
 

 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 
ΑΞΙΑ σε € 

1 Αρακάς μέτριος 
κατεψυγμένος Κιλό 740   

2 Φασολάκια πλατιά 
κατεψυγμένα Κιλό 740   

3 Σπανάκι κατεψυγμένο Κιλό 519   
  ΣΥΝΟΛΟ 

Ποσότητας: 1.999 Σύν.καθ.αξίας  

 ΦΠΑ 13%:  
 ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

 
 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις 
εκατό επί της μέσης λιανική τιμή 
πώλησης των προϊόντων κατά την 
ημέρα παράδοσης όπως αυτή 
προσδιορίζεται από τη Δ/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης –Τμήμα 
Εμπορίου και Τουρισμού 

 
    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 
Βακαλάος φιλέτο Α  ́ποιότητας, 

συσκευασία 1-1,5 κιλού 
κατεψυγμένος 

. 
ΤΕΜ. 769 

……………%  
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Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του ΝΠΔΔ  ΔΟΠΠΑΩ 
                                                             ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ –ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ -ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 
ΑΞΙΑ σε € 

1 Άρτος ολικής άλεσης Κιλό 12000   
2 Κουλούρι σουσαμένιο  Τεμάχιο 8100   

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 20.100 Σύν.καθ.αξίας 

 

 ΦΠΑ 13%:  
ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 
ΑΞΙΑ σε € 

1 Τσουρέκι κιλό 45   
2 Βασιλόπιτα 1κιλού κιλό 45   
3 Μελομακάρονα κιλό 45   

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 135 Σύν.καθ.αξίας 

 

 ΦΠΑ 24%:  
 ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 
ΑΞΙΑ σε € 

1 Βασιλόπιτα  Κιλό 90   
2 Βασιλοπιτάκια  Τεμάχιο 7500   

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 7.590 Σύν.καθ.αξίας 

 

 ΦΠΑ 24%:  
 ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



57  

 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του ΝΠΔΔ  ΔΟΠΠΑΩ 
                                                             ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
Μονάδα 
Μέτρηση

ς 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ σε 
ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ

Σ σε € 
ΑΞΙΑ σε € 

1 Χυλοπίτες Συσκ. 500γρ. TMX 750   
2 Μακαρόνια κοφτά Συσκ. 500γρ. TMX 1125   
3 Κριθαράκι Συσκ. 500γρ. TMX 675   
4 Κουσκούσι  Συσκ. 500γρ. TMX 600   
5 Αστράκι Συσκ. 500γρ. TMX 525   
6 Φιδές,  συσκ. 250γρ. TMX 100   
7 Τραχανάς, συσκ. 500γρ. TMX 200   
8 Ρύζι καρολίνα, συσκ. 1 κιλού Κιλό 750   
9 Ρύζι μπονέ, συσκ. 1 κιλού Κιλό 750   

10 Φακές ψιλές, συσκ. 500γρ. ΤΜΧ 1800   
11 Ρεβύθια, συσκ. 500γρ. ΤΜΧ 450   
12 Φασόλια μέτρια, συσκ. 500γρ. ΤΜΧ 1050   
13 Μέλι Ελληνικό  συσκ.900γρ- 1 κιλού ΤΜΧ 195   
14 Κόρν φλάουερ  συσκ. 200γρ. ΤΜΧ 180   

15 Νερό επιτραπέζιο εμφιαλωμένο  1,5 
λίτρου Χ 6 ΤΜΧ 600 

  

16 
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, Α’ 

ποιότητας, συσκ. 5 κιλών ΤΜΧ 300 
  

17 Γάλα εβαπορέ 410 γρ. ΤΜΧ 400   
18 Νιφάδες βρώμης  1 κιλού ΤΜΧ 75   
19 Αλεύρι ολικής άλεσης 1.000 γρ. ΤΜΧ 750   

20 Βούτυρο  SOFT, Α’ ποιότητας, 
συσκ.450γρ. ΤΜΧ 1000 

  

21 Ζάχαρη συσκ. 1 κιλού ΤΜΧ 1500   
22 Μαρμελάδα   συσκ.370- 500γρ. ΤΜΧ 1500   
23 Ζάχαρη  Μαύρη συσκ..500γρ. ΤΜΧ 225   
24 Ζάχαρη άχνη συσκ. 450γρ. ΤΜΧ 300   
25 Φρυγανιά τριμμένη  συσκ. 1000γρ. ΤΜΧ 37   
26 Αλάτι μαγειρικό ψιλό,  συσκ. 5 κιλών ΤΜΧ 150   
27 Ρίγανη, συσκ. 0,5 κιλού ΤΜΧ 45   

28 Δημητριακά σιταριού ολικής άλεσης 
συσκ. 1.000γρ. ΤΜΧ 230 

  

29 
Δημητριακά (τύπου κορν φλεικς), 

συσκ.1000γρ. ΤΜΧ 1250 
  

30 
Τοματοχυμός συμπυκνωμένος, 

χάρτινη συσκ. 1.000γρ. ΤΜΧ 1200 
  

31 Άνθος αραβοσίτου-άρωμα βανίλια 
120 γρ. ΤΜΧ 250 

  

32 Μπισκότα 230 γρ. ΤΥΠΟΥ πτι μπερ ΤΜΧ 525   
33 Μπισκότα ΤΥΠΟΥ μιράντα 250 γρ. ΤΜΧ 300   
34 Κανέλα τριμμένη,συσκευασία 50γρ. ΤΜΧ 90   
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35 Φυσικός χυμός πορτοκάλι 100%   
Συσκ. 0,25 λίτρου ΤΜΧ 800 

  

36 
Σοκολατένια αβγουλάκια γάλακτος 

με πραλίνα (5-7γρ/τμχ), σε 
σακουλάκι 1 κιλού 

ΤΜΧ 45 
  

37 Μπεικιν πάουντερ (φακελάκι). ΤΜΧ 750   
38 Κακάο σκόνη 125 γρ. ΤΜΧ 200   
39 Σόδα φαγητού  350 γρ. ΤΜΧ 45   
40 Ξύδι απλό 400 γρ. ΤΜΧ 675   
41 Κύμινο, συσκευασία  50 γρ. ΤΜΧ 70   
42 Δυόσμος 50 γρ. ΤΜΧ 150   
43 Σιμιγδάλι, συσκευασία 500 γρ. ΤΜΧ 200   
44 Βανίλιες, σε σακουλάκι 5 τμχ ΤΜΧ 755   
45 Τσάι βουνού, συσκευασία 30 γρ ΤΜΧ 100   
46 Πιπέρι μαύρο, συσκευασία 100 γρ.  ΤΜΧ 150   
47 Ντοματάκι ψιλοκομμένο  400 γρ. ΤΜΧ 500   

48 Αυγά φρέσκα, κατηγορίας Μ (53-63 
γρ.)  ΤΜΧ 20661 

  

49 Ταχίνι  900 γρ. ΤΜΧ 250   
  

  
Σύν.καθ. 

αξίας 
 

 ΦΠΑ 
13%: 

 

 ΣΥΝΟΛΟ:  
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Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του ΝΠΔΔ  ΔΟΠΠΑΩ 
                                                             ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΚΡΕΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις 
εκατό επί της μέσης λιανική τιμή 
πώλησης των προϊόντων κατά την 
ημέρα παράδοσης όπως αυτή 
προσδιορίζεται από τη Δ/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης –Τμήμα 
Εμπορίου και Τουρισμού 

 
    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Κρέας μόσχου Κιλό 1100  
……………% 

 
2 Κιμάς Μόσχου Κιλό 1250 
3 Κοτόπουλο Κιλό 4493 
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 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του ΝΠΔΔ  ΔΟΠΠΑΩ 
                                                              ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 
  

 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό 
επί της μέσης λιανική τιμή πώλησης των 
προϊόντων κατά την ημέρα παράδοσης 
όπως αυτή προσδιορίζεται από τη Δ/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης –Τμήμα 
Εμπορίου και Τουρισμού 

 
    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Ελαιόλαδο Ελληνικό, 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 
ΠΑΡΘΕΝΟ, συσκ. 5 
λίτρων 
 

ΤΕΜ 961 ……………%  

  
 
             
                  
  Η  Αν. Προϊσταμένη                                                                                               Η  Αν. Προϊσταμένη Προσχολικής Αγωγής, 
    Διοικητικού Οικονομικού                                                                                                   Προστασίας Τρίτης Ηλικίας 

                                                                                                                         Πολιτισμού και Βιβλιοθηκών 
       ΤΡΙΓΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ                                                                                     

        ΤΑΖΕ ΚΥΡΙΑΚΗ        
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Φ Ο Ρ Ε Α Σ  Δ :  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ(ΔΗ.ΚΕ.Ω.) 

 
 

1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.) 

TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ 

 
Με τη σχετική τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια φρέσκου αγελαδινού παστεριωμένου 
γάλακτος σε ημερήσια βάση για το προσωπικό καθαριότητας της ΔΗ.Κ.Ε. Ωραιοκάστρου. 

 
                                                                      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η προμήθεια αφορά φρέσκο γάλα αγελάδας παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, σε 
συσκευασία των 1000ml το οποίο θα παραδίδεται καθημερινά και το οποίο ανάλογα με τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της δη.κ.ε.ω.  και αφορά γάλα πλήρες (λιπαρά 3,5% τουλάχιστον). Η 
συσκευασία του πρέπει να τηρεί την Απόφαση 129/97 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων. Η συσκευασία πρέπει να είναι τετραπακ <4pack> (σύμμικτη 
συσκευασία) ή PET. Να φέρει την σήμανση του τρίγωνου με τον αριθμό 81 μέσα στο τρίγωνο. 
Να αποτελείται από χαρτί, φυτική ίνα και πλαστικό και το διακριτικό σήμα FSC/PEFC ή αν η 
συσκευασία είναι PET να φέρει ως σήμανση ένα τρίγωνο με τον αριθμό 1 μέσα στο τρίγωνο 
(σήμανση ανακύκλωσης)  και το σήμα ποτήρι – πηρούνι (σήμανση κατάλληλο για τρόφιμα) 
Δήλωση συμμόρφωσης προς την οδηγία ΕΚ/10/2011.  
Η ημερομηνία παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δε πρέπει να είναι µεγαλύτερη 
από µία (1) ηµέρα από την ημερομηνία παράδοσής της. Η διάρκεια της παστερίωσης που θα 
αναγράφεται στη φιάλη δεν µπορεί να είναι μεγαλύτερη των επτά (7) ηµερών. Το προϊόν να 
παράγεται σε βιοµηχανία που εφαρµόζει το σύστηµα HACCP και να κατέχει πιστοποιητικό ISO 
22000 (να κατατεθεί) και BRC. 
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση, όγκος, 
ηµεροµηνία παστερίωσης και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και 
χρήσης, διατροφικοί ισχυρισµοί, στοιχεία επικοινωνίας µε την εταιρία κ.λ.π). 
     Επίσης, οφείλει να καλύπτει τουλάχιστον τις προδιαγραφές, όπως αυτές έχουν θεσπιστεί με 

τον Κώδικα      Τροφίμων και Ποτών και σύμφωνα με τον Ν.4254/14 Υποπαραγρ.ΣΤ8 έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 
Τα προς προµήθεια είδη πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την 
ελληνική νοµοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και το παρόν 
τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νοµίµως  λειτουργούντα 
εργοστάσια και επιχειρήσεις. 
 Η ΔΗ.Κ.Ε.Ω  έχει το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία 
προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισµών, της ελληνικής 
νοµοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των 
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τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
   ΕΤΟΣ ΑΤΟΜΑ ΜΗΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΛΙΤΡΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ 

Φ.Π.Α. 
13% 

ΣΥΝΟΛΟ 

  € 

2019 4 5 700 0.88 616.00 80.08 696.08€ 

2020 4 12 1900 0,88 1.672,00 217.36 1.889.36€ 

2021 4 12 1900 0,88 1.672.00 217.36 1.889.36€ 

ΣΥΝΟΛΑ 3.960,00 514.80 4.474.80 

 

H σύμβαση µε τον ανάδοχο προµηθευτή θα ισχύει από την υπογραφή της και για δύο 
έτη και όχι πέραν τις 31/12/2021. 

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα τριών (3) 
μηνών εφόσον δεν έχουν απορροφηθεί όλα τα προς προμήθεια είδη της μελέτης. Στην 
περίπτωση αυτή η προμήθεια θα εκτελεσθεί με τους  ίδιους όρους και ίδιες τιμές και 
ποσότητες της αρχικής σύμβασης. 

Το γάλα που θα χρειαστεί  η ΔΗ.Κ.Ε.Ω., θα χρησιµοποιηθεί για τους υπαλλήλους του, 
που δικαιούνται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα  ημερησίως ως µέσο ατοµικής προστασίας,  
σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 53361/02-10-06 (ΦΕΚ 1503Β/11-
10-06) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα 
προληπτικής ιατρικής» καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. 
Για το είδος του γάλακτος, κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1 
 
Οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι θα 
προσκοµίσουν οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία τους ζητηθούν, προς 
απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισµών, της ελληνικής νοµοθεσίας και των 
σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του 
παρόντα διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο η ΔΗ.Κ.Ε.Ωραιοκάστρου. 
 
Άρθρο 2 
 
Στην τιµή της προσφοράς περιλαµβάνεται η µεταφορά και η παράδοση των ειδών στα 
οριζόµενα από  ΤΗ ΔΗ.Κ.Ε.Ω.  σηµεία. 
 
Άρθρο 3 
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Η παράδοση των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται ημερησίως και κατόπιν παραγγελίας από 
αρµόδιο άτοµο που θα οριστεί από την ΔΗ.Κ.Ε. Ωραιοκάστρου. 
 
Άρθρο 4 
 
Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωµατικό ή δεν ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές δεν θα παραλαµβάνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής και θα 
επιστρέφεται στον προµηθευτή για αντικατάσταση, η οποία θα πραγµατοποιείται εντός μίας 
ώρας . Σε περίπτωση δε που ο προµηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το ελαττωµατικό ή 
ακατάλληλο είδος η ΔΗ.Κ.Ε.Ωραιοκάστρου θα προβαίνει σε όλες από το νόµο 
προβλεπόµενες ενέργειες. 
 
Άρθρο 5 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, οφείλουν απαραιτήτως να υποβάλουν πιστοποιητικό, µε 
το οποίο θα τεκµηριώνεται ότι εφαρµόζονται οι αρχές του συστήµατος Ανάλυσης Κινδύνων 
και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP), ή µε βάση τα εκάστοτε ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα 
(ISO 22000,IFS,BRC κτλ). Το ως άνω πιστοποιητικό χορηγείται από αναγνωρισµένους φορείς 
πιστοποίησης διαπιστευµένους από το ΕΣΥ∆. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε 
ισχύ κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης. Αν λήγει πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου θα πρέπει να προσκοµιστεί εν 
συνεχεία η ανανέωση της ισχύος του. 
 
Άρθρο 6 
 
Η συμβατική αξία της προμήθειας θα πληρώνεται στον ανάδοχο μετά την έκδοση των 
σχετικών τιμολογίων, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος που θα συνοδεύεται από τα 
νόμιμα δικαιολογητικά.   

  
Άρθρο 7 

 
Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Υ.Α 181504/2016-ΦΕΚ 
Β’2454/09-08-2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ Β’538/22-02-2017 ) το 
πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση ενός προϊόντος 
στην ελληνική αγορά και στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4412/2016 διασφαλίζει το δικαίωμα 
του παραγωγού για τη συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς. 
Συνεπώς θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να έχουν εγγραφεί στο εθνικό μητρώο. 
 

Άρθρο 8 
 
Η  παράδοση του  γάλακτος του  προσωπικού θα διενεργείται, κατόπιν υποδείξεων από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες, τις πρωινές ώρες, για το σύνολο των εργαζομένων σε κάθε χώρο, ως εξής : 

Κεντρικό γραφείο  ΔΗ.Κ.Ε.Ω. 

Εργοτάξιο Δ.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

Ο ανάδοχος της προµήθειας έχει την υποχρέωση να διαθέτει ψυκτικούς θαλάµους 
συντήρησης των φιαλών γάλακτος που θα παραδοθούν στα ανωτέρω σηµεία και σε κάθε 
ένα από αυτά. Την ευθύνη συντήρησης των ανωτέρω θαλάµων έχει ο ανάδοχος, καθώς και 
υποχρέωση αντικατάστασής τους, σε περίπτωση βλάβης ή µη σωστής λειτουργίας. 

      Άρθρο 9 
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Η παραλαβή θα γίνεται από τις αρµόδιες  υπηρεσίες  της ΔΗ.Κ.Ε.Ω 
 
Άρθρο 10 

  Υποχρεώσεις αναδόχων 

1. Η µεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνεται µε δαπάνες του προµηθευτή και µε δικά 
του ή µισθωµένα από αυτόν µεταφορικά µέσα ή και ψυγεία (υποχρεωτική γνωστοποίηση 
των αριθµών κυκλοφορίας και κατάθεση αντιγράφου της απαιτούµενης άδειας σε ισχύ), τα 
οποία πρέπει να είναι καθαρά και απολυµασµένα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί 
µεταφοράς τροφίµων. 
2. Τα προµηθευόµενα είδη θα παραδίδονται µε δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται 
κάθε στοιχείο που προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες 
αγορανοµικές διατάξεις.  
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016. Η επιτροπή παραλαβής θα εισηγείται 
για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε 
μακροσκοπικούς, ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον 
προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, 
παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων 
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. 
 
 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
 
 
ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΔΗ.ΚΕ.Ω ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% 

 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Γάλα πλήρες 

φρέσκο 

παστεριωμένο 
1Lt 4.500 Lt    

 
 
 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

       ΠΛΙΟΥΣΗ ΘΕΟΠΟΥΛΑ                 ΗΛΙΑΣ ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ   
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Φ Ο Ρ Ε Α Σ  Ε :  ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  

 

       
 

ΑΡΘΡΟ 1ο -Αντικείμενο της προμήθειας 
 

Με την σχετική μελέτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.999,66€, προβλέπεται η προμήθεια 
τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου για δύο χρόνια από την υπογραφή της 
σύμβασης και όχι πέραν της 31/12/2021. 

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών εφόσον 
δεν έχουν απορροφηθεί όλα τα προς προμήθεια είδη της μελέτης. Στην περίπτωση αυτή η προμήθεια θα 
εκτελεσθεί με τους  ίδιους όρους και ίδιες τιμές και ποσότητες της αρχικής σύμβασης 

Ειδικότερα προβλέπεται προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 
Για τις τιμές των προϊόντων: 
 
Α) Για τα είδη κρεοπωλείου (πουλερικά) και το ελαιόλαδο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 
υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 
3438/2006. 
Β) Για τα υπόλοιπα είδη  τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. 
 

Κάθε  ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει με δική του ευθύνη και να υποβάλλει 
προσφορά για μία ομάδα, για δύο ομάδες ή και για τις τρεις. Απαραίτητη προϋπόθεση η προσφορά να 
καλύπτει όλα τα είδη της ομάδας. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο –Δαπάνη προμήθειας 
 

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 59.999,66€  
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24%). Η δαπάνη της προμήθειας για το έτος 2019 θα βαρύνει τον 
Κ.Α. 02.15.6485.1000 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019. Η δαπάνη της προμήθειας 
για το έτος 2020 και 2021 θα προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς των οικονομικών ετών 2020 και 2021. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο –Κοινό λεξιλόγιο στις δημόσιες συμβάσεις (κωδικός CPV) 

 

15612120-8 Κοινό αλεύρι αρτοποιίας 
15850000-1 Προϊόντα ζυμαρικών 
03221210-1 Φασόλια 
15511600-9 Συμπυκνωμένο γάλα 
15542300-2 Τυρί φέτα 
15331428-3 Σάλτσα από τομάτα 
15411210-7 Έλαιο για τηγάνισμα 
15112130-6 Κοτόπουλα 
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18937100-7 Σακούλες συσκευασίας 
15411110-6 Ελαιόλαδο 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο –Ομάδες διαγωνισμού 

 

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τις παρακάτω ομάδες:  

 

ΟΜΑΔΑ 1η : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Με βάση τη χαμηλότερη τιμή) 

ΟΜΑΔΑ 2η : ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (Με βάση το ποσοστό έκπτωσης) 

ΟΜΑΔΑ 3η : ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (Με βάση το ποσοστό έκπτωσης) 

   

 

ΑΡΘΡΟ 5ο -Ισχύουσες διατάξεις 
 

α) Ο Ν. 3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης και του Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) 
β) Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 
γ) Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών  
δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες»  
ε) Τις διατάξεις του Άρθρου 13 του Ν.3438/2006. 
  
 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Γενικά χαρακτηριστικά 
 

Τα προς προμήθεια είδη  πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική 
νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή 
στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και 
των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα 
διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές 
κρίνει απαραίτητο. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Τυρί φέτα 

Το τυρί φέτα με ένδειξη προστατευμένης ονομασίας προέλευσης, πρέπει να πληροί τις  
απαραίτητες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (άρθρο 
83 ενότητα Δ2α). Όμοια και στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 
Φέτα (FETA) 
Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (Π.Ο.Π.) 
Τυρί 
Επωνυμία και έδρα παραγωγού- συσκευαστηρίου 
Βάρος περιεχομένου 
Ημερομηνία παραγωγής 
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Στοιχεία ελέγχου 
Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης Φ.Ε. 
Αύξον αριθμός του μέσου συσκευασίας 
Ημερομηνία παραγωγής 
Συσκευασία των 400 γρ. 
 
Μακαρόνια σπαγγέτι Νο6  

Τα ζυμαρικά (μακαρόνια) να είναι από σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη, ξηραινόμενα εντός ειδικών 
θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο. Η διαδικασία να είναι σύμφωνη με τους 
όρους του άρθρου 115 του κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
διατάξεις. Τα ζυμαρικά να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως 
καθαρά και απαλλαγμένα από έντομα,  ακάρεα κ.λπ. Η συσκευασία των ζυμαρικών να είναι των 500 γρ. 
Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα ελληνικά 
ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 
 
Φασόλια ξερά μέτρια 

Τα όσπρια να είναι απολύτως καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη, να είναι βραστερά και 
πρόσφατης συλλογής και να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και 
αλλοίωση. Η συσκευασία για τα όσπρια να είναι των 500 γρ. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής 
παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται 
στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 
 
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθαρισθέντος από 
πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Ως άλευρο σίτου ή απλώς άλευρο  νοείται αποκλειστικά και μόνο το 
προϊόν της άλεσης υγιούς σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη και οργανική  ουσία. Το 
προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  Η συσκευασία του να είναι χάρτινη του ενός (1) κιλού. 
Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά 
ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης 
 
Γάλα εβαπορέ 

Θα πρέπει να είναι μερικώς αφυδατωμένο γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά 
να είναι τουλάχιστον 7,5 % και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25%. Το καθαρό βάρος 
των μονάδων προϊόντος θα είναι 410 γραμμάρια. Επίσης πρέπει να πληροί όλες τις απαραίτητες 
προδιαγραφές περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων που ισχύουν για την συγκεκριμένη κατηγορία 
γάλακτος.  
 
Ντοματοχυμός συμπυκνωμένος 

Να προέρχεται από ντομάτες ελληνικές χωρίς συντηρητικά. Ελαφρά συμπύκνωση χυμού ντομάτας 
σύμφωνα με το άρθρο 124 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις, ώστε τα 
στερεά συστατικά εκ του χυμού προερχόμενα, να είναι 6% τουλάχιστον.  Η συσκευασία του να είναι 
χάρτινη των 500 γρ. και να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. 
περί επισήμανσης. 

 
Κατεψυγμένα πουλερικά (Κοτόπουλο) 
 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

 
Θα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας και να τηρούνται οι όροι όπως ορίζονται και περιγράφονται στα 

άρθρα 88, 88(1) και 89 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Λοιπών Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως και να 
πληρούν τις εκάστοτε Υγειονομικές, Κτηνιατρικές και Κοινοτικές διατάξεις: 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΟΚ 1538/91 Άρθρο 6 ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον 543/2008, να 
προέρχονται από πουλερικά απόλυτα υγιή, φυλών κρεατοπαραγωγής και των δύο γενών καλά 
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ανεπτυγμένα ηλικίας μέχρι τριών (3) μηνών ολόκληρα. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1234/2007 
παράρτημα ΧΙV ως «Κατεψυγμένο κρέας πουλερικών» χαρακτηρίζεται το κρέας πουλερικών το οποίο 
έχει καταψυχθεί το συντομότερο δυνατόν στο πλαίσιο των κανονικών διαδικασιών σφαγής και το οποίο 
πρέπει να διατηρείται συνεχώς σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους – 12°C. 
Ως «Κρέας πουλερικών βαθειάς κατάψυξης» χαρακτηρίζεται το κρέας πουλερικών το οποίο πρέπει να 
διατηρείται συνεχώς σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους – 18oC, εντός των ορίων ανοχής που 
προβλέπει η οδηγία 89/108/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα τρόφιμα βαθειάς κατάψυξης που προορίζονται για την 
διατροφή του ανθρώπου. Τα προσφερόμενα προϊόντα θα είναι πουλερικά βαθειάς κατάψυξης: Το 
κατεψυγμένο κοτόπουλο, δεν περιέχει εντόσθια (συκωτάκια, καρδιά κ.λ.π.) τύπος 65%.  Και να έχουν 
βάρος από 1300 γρ. έως 1600 γρ το τεμάχιο. 
Επίσης, θα πρέπει να προέρχονται από πτηνοσφαγείο, που έχει αριθμό έγκρισης από την αρμόδια 
Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν απαραίτητα τη σφραγίδα (κονκάρδα) του κτηνιατρικού ελέγχου, με 
ημερομηνία λήξης του προϊόντος.  
Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα αυτοκίνητα-ψυγεία που θα 
φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα και άδεια καταλληλότητας από την Κτηνιατρική Υπηρεσία. 
Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει  να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
και τις ισχύουσες Υγειονομικές, Κτηνιατρικές και Κοινοτικές διατάξεις. 
 
Ελαιόλαδο αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα 

Έλαιο που αποτελείται από ανάμειξη εξευγενισμένου ελαιόλαδου και παρθένων ελαιόλαδων, εκτός 
από το ελαιόλαδο λαμπάντε, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε 
ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει το 1 g ανά 100 g  και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. 

Πρέπει να είναι ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. και σύμφωνα με τον  Κ.Τ.Π. και 
Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις καθώς και τους 
κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  Να διατίθεται σε συσκευασία του 
ενός (1) λίτρου σε πλαστικό δοχείο. 
 
Αραβοσιτέλαιο 

Το αραβοσιτέλαιο θα πρέπει να είναι Ελληνικής παραγωγής με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1%. Οι 
φυσικές και χημικές σταθερές του θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 
Αντικειμένων κοινής χρήσεως και με τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους 
κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα διατίθεται σε συσκευασία ενός (1) 
λίτρου σε πλαστικό δοχείο. 
 
Σακούλες 
 Οι σακούλες θα πρέπει να είναι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς ειδών παντοπωλείου 
35x50 cm με πάχος τουλάχιστον 45 μm (μικρόμετρα). 
 
  

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
1.  Παράδοση 

 
Η παράδοση  των προϊόντων θα γίνεται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ωραιοκάστρου.  

 
2.  Παραλαβή 

 
Η παραλαβή θα γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές που ορίζονται με απόφαση του  Δήμου 

Ωραιοκάστρου. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει τα τρόφιμα ή παραλείψει να 
φέρει ορισμένα από εκείνα που παραγγέλθηκαν ή δεν τα παραδώσει καθόλου ή σε περίπτωση 
απόρριψης των ειδών και μη αντικατάστασης τους σε ταχθείσα προθεσμία εντός της ίδιας μέρας ή της 
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επομένης το αργότερο, τότε θα καταπέσει από την εγγυητική καλής εκτέλεσης (5% επί της αξίας της 
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.) το αντίστοιχο ποσό.  
  

3. Υποχρεώσεις αναδόχων 
 

1. Η μεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του ή 
μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία (υποχρεωτική γνωστοποίηση των αριθμών 
κυκλοφορίας και κατάθεση αντιγράφου της απαιτούμενης άδειας σε ισχύ), τα οποία πρέπει να είναι 
καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων.  
2. Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδίδονται με δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται κάθε 
στοιχείο που προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες αγορανομικές 
διατάξεις. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016. Η επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει την έγκαιρη 
και σωστή – ποιοτικά και ποσοτικά- παράδοση του κάθε προϊόντος.          
3. Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες της επιτροπής εμπίπτουν: ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποιοτικά 
εκτέλεσης της παραγγελίας και ο έλεγχος της ποιότητας, της κατηγορίας και προέλευσης ως και του κάθε 
ειδικού χαρακτηριστικού γνωρίσματος των παρεχομένων ειδών.  
 
 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση  όπου θα αναφέρεται ότι θα 
προσκομίσουν οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία τους ζητηθούν, προς απόδειξη τήρησης 
των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού, οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο ο Δήμος. 
 
Άρθρο 2 

Στην τιμή της προσφοράς περιλαμβάνεται η μεταφορά και η παράδοση των ειδών στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο. Η μεταφορά και παράδοση των ειδών  θα γίνεται με δαπάνες του αναδόχου και με δικά 
του ή μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία (υποχρεωτική γνωστοποίηση των αριθμών 
κυκλοφορίας και κατάθεση αντιγράφου της απαιτούμενης άδειας σε ισχύ), τα οποία πρέπει να είναι 
καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων.  
 
Άρθρο 3 

Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά και κατόπιν παραγγελίας από 
αρμόδιο άτομο που θα οριστεί από το Δήμο Ωραιοκάστρου.  
 
Άρθρο 4 

Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ακατάλληλο ή δεν ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές δεν θα παραλαμβάνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και θα επιστρέφεται 
στον προμηθευτή για αντικατάσταση, η οποία θα πραγματοποιείται εντός της ίδιας μέρας ή της 
επομένης. Σε περίπτωση δε που ο προμηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το ελαττωματικό ή 
ακατάλληλο είδος ο Δήμος θα προβαίνει σε όλες από το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες. 
 
Άρθρο 5 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει προσφορά για μία ή όλες τις ομάδες, για το σύνολο 
όμως των ειδών που αναφέρονται σ’ αυτές. Στην κατατεθειμένη προσφορά θα υπάρχει σαφής 
διαχωρισμός των ομάδων και για κάθε ομάδα θα αναδειχθεί ένας μειοδότης. 
 
Άρθρο 6 
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Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, οφείλουν απαραιτήτως να υποβάλουν πιστοποιητικό, με το 
οποίο θα τεκμηριώνεται ότι εφαρμόζονται οι αρχές του συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων 
Σημείων Ελέγχου (HACCP), ή με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα (ISO 22000,IFS,BRC κτλ). Το 
ως άνω πιστοποιητικό χορηγείται από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από το 
ΕΣΥΔ. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Αν λήγει πριν τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου θα πρέπει να προσκομιστεί εν συνεχεία η ανανέωση της ισχύος του.  
 
Άρθρο 7 

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται με την παράδοση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ωραιοκάστρου 
και το κόστος θα καταβάλλεται με την συμπλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και όχι με 
απευθείας πληρωμή.     

  
Άρθρο 8 
  
Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Υ.Α 181504/2016-ΦΕΚ Β’2454/09-08-
2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ Β’538/22-02-2017 ) το πιστοποιητικό εγγραφής στο 
Ε.Μ.ΠΑ αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση ενός προϊόντος στην ελληνική αγορά και στο πλαίσιο 
εφαρμογής του Ν.4412/2016 διασφαλίζει το δικαίωμα του παραγωγού για τη συμμετοχή του σε 
δημόσιους διαγωνισμούς. Συνεπώς θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να έχουν εγγραφεί στο 
εθνικό μητρώο παραγωγών ή εφόσον δεν είναι υπόχρεοι οι ίδιοι, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση 
όπου θα αναφέρουν ότι : " Δεν είμαι υπόχρεος εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ., αλλά τα στοιχεία του υπόχρεου 
φορέα εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ είναι τα ακόλουθα (Πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, ο αριθμός μητρώου 
παραγωγού και η αντιστοίχιση με το προσφερόμενο προϊόν). Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την 
ανωτέρω προαναφερόμενη νομοθεσία, είναι υποχρεωτική και η αναγραφή του αριθμού μητρώου 
παραγωγού στα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας, το οποία δύναται να ελεγχθούν από την 
αναθέτουσα αρχή.  
 
 
 
 
 
 
 
 

         ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
ΟΜΑΔΑ 1η: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΜΕ ΦΠΑ 

13%, 24% 
Κ.Α. :15.6485.1000 
 

Α
/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 
CPV 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΤ
. 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Αλεύρι για όλες 

τις χρήσεις 1kg 15612120-8 0,81 940 761,40 13% 98,98 860,38 

2 
Μακαρόνια 

σπαγγέτι Νο 6 

τεμ. 

500gr 15850000-1 0,73 3.000 2.190,00 13% 284,70 2474,70 

3 
Φασόλια ξερά 

μέτρια 
500gr  03221210-1 1,50 3.000 4.500,00 13% 585,00 5.085,00 
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4 Γάλα εβαπορέ 
Τεμάχιο  

410 gr   15511600-9 0,70 3.000 2.100,00 13% 273.00 2.373,00 

5 Τυρί Φέτα 
Τεμ. 

400gr 15542300-2 2,80 2.000 5.600,00 13% 728,00 6.328,00 

6 
Χυμός τομάτα 

κλασσικός συμπ. 

τεμ. 

500gr 15331428-3 0,60 3.000 1.800,00 24% 432,00 2.232,00 

7 Αραβοσιτέλαιο 1 λίτρο 15411210-7 1,84 3.000 5.520,00 24% 1.324,8 6.844,80 

8 

Λεπτές πλαστικές 

σακούλες 

μεταφοράς 

Τεμ. 18937100-7 0,09 7.200 648,00 24% 155,52 803,52 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23.119,40  3.882,00 27.001,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ 2η: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 ΜΕ ΦΠΑ 13 %  
Κ.Α. :15.6485.1000 
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ CPV 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΤ. 
ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ελαιόλαδο 1 λίτρο 15411110-6 5,44 3.300 17.952,00 13% 2.333,76 20.285,76 

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ 17.952,00 13% 2.333,76 20.285,76 

 
 
ΟΜΑΔΑ 3η: ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 ΜΕ ΦΠΑ 13 %  
Κ.Α. :15.6485.1000 
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Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 
CPV 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΤ. 
ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Κοτόπουλο 

 

Τεμ. 

1.300gr-

1.600gr 
15112130-6 7,50 1.500 11.250,00 13% 1.462,50 12.712,50 

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ 11.250,00 13% 1.462,50 12.712,50 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ 27.001,40 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ 20.285,76 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ 12.712,50 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 59.999,66 

 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
Κατανομή σε οικονομικά Έτη 

Οικονομικό Έτος: Κ.Α. 02.15.6485.1000 

2019 29.999,83 
2020 29.999,83 
                    
 
 
 
 
 
   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ 1η:ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΜΕ ΦΠΑ 13%, 24% 
  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΝ
Τ. 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Αλεύρι για όλες 

τις χρήσεις 1kg  940  13%   

2 
Μακαρόνια 

σπαγγέτι Νο 6 

τεμ. 

500gr  3.000  13%   

3 
Φασόλια ξερά 

μέτρια 
500gr   3.000  13%   
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4 Γάλα εβαπορέ 
Τεμάχιο  

410 gr    3.000  13%   

5 Τυρί Φέτα 
Τεμ. 

400gr  2.000  13%   

6 
Χυμός τομάτα 

κλασσικός συμπ. 

τεμ. 

500gr  3.000  24%   

7 Αραβοσιτέλαιο 1 λίτρο  3.000  24%   

8 

Λεπτές πλαστικές 

σακούλες 

μεταφοράς 

Τεμ.  7.200  24%   

                                                                           ΣΥΝΟΛΑ: 
     

 
 
 
 
 
 
                      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
 
 
ΟΜΑΔΑ 2η: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  ΜΕ ΦΠΑ 13 %  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό επί 
της μέσης λιανική τιμή πώλησης των 
προϊόντων κατά την ημέρα παράδοσης όπως 
αυτή προσδιορίζεται από τη Δ/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης –Τμήμα 
Εμπορίου και Τουρισμού 

    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
1 Ελαιόλαδο 1 λίτρο 3.300 ……………%  

 
 
 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ 3η: ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ   ΜΕ ΦΠΑ 13 %  
  
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό επί 
της μέσης λιανική τιμή πώλησης των 
προϊόντων κατά την ημέρα παράδοσης όπως 
αυτή προσδιορίζεται από τη Δ/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης –Τμήμα 
Εμπορίου και Τουρισμού 

    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 
Κοτόπουλο 

 

Τεμ. 

1.300gr-

1.600gr 
1.500 

 
……………% 
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1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείµενο της προµήθειας 
 

Με την παρούσα µελέτη ενδεικτικού προϋπολογισµού 109.951,81 €, προβλέπεται η 
προµήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, για τα οικονοµικά έτη 2019-2020-2021. 

H σύμβαση µε τον ανάδοχο προµηθευτή θα ισχύει από την υπογραφή της και για δύο έτη 
και όχι πέραν τις 31/12/2021 και µέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου. 

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα τριών (3) 
μηνών εφόσον δεν έχουν απορροφηθεί όλα τα προς προμήθεια είδη της μελέτης. Στην 
περίπτωση αυτή η προμήθεια θα εκτελεσθεί με τους  ίδιους όρους και ίδιες τιμές και 
ποσότητες της αρχικής σύμβασης. 

Το γάλα που θα χρειαστεί ο Δήμος Ωραιοκάστρου, θα χρησιµοποιηθεί για τους 
υπαλλήλους του, που δικαιούνται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα  ημερησίως ως µέσο ατοµικής 
προστασίας,  σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 53361/02-10-06 (ΦΕΚ 
1503Β/11-10-06) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα 
προληπτικής ιατρικής» καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής.(ΚΥΑ 43726/7-6-19/ΦΕΚ Β΄2208) 

 
Τι προβλέπεται για τις τιµές των προϊόντων: 
 
Α) Για το είδος του Γάλακτος, κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο – ∆απάνη προµήθειας 
 
2.1 Η  συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 

109.951,81 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%) και κατανέµεται ως εξής:  
  Α) ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ :109.951,81 € 

 

Η χρηµατοδότηση της προµήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους. 
 

Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α : 15.6063.1000, 20.6063.1000, 30.6063.1000  του 
Προϋπολογισµού εξόδων οικονοµικού έτους 2019, µε ανάλογη πρόβλεψη για τα Οικονοµικά 
έτη 2020-2021. 

ΑΡΘΡΟ 3ο – Κοινό λεξιλόγιο στις δηµόσιες συµβάσεις (κωδικός CPV) 
 

15511000-3 Γάλα 
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ΑΡΘΡΟ 4ο – Οµάδες διαγωνισµού 

Ο μελέτη έχει μια ομάδα : 

ΟΜΑ∆Α 1η : ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 5ο - Ισχύουσες διατάξεις 
 

α) Ο Ν. 3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης και του Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος 

Α΄ 18) β) Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) ∆ηµοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας 
γ) Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών 
δ) τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) µε τον οποίο κυρώθηκε η ΠΝΠ που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 

40 και η οποία στο άρθρο 4 προβλέπει «Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, για 
προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου… για τις ανάγκες των 
∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από 
τους οικείους ∆ήµους…..» 

ε) την εγκύκλιο 3/11543/26-3-13 του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική ∆/ση Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ∆/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα Γενικών Υποθέσεων 
    στ) Oι πρόσθετες παροχές (διανοµή 1lit φρέσκου γάλακτος ηµερήσια για κάθε εργαζόµενο στους 
χώρους εργασίας) προβλέπονται µε την κοινή υπουργική Απόφαση µε αριθµό 53361/2-10-2006, καθώς 
και τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας έτους 2013 για τους µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου εργαζόµενους 
στους Ο.Τ.Α. και µέλη της ΠΟΕ-ΟΤΑ 

ζ) Τις διατάξεις του Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους διατάκτες» 

η) Τις διατάξεις του Άρθρου 13 του Ν.3438/2006. 
 

 

     Γενικά χαρακτηριστικά 

 
Τα προς προµήθεια είδη πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την 
ελληνική νοµοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και το παρόν τεύχος 
τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νοµίµως λειτουργούντα εργοστάσια και 
επιχειρήσεις. 
Ο Δήµος Ωραιοκάστρου έχει το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή 
στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισµών, της ελληνικής 
νοµοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των τεχνικών 
προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. 

 

Γάλα 
Η προμήθεια αφορά φρέσκο γάλα αγελάδας παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, σε συσκευασία 
των 1000ml το οποίο θα παραδίδεται καθημερινά και το οποίο ανάλογα με τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του δήμου και αφορά γάλα πλήρες (λιπαρά 3,5% τουλάχιστον). 
Η συσκευασία του πρέπει να τηρεί την Απόφαση 129/97 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων. Η συσκευασία πρέπει να είναι τετραπακ <4pack> (σύμμικτη 
συσκευασία) και να φέρει την σήμανση του τρίγωνου με τον αριθμό 81 μέσα στο τρίγωνο ή PET. 
Αν είναι τετραπάκ να αποτελείται από χαρτί, φυτική ίνα και πλαστικό και το διακριτικό σήμα 
FSC/PEFC ή αν η συσκευασία είναι PET να φέρει ως σήμανση ένα τρίγωνο με τον αριθμό 1 μέσα 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

στο τρίγωνο (σήμανση ανακύκλωσης)  και το σήμα ποτήρι – πηρούνι (σήμανση κατάλληλο για 
τρόφιμα) Δήλωση συμμόρφωσης προς την οδηγία ΕΚ/10/2011.  
Η ηµεροµηνία παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δε πρέπει να είναι µεγαλύτερη από µία 
(1) ηµέρα από την ηµεροµηνία παράδοσής της. 
Η διάρκεια της παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη 
των επτά (7) ηµερών. 
Το προϊόν να παράγεται σε βιοµηχανία που εφαρµόζει το σύστηµα HACCP και να 
κατέχει πιστοποιητικό ISO 22000 (να κατατεθεί) και BRC. 
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση, όγκος, ηµεροµηνία 
παστερίωσης και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και χρήσης, διατροφικοί 
ισχυρισµοί, στοιχεία επικοινωνίας µε την εταιρία κ.λ.π). 

 

 

6. Παράδοση 
 

Η  παράδοση του  γάλακτος του  προσωπικού θα διενεργείται, κατόπιν υποδείξεων από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, τις πρωινές ώρες, για το σύνολο των εργαζομένων σε κάθε χώρο, ως εξής : 

Στο χώρο του εργοταξίου του Δήμου στο Ωραιόκαστρο 
Στο χώρο της Αποθήκης του Δήμου, στη Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου 
Στο χώρο της αποθήκης του Δήμου, στο Δρυμό (Σιλό Δρυμού)  

 
Ο ανάδοχος της προµήθειας έχει την υποχρέωση να διαθέτει ψυκτικούς θαλάµους συντήρησης 
των φιαλών γάλακτος που θα παραδοθούν στα ανωτέρω σηµεία και σε κάθε ένα απο αυτά. Την 
ευθύνη συντήρησης των ανωτέρω θαλάµων έχει ο ανάδοχος, καθώς και υποχρέωση 
αντικατάστασής τους, σε περίπτωση βλάβης ή µη σωστής λειτουργίας. 
Στους εργαζόµενους του Δήμου Ωραιοκάστρου, που δικαιούνται την παροχή γάλακτος αφενός 
συµπεριλαµβάνεται τόσο το τακτικό προσωπικό, το οποίο υφίσταται αυξοµειώσεις λόγω 
υπηρεσιακών µεταβολών, (αδειών, συνταξιοδοτήσεων κλπ), όσο και το εποχικό προσωπικό, του 
οποίου ο αριθµός δεν είναι σταθερός, για όλο το διάστηµα της προµήθειας.  

 

7. Παραλαβή 

 

Η παραλαβή θα γίνεται από τις αρµόδιες επιτροπές του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει το γάλα ή παραλείψει να φέρει 
ορισµένα από εκείνα που παραγγέλθηκαν ή δεν τα παραδώσει καθόλου ή σε περίπτωση 
απόρριψης των ειδών και µη αντικατάστασης τους σε ταχθείσα προθεσµία εντός µίας ώρας το 
αργότερο, τότε η αναθέτουσα αρχή θα καταπέσει από την εγγυητική καλής εκτέλεσης το 
αντίστοιχο ποσό. 

 

8. Υποχρεώσεις αναδόχων 

 

1.Η µεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνεται µε δαπάνες του προµηθευτή και µε δικά του ή 
µισθωµένα από αυτόν µεταφορικά µέσα ή και ψυγεία (υποχρεωτική γνωστοποίηση των αριθµών 
κυκλοφορίας και κατάθεση αντιγράφου της απαιτούµενης άδειας σε ισχύ), τα οποία πρέπει να 
είναι καθαρά και απολυµασµένα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί µεταφοράς 
τροφίµων. 
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4. ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

2.Τα προµηθευόµενα είδη θα παραδίδονται µε δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται κάθε 
στοιχείο που προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες 
αγορανοµικές διατάξεις.  
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016. Η επιτροπή παραλαβής θα εισηγείται για 
όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε 
μακροσκοπικούς, ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον 
προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, 
παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. 
5. Ειδικότερα, στις αρµοδιότητες της επιτροπής εµπίπτουν: ο έλεγχος καθαριότητας και της 
τακτικής απολύµανσης του µεταφορικού µέσου του προµηθευτή, ο έλεγχος της έγκαιρης και 
σωστής ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας και ο έλεγχος της ποιότητας, της κατηγορίας και 
προέλευσης ως και του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού γνωρίσµατος των παρεχοµένων ειδών Στο 
πρακτικό παραλαβής θα καταγράφονται εκτός από τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την 
παράβαση, η χρονολογία της παράβασης, το είδος, η ποσότητα, η αντικατάσταση ή όχι του 
είδους που απορρίφθηκε όπως και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο η επιτροπή παραλαβής κρίνει 
απαραίτητο να µνηµονευτεί. 

 

 

 

 
 
Άρθρο 1 
Οι συµµετέχοντες πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό, µε το οποίο θα τεκµηριώνεται ότι 
εφαρµόζονται οι αρχές του συστήµατος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου 
(HACCP), ή µε βάση τα εκάστοτε ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα (ISO 22000,IFS,BRC κτλ). Το ως άνω 
πιστοποιητικό χορηγείται από αναγνωρισµένους φορείς πιστοποίησης διαπιστευµένους από το 
ΕΣΥ∆. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Αν λήγει πριν τη λήξη του 
συµβατικού χρόνου θα πρέπει να προσκοµιστεί εν συνεχεία η ανανέωση της ισχύος του. 
Άρθρο 2 
Στην τιµή της προσφοράς περιλαµβάνεται η µεταφορά και η παράδοση των ειδών στα οριζόµενα 
από το Δήμο Ωραιοκάστρου σηµεία. 
Άρθρο 3 
Η παράδοση των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται ημερησίως και κατόπιν παραγγελίας από 
αρµόδιο άτοµο που θα οριστεί από το Δήμο Ωραιοκάστρου. 
Άρθρο 4 
Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωµατικό ή δεν ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές δεν θα παραλαµβάνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής και θα 
επιστρέφεται στον προµηθευτή για αντικατάσταση, η οποία θα πραγµατοποιείται εντός μίας 
ώρας . Σε περίπτωση δε που ο προµηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το ελαττωµατικό ή 
ακατάλληλο είδος ο ∆ήµος θα προβαίνει σε όλες από το νόµο προβλεπόµενες ενέργειες. 
Άρθρο 5 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, οφείλουν απαραιτήτως να υποβάλουν πιστοποιητικό, µε το 
οποίο θα τεκµηριώνεται ότι εφαρµόζονται οι αρχές του συστήµατος Ανάλυσης Κινδύνων και 
Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP), ή µε βάση τα εκάστοτε ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα (ISO 
22000,IFS,BRC κτλ). Το ως άνω πιστοποιητικό χορηγείται από αναγνωρισµένους φορείς 
πιστοποίησης διαπιστευµένους από το ΕΣΥ∆. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της 
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σύµβασης. Αν λήγει πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου θα πρέπει να προσκοµιστεί εν συνεχεία 
η ανανέωση της ισχύος του. 
 
Άρθρο 6 
Η συμβατική αξία της προμήθειας θα πληρώνεται στον ανάδοχο μετά την έκδοση των σχετικών 
τιμολογίων, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα 
δικαιολογητικά.   

  
Άρθρο 7 
Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.10 : "Κατά παρέκκλιση από τα 
προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9 του ν.4412/16, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, 
λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι 
μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα. 
Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 
20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η 
προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών." 
 
Άρθρο 8 
Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Υ.Α 181504/2016-ΦΕΚ Β’2454/09-
08-2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ Β’538/22-02-2017 ) το πιστοποιητικό 
εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση ενός προϊόντος στην ελληνική αγορά 
και στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4412/2016 διασφαλίζει το δικαίωμα του παραγωγού για τη 
συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς. 
Συνεπώς θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να έχουν εγγραφεί στο εθνικό μητρώο 
παραγωγών ή εφόσον δεν είναι υπόχρεοι οι ίδιοι, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα 
αναφέρουν ότι : " Δεν είμαι υπόχρεος εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ., αλλά τα στοιχεία του υπόχρεου 
φορέα εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ είναι τα ακόλουθα (Πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, ο αριθμός 
μητρώου παραγωγού και η αντιστοίχιση με το προσφερόμενο προϊόν). 
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ανωτέρω προαναφερόμενη νομοθεσία, είναι υποχρεωτική 
και η αναγραφή του αριθμού μητρώου παραγωγού στα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας, το 
οποία δύναται να ελεγχθούν από την αναθέτουσα αρχή.  

 
 

 
 

ΟΜΑ∆Α 1η : ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 

Α.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

/ ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Γάλα πλήρες φρέσκο 
παστεριωµένο 

1 Lt 135 260 81.540 lt 0,88 € 71.755,20 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 71.755,20 

     ΦΠΑ 13 %    9.328,18 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 81.083,38 

Ο υπολογισµός της απαιτούµενης ποσότητας έγινε βάσει του παρακάτω υπολογιστικού πίνακα : 
 

έτος 2019 135 άτοµα χ 4 μήνες χ 21 ηµέρες 11.340 lt 

5. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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έτος 2020 135 άτοµα χ 260 ηµέρες 35.100 lt 

έτος 2021 135 άτοµα χ 260 ηµέρες 35.100 lt 
 ΣΥΝΟΛΟ 81.540 lt 

 
Β.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

/ ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Γάλα πλήρες φρέσκο 
παστεριωµένο 

1 Lt 35 26
0 

21.140 lt 0,88 € 18.603,20 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ  18.603,20  

     ΦΠΑ 13 %         2.418,42  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 21.021,62 

Ο υπολογισµός της απαιτούµενης ποσότητας έγινε βάσει του παρακάτω υπολογιστικού πίνακα : 
 

έτος 2019 35 άτοµα χ 4 μήνες χ 21 ηµέρες 2.940 lt 

έτος 2020 35 άτοµα χ 260 ηµέρες 9.100 lt 

έτος 2021 35 άτοµα χ 260 ηµέρες 9.100 lt 
 ΣΥΝΟΛΟ 21.140 lt 

 

 

 

 

 
Γ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

/ ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Γάλα πλήρες φρέσκο 
παστεριωµένο 

1 
Lt 

13 26
0 

7.891 lt 0,88 € 6.944,08 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 6.944,08 

     ΦΠΑ 13 % 902,73 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 7.846,81 

Ο υπολογισµός της απαιτούµενης ποσότητας έγινε βάσει του παρακάτω υπολογιστικού πίνακα : 
 

έτος 2019 13 άτοµα χ 87 ηµέρες 1.131 lt 

έτος 2020 13 άτοµα χ 260 ηµέρες 3.380 lt 

έτος 2021 13 άτοµα χ 260 ηµέρες 3.380 lt 
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 ΣΥΝΟΛΟ 7.891 lt 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 
Α/Α 

 
Περιγραφή Ομάδας 

 
C.P.V 

Συνολική 
καθαρή Αξία 

Ποσό ΦΠΑ 
13% 

Συνολική 
τελική αξία 

1 
ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

15511000-3   97.302,48 € 12.649,33 € 109.951,81 € 

Σύνολα:    97.302,48€ 12.649,33€ 109.951,81 € 
 

 

 

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
 Συνολική Ανάληψη Υποχρέωσης ποσού: 

Κατανομή σε Οικονομικά Έτη 

Οικονομικό 
Έτος: 

Κ.Α 
15.6063.1000 

Κ.Α 
20.6063.1000 

Κ.Α 
30.6063.1000 

Σύνολο 
κατανομής 
Έτους: 

2019 1.124,66 11.276,50 2.923,54 15.324,71 
2020 3.361,07 34.903,44 9.049,04 47.313,55 
2021 3.361,07 34.903,44 9.049,04 47.313,55 

 
 
 

                                 (Με επιφύλαξη, όπως  αναφέρεται 
                                         στο επισυναπτόμενο   
                                                   έγγραφο) 
                                          

    
 
 
 
 
 
 

 
Ο Συντάξας 

 
 
 

Τσελίκογλου Αναστάσιος 
Πε Διοικητικού - 

Οικονομικού 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Αυτοτελούς 
Τμήματος Κοιν.Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού 

 
Κουκούδη Αποστολία 

ΔΕ Διοικητικού 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης  

Δ.Τ.Υ. & Π. 
 
 

 Τόλια Ελένη 
Τοπογράφος Μηχ/κός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης  

Δ.Π. & Π.Ζ. 
 
 

Ευθυμίου Αικατερίνη 
Τοπογράφος Μηχ/κός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                            
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   
Πληρ. Τσελικογλου Αναστάσιος 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Γάλα πλήρες 
φρέσκο 
παστεριωµένο 

      1 Lt 110.571 lt   

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
     ΦΠΑ 13 %  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :                                                                     ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Τμήμα Περιγρα

φή 
Δήμος Ωραιοκάστρου Α/ΘΜΙΑ Σχολική  

Επιτροπή 
Β/ΘΜΙΑ Σχολική 

Επιτροπή 
Δημοτικοί 
Παιδικοί 

Σταθμοί 
(ΔΟΠΠΑΩ) 

Δ
ΗΚ
ΕΩ 
 

Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ Χωρίς 
ΦΠΑ 

Με ΦΠΑ 

1 Γάλα για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό της Πρωτοβάθμιας 
Σχολικής Επιτροπής 

  7.744,00 8.750,72        

2 Γάλα για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό της Δευτεροβάθμιας 
Σχολικής Επιτροπής 

    3.168,00 3.579,84      

3 Γάλα για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό του  ΝΠΔΔ     
ΔΟΠΠΑΩ 

      7.207,20 8.144,14    

4 Γαλακτοκομικά προϊόντα για τις 
ανάγκες σίτισης των παιδικών 
σταθμών (ΔΟΠΠΑΩ) 

      31.649,46 35.763,89    

5 Φρέσκα οπωρολαχανικά για τις 
ανάγκες του ΝΠΔΔ    ΔΟΠΠΑΩ 

      43.969,50 49.685,54   
 

 

6 Προϊόντα βαθειάς κατάψυξης 
για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ     
ΔΟΠΠΑΩ 

      10.754,60 12.152,70    

7 Αρτοσκευάσματα – Φρέσκα 
Είδη Ζαχαροπλαστικής  και 
γλυκίσματα για τις ανάγκες του 
ΝΠΔΔ     ΔΟΠΠΑΩ  

      38.310,00 43.803,45    

8 Διάφορα Προϊόντα Διατροφής 
για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ     
ΔΟΠΠΑΩ 

      42.979,05 48.566,33   

9 Κρέας για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ     
ΔΟΠΠΑΩ 

      44.999,43 50.849,36    

10 Ελαιόλαδο για τις ανάγκες του 
ΝΠΔΔ     ΔΟΠΠΑΩ  

      25.639,48 28.972,61    

       11 Γάλα για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό του Ν.Π.  ΔΗ.ΚΕ.Ω 

        3.960,00 4.474,80  

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



 

 

       12 Είδη παντοπωλείου για τις 
ανάγκες του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του Δήμου 

23.119,40 27.001,40          

       13 Ελαιόλαδο για τις ανάγκες του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του 
Δήμου 

17.952,00 20.285,76          

       14  Κοτόπουλο για τις ανάγκες του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του 
Δήμου 

11.250,00 12.712,50          

       15 Γάλα για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό του Δήμου 

97.302,48 109.951,81          

 Γενικό Σύνολο ανά Φορέα 149.623,88 169.951,47 7.744,00 8.750,72 3.168,00 3.579,84 245.508,72 277.938,02 3.960,00 4.474,80 
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                                       Π Ι Ν Α Κ Ε Σ  Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν  Α Ν Α  Τ Μ Η Μ Α               

 

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΤΜΗΜΑ 1 : Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου 

 

 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 
 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ 
13% ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Γάλα πλήρες 

φρέσκο 

παστεριωμένο 
1Lt 8.800 Lt    
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ΤΜΗΜΑ 2 : Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 

 

 

        
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

13% ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Γάλα πλήρες 

φρέσκο 

παστεριωμένο 
1Lt 3.600 

Lt    
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ΤΜΗΜΑ 3 : Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό για το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας  & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 

 
 
 

                                                                                 ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 
ΑΞΙΑ σε € 

1 

Γάλα πλήρες 
φρέσκο 

παστεριωμένο 
 

1lt 8190 

  

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 8190 Σύν.καθ.αξίας 

 

 ΦΠΑ 13%:  
 ΟΜΑΔΑ 1 - 

ΓΕΝΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ: 
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ΤΜΗΜΑ 4 : Γαλακτοκομικά προϊόντα για  τις ανάγκες του  ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 

                         ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 

ΑΞΙΑ σε 
€ 

1 

Γάλα πλήρες 
φρέσκο 

παστεριωμένο 
1 λίτρου 

1lt 8693 
 

  

2 Τυρί φέτα ΚΙΛΟ 2100   

3 

Γιαούρτι 
αγελαδινό   

στραγγιστό 1 
κιλού  

ΤΕΜ 1351 

  

4 Κασέρι 
ημίσκληρο   ΚΙΛΟ 600   

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 12.744 Σύν.καθ.αξίας  

 ΦΠΑ 13%:  
 ΟΜΑΔΑ 2 - 

ΓΕΝΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ: 
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ΤΜΗΜΑ 5 : Φρέσκα  Οπωρολαχανικά  για τις ανάγκες του  ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας  &  Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 

                                         ΦΡΕΣΚΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρηση

ς 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ σε 

ΤΜΧ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί 
τοις εκατό επί της μέσης 
λιανική τιμή πώλησης των 
προϊόντων κατά την ημέρα 
παράδοσης όπως αυτή 
προσδιορίζεται από τη Δ/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
–Τμήμα Εμπορίου και 
Τουρισμού 

    
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚ

ΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Αχλάδια ΚΙΛΟ 1800 

……………
% 

 
2 Βερίκοκα ΚΙΛΟ 525 
3 Καρπούζια ΚΙΛΟ 750 

4 Μανταρίνια 
κλημεντίνες 

ΚΙΛΟ 750 

5 Μήλα ΚΙΛΟ 3300 
6 Μπανάνες ΚΙΛΟ 4500 
7 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 525 
8 Πεπόνια ΚΙΛΟ 750 
9 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 900 
10 Ροδάκινα ΚΙΛΟ 525 
11 Φράουλες κιλό 300 
12 Αγγουράκια  ΤΕΜ 2250 
13 Άνηθος  ΤΕΜ 180 
14 Μαϊντανός ΤΕΜ 525 
15 Καρότα ΚΙΛΟ 900 
16 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 450 
17 Κρεμμύδια ΚΙΛΟ 2700 
18 Λάχανο ΚΙΛΟ 1050 
19 Σαλάτα σγουρή ΚΙΛΟ 450 
20 Μελιτζάνες ΚΙΛΟ 225 
21 Ντομάτες ΚΙΛΟ 6000 
22 Πατάτες ΚΙΛΟ 6750 
23 Πιπεριές κέρατο ΚΙΛΟ 150 
24 Πιπεριές για γέμισμα ΚΙΛΟ 300 
25 Σέλινο ΚΙΛΟ 90 
26 Λεμόνια ΚΙΛΟ 750 

27 Μπρόκολα  -
Κουνουπίδι  

ΚΙΛΟ 450 
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ΤΜΗΜΑ 6 : Προϊόντα βαθειάς κατάψυξης για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  
ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ,ΤΑ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 
 

 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ με χαμηλότερη τιμή 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 
ΑΞΙΑ σε € 

1 Αρακάς μέτριος 
κατεψυγμένος Κιλό 740   

2 Φασολάκια πλατιά 
κατεψυγμένα Κιλό 740   

3 Σπανάκι 
κατεψυγμένο Κιλό 519   

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 1.999 Σύν.καθ.αξίας  

 ΦΠΑ 13%:  
 ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

 
 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ με ποσοστό έκπτωσης  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις 
εκατό επί της μέσης λιανική τιμή 
πώλησης των προϊόντων κατά την 
ημέρα παράδοσης όπως αυτή 
προσδιορίζεται από τη Δ/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης –
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού 

    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 

Βακαλάος 
φιλέτο Α΄ 
ποιότητας, 

συσκευασία 1-
1,5 κιλού 

κατεψυγμένος 
. 

ΤΕΜ. 769 

 
 

……………% 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 769 
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ΤΜΗΜΑ 7 :Αρτοσκευάσματα –Φρέσκα είδη Ζαχαροπλαστικής & γλυκίσματα  για τις ανάγκες του 
το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  
                                                             ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
 

 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 
ΑΞΙΑ σε € 

1 Άρτος ολικής 
άλεσης Κιλό 12000 

  

2 Κουλούρι 
σουσαμένιο  Τεμάχιο 8100 

  

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 20.100 Σύν.καθ.αξίας 

 

 ΦΠΑ 13%:  
ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 
ΑΞΙΑ σε € 

1 Τσουρέκι κιλό 45   
2 Βασιλόπιτα 1κιλού κιλό 45   
3 Μελομακάρονα κιλό 45   

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 135 Σύν.καθ.αξίας 

 

 ΦΠΑ 24%:  
 ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

 
 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 
ΑΞΙΑ σε € 

1 Βασιλόπιτα  Κιλό 90   
2 Βασιλοπιτάκια  Τεμάχιο 7500   

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 7.590 Σύν.καθ.αξίας 

 

 ΦΠΑ 24%:  
 ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ: 
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ΤΜΗΜΑ 8 : Διάφορα Προϊόντα Διατροφής για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 
 

OΜΑΔΑ 6 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
Μονάδα 

Μέτρηση
ς 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ σε 
ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 

ΑΞΙΑ 
σε € 

1 Χυλοπίτες Συσκ. 500γρ. TMX 750   
2 Μακαρόνια κοφτά Συσκ. 500γρ. TMX 1125   
3 Κριθαράκι Συσκ. 500γρ. TMX 675   
4 Κουσκούσι  Συσκ. 500γρ. TMX 600   
5 Αστράκι Συσκ. 500γρ. TMX 525   
6 Φιδές,  συσκ. 250γρ. TMX 100   
7 Τραχανάς, συσκ. 500γρ. TMX 200   
8 Ρύζι καρολίνα, συσκ. 1 κιλού Κιλό 750   
9 Ρύζι μπονέ, συσκ. 1 κιλού Κιλό 750   

10 Φακές ψιλές, συσκ. 500γρ. ΤΜΧ 1800   
11 Ρεβύθια, συσκ. 500γρ. ΤΜΧ 450   
12 Φασόλια μέτρια, συσκ. 500γρ. ΤΜΧ 1050   
13 Μέλι Ελληνικό  συσκ.900γρ- 1 κιλού ΤΜΧ 195   
14 Κόρν φλάουερ  συσκ. 200γρ. ΤΜΧ 180   

15 Νερό επιτραπέζιο εμφιαλωμένο  1,5 
λίτρου Χ 6 ΤΜΧ 600 

  

16 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, Α’ 
ποιότητας, συσκ. 5 κιλών ΤΜΧ 300 

  

17 Γάλα εβαπορέ 410 γρ. ΤΜΧ 400   
18 Νιφάδες βρώμης  1 κιλού ΤΜΧ 75   
19 Αλεύρι ολικής άλεσης 1.000 γρ. ΤΜΧ 750   

20 Βούτυρο  SOFT, Α’ ποιότητας, 
συσκ.450γρ. ΤΜΧ 1000 

  

21 Ζάχαρη συσκ. 1 κιλού ΤΜΧ 1500   
22 Μαρμελάδα   συσκ.370- 500γρ. ΤΜΧ 1500   
23 Ζάχαρη  Μαύρη συσκ..500γρ. ΤΜΧ 225   
24 Ζάχαρη άχνη συσκ. 450γρ. ΤΜΧ 300   
25 Φρυγανιά τριμμένη  συσκ. 1000γρ. ΤΜΧ 37   
26 Αλάτι μαγειρικό ψιλό,  συσκ. 5 κιλών ΤΜΧ 150   
27 Ρίγανη, συσκ. 0,5 κιλού ΤΜΧ 45   

28 Δημητριακά σιταριού ολικής άλεσης 
συσκ. 1.000γρ. ΤΜΧ 230 

  

29 Δημητριακά (τύπου κορν φλεικς), 
συσκ.1000γρ. ΤΜΧ 1250 

  

30 
Τοματοχυμός συμπυκνωμένος, 

χάρτινη συσκ. 1.000γρ. ΤΜΧ 1200 
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31 Άνθος αραβοσίτου-άρωμα βανίλια 120 
γρ. ΤΜΧ 250 

  

32 Μπισκότα 230 γρ. ΤΥΠΟΥ πτι μπερ ΤΜΧ 525   
33 Μπισκότα ΤΥΠΟΥ μιράντα 250 γρ. ΤΜΧ 300   
34 Κανέλα τριμμένη,συσκευασία 50γρ. ΤΜΧ 90   

35 Φυσικός χυμός πορτοκάλι 100%   
Συσκ. 0,25 λίτρου ΤΜΧ 800 

  

36 
Σοκολατένια αβγουλάκια γάλακτος με 
πραλίνα (5-7γρ/τμχ), σε σακουλάκι 1 

κιλού 
ΤΜΧ 45 

  

37 Μπεικιν πάουντερ (φακελάκι). ΤΜΧ 750   
38 Κακάο σκόνη 125 γρ. ΤΜΧ 200   
39 Σόδα φαγητού  350 γρ. ΤΜΧ 45   
40 Ξύδι απλό 400 γρ. ΤΜΧ 675   
41 Κύμινο, συσκευασία  50 γρ. ΤΜΧ 70   
42 Δυόσμος 50 γρ. ΤΜΧ 150   
43 Σιμιγδάλι, συσκευασία 500 γρ. ΤΜΧ 200   
44 Βανίλιες, σε σακουλάκι 5 τμχ ΤΜΧ 755   
45 Τσάι βουνού, συσκευασία 30 γρ ΤΜΧ 100   
46 Πιπέρι μαύρο, συσκευασία 100 γρ.  ΤΜΧ 150   
47 Ντοματάκι ψιλοκομμένο  400 γρ. ΤΜΧ 500   

48 Αυγά φρέσκα, κατηγορίας Μ (53-63 
γρ.)  ΤΜΧ 20661 

  

49 Ταχίνι  900 γρ. ΤΜΧ 250   
  ΣΥΝΟΛΟ 

Ποσότητα
ς: 

45.228 Σύν.καθ.αξί
ας 

 

 ΦΠΑ 13%:     
 ΣΥΝΟΛΟ:  

 
 

ΤΜΗΜΑ 9 : Κρέας για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & 
Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  
                                              ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 

ΚΡΕΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις 
εκατό επί της μέσης λιανική τιμή 
πώλησης των προϊόντων κατά την 
ημέρα παράδοσης όπως αυτή 
προσδιορίζεται από τη Δ/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης –
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού 

    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Κρέας μόσχου Κιλό 1100  
……………% 

 
2 Κιμάς Μόσχου Κιλό 1250 
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3 Κοτόπουλο Κιλό 4493 
 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ 10 : Ελαιόλαδο για  τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, 

Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

 

 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  
                                           
                                  ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 
  

ΟΜΑΔΑ 8 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις 
εκατό επί της μέσης λιανική τιμή 
πώλησης των προϊόντων κατά την 
ημέρα παράδοσης όπως αυτή 
προσδιορίζεται από τη Δ/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης –
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού 

    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Ελαιόλαδο 
Ελληνικό, 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 
ΠΑΡΘΕΝΟ, 
συσκ. 5 λίτρων 
 

ΤΕΜ 961  
……………% 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 11 : Γάλα για  τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του ΝΠΙΔ Κοινωφελής 

Δημοτική Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗΚΕΩ) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  
 
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

13% ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Γάλα πλήρες 

φρέσκο 

παστεριωμένο 
1Lt 4.500 

Lt    

 

 

ΤΜΗΜΑ 12 : Είδη παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου 
Ωραιοκάστρου 

 

    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ 13%, 24%) 
 

 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΝ
Τ. 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Αλεύρι για όλες 

τις χρήσεις 1kg  940  13%   

2 
Μακαρόνια 

σπαγγέτι Νο 6 

τεμ. 

500gr  3.000  13%   

3 
Φασόλια ξερά 

μέτρια 
500gr   3.000  13%   

4 Γάλα εβαπορέ 
Τεμάχιο  

410 gr    3.000  13%   

5 Τυρί Φέτα 
Τεμ. 

400gr  2.000  13%   

6 
Χυμός τομάτα 

κλασσικός συμπ. 

τεμ. 

500gr  3.000  24%   

7 Αραβοσιτέλαιο 1 λίτρο  3.000  24%   

8 

Λεπτές πλαστικές 

σακούλες 

μεταφοράς 

Τεμ.  7.200  24%   

                                                                           ΣΥΝΟΛΑ: 
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ΤΜΗΜΑ 13 : Ελαιόλαδο για τις ανάγκες  του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου Ωραιοκάστρου 

 

                      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  
 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  ΜΕ ΦΠΑ 13 %  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις 
εκατό επί της μέσης λιανική τιμή 
πώλησης των προϊόντων κατά την 
ημέρα παράδοσης όπως αυτή 
προσδιορίζεται από τη Δ/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης –
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού 

    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Ελαιόλαδο 1 λίτρο 3.300  
……………% 

 

 
 
 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 14 : Κοτόπουλο για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου Ωραιοκάστρου 

 
 
                         ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  
 
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί 
τοις εκατό επί της μέσης 
λιανική τιμή πώλησης των 
προϊόντων κατά την ημέρα 
παράδοσης όπως αυτή 
προσδιορίζεται από τη Δ/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης –Τμήμα 
Εμπορίου και Τουρισμού 

    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚ
ΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 
Κοτόπουλο 

 

Τεμ. 

1.300gr-1.600gr 1.500 
 
……………% 
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ΤΜΗΜΑ 15 : Γάλα για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού  του δήμου Ωραιοκάστρου 

 
 
 
 
                                       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  
 

 

 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΤ. 
ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

 

Γάλα πλήρες 

φρέσκο 

παστεριωμένο 

1 λιτρο 

  110.571  lt  13%   

                                                                               ΣΥΝΟΛΑ: 
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ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

Η παρούσα διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για την προμήθεια τροφίμων 
αφορά τον ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου: ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΔΟΠΠΑΩ), ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΔΗΚΕΩ). 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α συστήματος 78343) 
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 
www.promitheus.gov.gr γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την 
προαναφερθείσα διεύθυνση www.promitheus.gov.gr  

1.1 Στοιχεία  Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Οι επιμέρους συμβάσεις (ανά Τμήμα) που θα προκύψουν από τη διαγωνιστική διαδικασία, θα 
χρηματοδοτηθούν από πόρους του κάθε φορέα ξεχωριστά. 
Φορέας χρηματοδότησης: 

 Του Τμήματος 1 είναι η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, απόφαση 11/2019 (ΑΔΑ: 7Μ56ΟΚ8Ξ-ΨΒΓ) Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

 Του Τμήματος 2 είναι η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, απόφαση 10/2019 (ΑΔΑ: 942ΩΟΚ81-2Ω3) Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

 Των Τμημάτων 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 είναι ο ΔΟΠΠΑΩ, απόφαση 61/2019 
(ΑΔΑ:Ψ890ΟΚΓΒ-ΓΔ8)   Διοικητικού Συμβουλίου του.  Η δαπάνη για τις συμβάσεις 
βαρύνει τους  Κ.Α.: 15.6061.0002, 15.6481.0001, 60.6481.0001 & 15.6473.0005 
σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 με 
ανάλογη πρόβλεψη για τα οικονομικά έτη 2020- 2021.   

 Του Τμήματος 11  είναι η ΔΗΚΕΩ, απόφαση 46/2019 (ΑΔΑ: 6ΒΦΙΟΛΠ7-67Ω), 
Διοικητικού Συμβουλίου της. Η δαπάνη για τις συμβάσεις βαρύνει τους  Κ.Α.: 
60.06.63.1000, 60.06.63.2000, 60.06.63.5000 και 60.06.63.8000 σχετικές 
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πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 , ομοίως η δαπάνη 
θα εγγραφεί στα έτη 2020, 2021. 

 Των τμημάτων 12, 13, 14 και 15 είναι ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.  Η δαπάνη για τις 
συμβάσεις βαρύνει τις με Κ.Α.: 15.6485.1000, 15.6063.100, 20.6063.100 και 
30.6063.1000,  σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2019 με ανάλογη πρόβλεψη για τα οικονομικά έτη 2020 και  2021.   

Οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν 
υποχρεούνται σε σύνταξη προϋπολογισμού και δεν υπάγονται στο Π.Δ. 
80/2016 περί ανάληψη υποχρέωσης. 

 

1.2 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό 
καθώς και η προμήθεια τροφίμων ήτοι γαλακτοκομικά είδη, είδη αρτοπωλείου, 
κρεοπωλείου, παντοπωλείου και οπωροκηπευτικά για ην κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου καθώς και των νομικών του προσώπων. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV). 15511000-3 Γάλα, 15511000-4 Παστεριωμένο 
Γάλα, 15511600-9 Συμπυκνωμένο γάλα, 15500000-3 Γαλακτοκομικά είδη, 15300000-1 
Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα, 15896000-5 Προϊόντα βαθείας καταψύξεως, 
15810000-9 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής, και γλυκίσματα, 
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής, 15110000-2 Κρέας, 15411110-6 Ελαιόλαδο, 
15612120-8 Κοινό αλεύρι αρτοποιίας, 15850000-1 Προϊόντα ζυμαρικών, 03221210-1 
Φασόλια, 15542300-2 Τυρί φέτα, 15331428-3 Σάλτσα από τομάτα, 15411210-7 
Μαγειρικό λάδι, 15112130-6 Κοτόπουλα, 18937100-7 Σακούλες συσκευασίας, 
15411210-7  Έλαιο για τηγάνισμα. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 
ΤΜΗΜΑ 1 : Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου, εκτιμώμενης αξίας € 7.744,00 πλέον ΦΠΑ 13% € 
1.006,72, ήτοι σύνολο με ΦΠΑ € 8.750,72 
ΤΜΗΜΑ 2 : Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου, εκτιμώμενης αξίας € 3.168,00 πλέον 
ΦΠΑ 13% € 411,84 ήτοι σύνολο με ΦΠΑ € 3.579,84 

ΤΜΗΜΑ 3 : Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό για το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας  & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) , εκτιμώμενης αξίας € 
7.207,20 πλέον ΦΠΑ 13% € 936,94, ήτοι σύνολο με ΦΠΑ € 8.144,14 

ΤΜΗΜΑ 4 : Γαλακτοκομικά προϊόντα για  τις ανάγκες του  ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) , εκτιμώμενης αξίας € 
31.649,46 πλέον ΦΠΑ 13% € 4.114,43 ήτοι σύνολο με ΦΠΑ € 35.763,89 
ΤΜΗΜΑ 5 : Φρέσκα  Οπωρολαχανικά  για τις ανάγκες του  ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) , εκτιμώμενης αξίας 
€43.969,50 πλέον ΦΠΑ 13% € 5.716,04 ήτοι σύνολο με ΦΠΑ € 49.685,54 
ΤΜΗΜΑ 6 : Προϊόντα βαθειάς κατάψυξης για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) , 
εκτιμώμενης αξίας €10.754,60 πλέον ΦΠΑ 13% € 1.398,10 ήτοι σύνολο με ΦΠΑ € 12.152,70 
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ΤΜΗΜΑ 7: Αρτοσκευάσματα –Φρέσκα είδη Ζαχαροπλαστικής & γλυκίσματα  για τις 
ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης 
Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) , εκτιμώμενης αξίας 
€38.310,00 πλέον ΦΠΑ 13% €4.373,85 & 24% € 1.119,60 ήτοι σύνολο με ΦΠΑ € 43.803,45 

ΤΜΗΜΑ 8 : Διάφορα Προϊόντα  Διατροφής για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) , 
εκτιμώμενης αξίας €42.979,05 πλέον ΦΠΑ 13% € 5.587,28 ήτοι σύνολο με ΦΠΑ € 48.566,33 

ΤΜΗΜΑ 9: Κρέας  για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, 
Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) , εκτιμώμενης αξίας €44.999,43 πλέον 
ΦΠΑ 13% € 5.849,93 ήτοι σύνολο με ΦΠΑ € 50.849,36 
ΤΜΗΜΑ 10 : Ελαιόλαδο για  τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, 
Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) , εκτιμώμενης αξίας €25.639,48 πλέον 
ΦΠΑ 13% € 3.333,13 ήτοι σύνολο με ΦΠΑ € 28.972,61 
ΤΜΗΜΑ 11 : Γάλα για  τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του ΝΠΙΔ Κοινωφελής 
Δημοτική Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗΚΕΩ) , εκτιμώμενης αξίας € 3.960,00 πλέον ΦΠΑ 
13% € 514,80 ήτοι σύνολο με ΦΠΑ € 4.474,80 

ΤΜΗΜΑ 12 : Είδη παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου 
Ωραιοκάστρου, εκτιμώμενης αξίας €23.119,40 πλέον ΦΠΑ 13% & 24% € 3.882,00 ήτοι 
σύνολο με ΦΠΑ € 27.001,40 
ΤΜΗΜΑ 13: Ελαιόλαδο για τις ανάγκες  του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου 
Ωραιοκάστρου, εκτιμώμενης αξίας €17.952,00 πλέον ΦΠΑ 13% € 2.333,76 ήτοι σύνολο με 
ΦΠΑ € 20.285,76 
ΤΜΗΜΑ 14 : Κοτόπουλο για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, εκτιμώμενης αξίας €11.250,00 πλέον ΦΠΑ 13% € 1.462,50 ήτοι σύνολο με 
ΦΠΑ € 12.712,50 

ΤΜΗΜΑ 15 : Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό του  Δήμου Ωραιοκάστρου, 
εκτιμώμενης αξίας € 97.302,48€ πλέον ΦΠΑ 13% € 12.649,33, ήτοι σύνολο με ΦΠΑ € 
109.951,81 

Η εκτιμώμενη αξία του συνόλου των Τμημάτων ανέρχεται στο ποσό των 464.694,85€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13% & 24%) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 410.004,60 €, 
ΦΠΑ (24% & 13%) : 54.690,25 €.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα 
τμήματα για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «Τμήματος».  
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός «τμήματος» επιφέρει αυτόματα την 
απόρριψη της προσφοράς για όλο το τμήμα. 

Τον ανάδοχο βαρύνει το κόστος μεταφοράς και παράδοσης των ειδών. 

Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται για δύο έτη από την υπογραφή τους και όχι πέραν 
της 31-12-2021. 
 Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών 
εφόσον δεν έχουν  απορροφηθεί όλα τα προς προμήθεια είδη της μελέτης. Στην περίπτωση 
αυτή η προμήθεια θα εκτελεσθεί με τους  ίδιους όρους και ίδιες τιμές και ποσότητες της 
αρχικής σύμβασης 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται 
στην Ενιαία Μελέτη   που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



Σελίδα 
100 

 

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης 
προσφοράς, μόνο βάσει της τιμής.   

Για τα τμήματα 5, 6 (κατεψυγμένα ψάρια), 9, 10, 13 και 14  η χαμηλότερη τιμή 
προκύπτει από την προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη 
κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης των προϊόντων κατά την ημέρα παράδοσης όπως 
αυτή προσδιορίζεται από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε Θεσσαλονίκης – Τμήμα Εμπορίου 
και Τουρισμού (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης). 
 

1.3 Θεσμικό πλαίσιο 
 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει, 
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1, 
της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές», 
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”, του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους Διατάκτες”, 

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 
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της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
του υπ’ αρίθμ. ΦΕΚ 240/12-12-2012, τ. Α΄ (πράξη νομοθετικού περιεχομένου) που 
κυρώθηκε με το ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) και αφορά, μεταξύ άλλων, την 
ανάδειξη προμηθευτών τροφίμων, 

του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/2010) και ιδιαίτερα τις διατάξεις 
του άρθρου 278, του ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 
114/Α’/2006) 

του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
133/Α’/2018) 

του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη 
Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις 
Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της 
προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 73/Α’/2019) και ιδιαίτερα  
τις διατάξεις του άρθρου 121 «Αντικατάσταση του Παραρτήματος III του Κώδικα 
Φ.Π.Α.» 
 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

και επιπλέον έχοντας υπ’ όψιν: 

 Την υπ’ αριθμ.  11/2019 (ΑΔΑ: 7Μ56ΟΚ8Ξ-ΨΒΓ) απόφαση του Δ.Σ. της ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ . 

 Την υπ’ αριθμ.  10/2019 (ΑΔΑ: 942ΩΟΚ81-2Ω3) απόφαση του Δ.Σ. της ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ . 

 Την υπ’ αριθμ. απόφαση 61/2019 (ΑΔΑ:Ψ890ΟΚΓΒ-ΓΔ8)  του Δ. Σ. του    ΔΟΠΠΑΩ  
  Την υπ’ αριθμ. 46/2019 (ΑΔΑ 6ΒΦΙΟΛΠ7-67Ω), απόφαση του Δ. Σ. της ΔΗΚΕΩ.  
  Τις υπ’ αριθμ 533 (ΑΔΑ ΩΓΘΠΩΗΖ-ΒΗΥ), 534(ΑΔΑ 6ΤΘΩΗΖ-Ξ2Ν ), 535/2019(ΑΔΑ 

6Ε7ΒΩΗΖ-09Δ)και 474/2019( ΑΔΑ 6Ρ89ΩΗΖ-ΣΜ5) ΑΑΥ . 
  Την με ημερομηνία 7-10-2019 ενιαία μελέτη του Δήμου που αφορά την 

«Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό και ειδών τροφίμων για 
την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ωραιοκάστρου και των Νομικών του 
Προσώπων», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 464.694,85 ευρώ.  

 Την υπ’ αριθμ……… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
(ΑΔΑ……………………………..) με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, 
καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού……………………….. 
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1.4 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

…………….. ………………… 
………. π.μ. 

…………………… 
………….. μ.μ. 

 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την ………………, ημέρα 
………………… και ώρα 10:00π.μ. (ημερομηνία αποσφράγισης, όπως παρ. 3.1.1) 
 

1.5 Δημοσιότητα 
 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση 
στις …………….. στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, Συστημικός Αριθμός: 
78343 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό 
Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και την και την Απόφαση Υπ. 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 2879/2018/02.03.2018 (ΦΕΚ 
879/13.03.2018 τεύχος Β’) στις εφημερίδες στις εφημερίδες: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ και  
ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 
16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, στη διεύθυνση (URL) : www.oraiokastro.gr.   

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο ή τους 
αναδόχους. Επειδή δίνεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να καταθέσουν 
προσφορά για ένα ή περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα του διαγωνισμού, οι δαπάνες 
δημοσιεύσεων θα επιμερίζονται ποσοστιαία, ανάλογα με την αξία του αρχικού 
προϋπολογισμού του τμήματος διαγωνισμού που κατακυρώθηκε στον κάθε ένα 
προμηθευτή ξεχωριστά. 
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1.6 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 
 

 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:                          ) με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ   
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της . 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Ενιαία μελέτη με τίτλο Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό 

προσωπικό &            είδη  τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Ωραιοκάστρου & των Νομικών του προσώπων. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Υποδείγματα Οικονομικών προσφορών 
 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά,   οι οδηγίες 
συμπλήρωσης του ΕΕΕΣ, το έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένου 

  
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr. 
 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 
δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 
απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
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σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους 
στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, 
δεν εξετάζονται. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση 
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από 
την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με 
το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το 
ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία 
έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
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2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων 
β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13), που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 
ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 
απευθύνονται (Για τις εγγυήσεις συμμετοχής: Δήμος Ωραιοκάστρου), δ) τον 
αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, σε περίπτωση 
προσφοράς για μέρος των ειδών (Τμήμα) η εγγυητική θα αφορά το 1% του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού για το προσφερόμενο τμήμα ή τμήματα.   Θα 
πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα τμήματα που αφορά η εγγυητική στ) την 
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό 
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία 
της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη 
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης, τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
 

 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



Σελίδα 
106 

 

 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 
καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής ύψους 1% του  ενδεικτικού προϋπολογισμού, εκτός ΦΠΑ,  που 
ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ και τεσσάρων λεπτών, ήτοι 
4.100,04 € (για το σύνολο όλων των τμημάτων). 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το 
ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των 
τμημάτων για το/τα οποίο/α υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α. . Αναλυτικά: 

 ΤΜΗΜΑ 1 : Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής  Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου, το ύψος της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα τεσσάρων 
λεπτών (77,44 €) 

 ΤΜΗΜΑ 2 : Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου, το ύψος της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των τριάντα ενός ευρώ και εξήντα οκτώ 
λεπτών (31,68 €) 

 ΤΜΗΜΑ 3 : Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό για το ΝΠΔΔ  Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας  & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) , το 
ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα δύο  
ευρώ  και επτά λεπτών(72,07 €) 

 ΤΜΗΜΑ 4 : Γαλακτοκομικά προϊόντα για  τις ανάγκες του  ΝΠΔΔ  Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) ,  το 
ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων 
δέκα  έξι ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (316,49 €) 

 ΤΜΗΜΑ 5 : Φρέσκα  Οπωρολαχανικά  για τις ανάγκες του  ΝΠΔΔ  Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) , το 
ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων 
τριάντα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτών(439,70 €) 

 ΤΜΗΜΑ 6 : Προϊόντα βαθειάς κατάψυξης για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) , το 
ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των εκατόν επτά 
ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών(107,55 €) 

 ΤΜΗΜΑ 7: Αρτοσκευάσματα –Φρέσκα είδη Ζαχαροπλαστικής & γλυκίσματα  για τις 
ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & 
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Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) , το ύψος της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και δέκα 
λεπτών (383,10 €) 

 ΤΜΗΜΑ 8 : Διάφορα Προϊόντα  Διατροφής για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) ,  το 
ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων 
είκοσι εννέα  ευρώ και ογδόντα λεπτών (429,80 €) 

 ΤΜΗΜΑ 9: Κρέας  για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, 
Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) , το ύψος της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα εννέα ευρώ 
και ενενήντα εννέα λεπτών (449,99 €) 

 ΤΜΗΜΑ 10 : Ελαιόλαδο για  τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) , το ύψος της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα έξι 
ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (256,39 €) 

 ΤΜΗΜΑ 11 : Γάλα για  τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του ΝΠΙΔ 
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗΚΕΩ) , το ύψος της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εννέα ευρώ και εξήντα 
λεπτών (39,60 €) 

 ΤΜΗΜΑ 12 : Είδη παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 
Δήμου Ωραιοκάστρου, το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανέρχεται στο 
ποσό των διακοσίων τριάντα ενός  ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (231,19 €) 

 ΤΜΗΜΑ 13: Ελαιόλαδο για τις ανάγκες  του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου 
Ωραιοκάστρου, το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ  και πενήντα δύο λεπτών(179,52 €) 

 ΤΜΗΜΑ 14 : Κοτόπουλο για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των εκατόν δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτών (112,50 €) 

 ΤΜΗΜΑ 15 : Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό του  Δήμου Ωραιοκάστρου,  το 
ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων 
εβδομήντα τριών ευρώ και  δύο λεπτών (973,02 €) 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας,  άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να 
ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 2.2.3 και 2.2.4, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την 
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παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 
λόγους: 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 
54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α  ́215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. 
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

ή/και 
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 
την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις 
(3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 
δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
2.2.3.3.  Κατ΄ εξαίρεση επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται όταν ο αποκλεισμός, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2. θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 
μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή 
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όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσο αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, πριν από 
την εκπνοή της προθεσμίας της υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου. 
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα, 
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε 
θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
2.2.5.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 
την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα 
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη διαδικασία. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος. 

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις. 

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει 
στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν 
την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν 
τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.8 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική 
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται 
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής 
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης  επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών 
φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 
2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
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Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να γνωστοποιήσουν με  Υπεύθυνη Δήλωση τους 
αριθµούς κυκλοφορίας και να  καταθέσουν αντίγραφο της απαιτούμενης άδειας σε ισχύ 
των  δικών του ή μισθωμένων από αυτόν μεταφορικών µέσων ή και ψυγείων   τα οποία 
πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα,  σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί 
μεταφοράς  τροφίµων. 

 

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και  πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης οφείλουν να συμμορφώνονται 
και να ακολουθούν πιστοποιημένα πρότυπα συστήματα σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και 
ειδικότερα να διαθέτουν πιστοποιητικά σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ενιαία μελέτη. 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισµό, οφείλουν απαραιτήτως να υποβάλουν 
πιστοποιητικό, µε το οποίο θα τεκµηριώνεται ότι εφαρµόζονται οι αρχές του 
συστήµατος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP), 
ή µε βάση τα εκάστοτε ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα (ISO 22000,IFS,BRC κτλ). 
Το ως άνω πιστοποιητικό χορηγείται από αναγνωρισμένους φορείς 
πιστοποίησης διαπιστευμένους από το ΕΣΥ∆. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα 
πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 
καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Αν λήγει πριν τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου θα πρέπει να προσκομιστεί εν συνεχεία η ανανέωση της 
ισχύος του. 
2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν 
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4.,2.2.5 και 2.2.6. της παρούσης, προσκομίζουν 
κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα παράρτημα Ι, το 
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το 
ΕΕΕΣ1 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς 
φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες. 

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.promitheus.gov.gr παρέχεται η δυνατότητα 
πρόσβασης στην πλατφόρμα «Promitheus ESPDint» και αναρτώνται οδηγίες για την 
ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας 
eΕΕΕΣ. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
 είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 
2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
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Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρ. 79Α,Ν. 
4412/2016. 

 
1 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ 
Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις. 
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2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά 
την  υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις 
του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 
αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - 
μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο 
επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά2: 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
έκδοσης εντός του  τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα 
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1. 

 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
- οι Έλληνες και αλλοδαποί πολίτες (φυσικά πρόσωπα). 
- Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ: διαχειριστές. 
- Α.Ε.: Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όποιος άλλος ορίζεται από 
το καταστατικό πως δεσμεύει την εταιρία με την υπογραφή του. 
β) για την παράγραφο 2.2.3.2 (περίπτωση α) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις 

 

2 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς 
δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

2.2.7.2.1 Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2.2.7.2.2 Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι 
οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 
6.2.) 

2.2.7.2.3 Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' 
της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
Γίνονται επίσης αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφ΄όσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους. 

2.2.7.2.4 Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
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τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής και ως προς τις φορολογικές 

 υποχρεώσεις τους. 
Αναλυτικά, τα πιστοποιητικά για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής θα 
υποβάλλονται ως εξής: 

-Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που απασχολούν. 
-Οι ομόρρυθμες (Ο.Ε.): όλων των εταίρων και του προσωπικού. 

-Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.): των ομόρρυθμων εταίρων και του προσωπικού. 
-Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε., Ι.Κ.Ε.): για το προσωπικό που απασχολούν. 

-Οι Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.): για το προσωπικό που απασχολούν. 
 

Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί 
φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο 
υποβολής  της προσφοράς και τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον 
αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 

Τα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, διευκρινίζεται ότι γίνονται αποδεκτά 
εφόσον είναι σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 
χρόνος ισχύος σε αυτά, πρέπει να έχουν εκδοθεί έως 3 μήνες πριν από την ημέρα υποβολής τους. 
Επιπρόσθετα, Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου, στην οποία θα αναφέρεται 
ονομαστικά το σύνολο των ασφαλιστικών φορέων στους οποίους καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης η επιχείρηση. 
 

Για την παράγραφο 2.2.3.2 (περίπτωση γ) πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
 Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται ανωτέρω, αυτό  αντικαθίσταται 
 από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα με την οποία θα δηλώνονται τα προβλεπόμενα στην 
παρ. 

2.2.3.2. (γ), χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

 
γ) Για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής 
Αρχής έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής τους από τα οποία 
να προκύπτει ότι: 
- Δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν 
τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 
δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού 
φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 
εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει 
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τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου 
/Επιχείρησης», όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

 να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή 
 τους. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

- Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στις περιπτώσεις αυτές της 
παραγράφου 2.2.3.4 λόγοι αποκλεισμού . 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 Όπου απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις, αυτές γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί 
μετά την 

 κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης έκδοσης έως τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την 
υποβολή τους. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου 
του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί 
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 
ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για 
την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό 
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
 

Β.3. Για την παράγραφο 2.2.5. Απαιτείται  Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων στην οποία θα πρέπει να 
γνωστοποιήσουν τους  αριθµούς κυκλοφορίας και να  καταθέσουν αντίγραφο της απαιτούμενης άδειας σε ισχύ των  
δικών του ή μισθωμένων από αυτόν µεταφορικών µέσων ή και ψυγείων.   
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Β.4. Για την παράγραφο 2.2.6. Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν πιστοποιημένα πρότυπα συστήματα 
σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και ειδικότερα να διαθέτουν πιστοποιητικά σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην ενιαία μελέτη. 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισµό, οφείλουν απαραιτήτως να υποβάλουν πιστοποιητικό, µε το 
οποίο θα τεκµηριώνεται ότι εφαρµόζονται οι αρχές του συστήµατος Ανάλυσης Κινδύνων και 
Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP), ή µε βάση τα εκάστοτε ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα (ISO 
22000,IFS,BRC κτλ). Το ως άνω πιστοποιητικό χορηγείται από αναγνωρισμένους φορείς 
πιστοποίησης διαπιστευμένους από το ΕΣΥ∆. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε 
ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης. Αν λήγει πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου θα πρέπει να προσκομιστεί εν 
συνεχεία η ανανέωση της ισχύος του. 

 

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 
Τα σχετικά πιστ/κά για την απόδειξη της ισχύουσας εκπροσώπησης νομικών προσώπων γίνονται αποδεκτά 

 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες πριν από την ημέρα υποβολής τους. 
Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 
 

 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
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Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής   

Για τα τμήματα 5, 6 (υποομάδα κατεψυγμένων ψαριών), 9, 10, 13 και 14  η χαμηλότερη τιμή 
προκύπτει από την προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά 
μέση λιανική τιμή πώλησης των προϊόντων κατά την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προσδιορίζεται 
από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε Θεσσαλονίκης – Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού (μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης). 

   
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

 

 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙI της Διακήρυξης, 
για το σύνολο της  προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα. 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
       Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία 
εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, οι αλλοδαποί 
οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά με 
χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε 
άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά 
ή η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα 
προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν 
είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
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οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής  Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα 
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον 
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου 
το ηλεκτρονικό αρχείο pdf].Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν 
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων μπορεί να 
επισυνάψει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον 
ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται 
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην 
παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Ι). 
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς και συνιστά προκαταρκτική απόδειξη 
προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας 
ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 2.2.3 και πληροί 
το κριτήριο επιλογής του άρθρου 2.2.4.,2.2.5 και 2.2.6. 
Το Ε.Ε.Ε.Σ. συμπληρώνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/ Επίσης υπάρχουν αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο 
www.promitheus.gov.gr οδηγίες – και πληροφορίες στο υπομενού «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες eΕΕΕΣ-eΤΕΥΔ» αναφορικά με το eΕΕΕΣ. 
Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την 
υπηρεσία eΕΕΕΣ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και 
αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 
Σε κάθε περίπτωση οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική 
υπηρεσία του ΕΣΗΔΗΣ (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) να δημιουργούν το EΕΕΣ (επιλέγοντας 
την εκδοχή «regulated v.2»), να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον 
εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και 
να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο 
σχετικό διαγωνισμό. 
Το ΕΕΕΣ υπογράφεται ψηφιακά σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.7.1.. της 
παρούσης. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη 
ψηφιακή υπογραφή. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί στο κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” των αντίστοιχων οικονομικών φορέων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΔΟΠΠΑΩ), ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΔΗΚΕΩ), 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) της ενιαίας  μελέτης της Διακήρυξης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, περιγράφοντας ακριβώς πώς 
οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση 
το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
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Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του 
προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα (π.χ. 
πιστοποιητικά ISO), αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 
(Α΄94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται 
η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (όπως 
ορίζεται στο άρθρο 61 του Ν.4412/2016). 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στο άρθρο 2.3.1 της παρούσας 
κριτήριο ανάθεσης, όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της 
διακήρυξης. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται στον (υπο)φάκελο ΄΄Οικονομική Προσφορά΄΄. Η Οικονομική 
Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα συστήματος με την 
προσφερόμενη τιμή. 
Στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσης βρίσκονται υποδείγματα της οικονομικής προσφοράς για κάθε ένα εκ 
των τμημάτων, τα οποία αναρτώνται και σε επεξεργάσιμη μορφή. 

2.4.4.1. Οικονομική προσφορά για τα Τμήματα   5, 6 (κατεψυγμένα ψάρια), 9, 10, 13 και 14   
Για τα τμήματα 5, 6 (υποομάδα κατεψυγμένων ψαριών), 9, 10, 13 και 14 η χαμηλότερη τιμή προκύπτει 
από την προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική 
τιμή πώλησης των προϊόντων κατά την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προσδιορίζεται από τη Δ/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε Θεσσαλονίκης – Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης). 
 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να 
αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω 
ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία (3) 
δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που 
προσφέρουν από την ως άνω τιμή αναφοράς 

  
 Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από 
τη Διακήρυξη) 11% για το ελαιόλαδο. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του 
συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 23,75 η οποία προκύπτει ως εξής: 

26,68 - (26,68 x 0,11)= 23,75 
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το 
αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος IΙΙ, που 
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. Το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος 
IΙΙ διατίθεται και σε επεξεργάσιμη μορφή στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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 Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα. 

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζεται. 

2.4.4.2. Οικονομική προσφορά για τα Τμήματα  1, 2, 3, 4, 6 (κατεψυγμένα λαχανικά), 7, 8, 9, 
10, 11, 12,    και 15. 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 
Η  οικονομική προσφορά, συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική ηλεκτρονική φόρμα   του 

 συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
 υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 Επιπλέον ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, 
ψηφιακά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο το  αντίστοιχο υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του 
Παραρτήματος ΙΙΙ, που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. Το υπόδειγμα της οικονομικής 
προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ διατίθεται και σε επεξεργάσιμη μορφή στο διαδικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την 
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν.4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 
σύμβασης της παρούσας διακήρυξης. 
 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) 
 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (όπως παρ. 3.1.1.). 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
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το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 
 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 
προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
 

 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα 
εξής στάδια: 

1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την ……………………………….., ημέρα ……………………….. ήτοι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:00 π.μ. 

2.  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

3. Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου ΄΄Δικαιολογητικά κατακύρωσης΄΄, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 
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Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
Για τις συμβάσεις που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως 
διαδικασίας, αποσφραγίζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς όλων 
των διαγωνιζόμενων για όλα τα στάδια και εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα όλων των σταδίων της ανοικτής διαδικασίας. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει 
τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων 
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την 
αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας 
της 

«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και 
ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 
ν. 4412/2016. 
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Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται μαζί με αντίγραφο των πρακτικών με επιμέλεια αυτής 
στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4. της 
παρούσας. 

Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επί μέρους σταδίων  (άρθρο 221 Α  ν.4412/2016 όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 7 του ν. 
4609/2019) 

1. Οι επιτροπές που έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών 
ολοκληρώνουν το έργο τους εντός των κάτωθι προθεσμιών: α) Όταν κριτήριο ανάθεσης 
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής  άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής η  
αξιολόγηση  των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών 
ολοκληρώνεται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση. β) Όταν κριτήριο 
ανάθεσης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής  άποψης προσφορά βάσει μόνο της 
τιμής και δεν προβλέπεται η υποβολή τεχνικής προσφοράς η αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών  συμμετοχής ολοκληρώνεται αυθημερόν με την αποσφράγιση. Αν η 
ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 
προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά υποβολής ή κατά 
σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες 
ημέρες. γ) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30)  εργασίμων 
ημερών από την αποσφράγιση. δ) Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 
ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. ε) Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2)  εργάσιμες ημέρες. στ) Η αξιολόγηση των 
ενστάσεων από την αρμόδια επιτροπή ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
από την κοινοποίηση σε αυτήν της ένστασης και την πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του 
διαγωνισμού. Ειδικά στις περιπτώσεις ενστάσεων κατά διακήρυξης, η αξιολόγηση των 
ενστάσεων ολοκληρώνεται πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

2. Η αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός προθεσμίας δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών.   

3. Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινήσεις 
ή συμπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε 
συμβάσεις προϋπολογισμού  άνω των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ ή σύνθετες 
συμβάσεις που ο όγκος των δικαιολογητικών ή των τεχνικών προσφορών είναι μεγάλος οι 
ως άνω προθεσμίες δύνανται να παρατείνονται έως και το εξαπλάσιο των παραπάνω 
προθεσμιών. 

4. Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών της παραγράφου 1 και 2 δεν συνεπάγεται 
ακυρότητα της διαδικασίας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά  κατακύρωσης 
 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
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εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών 
που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την 
πλήρωση του κριτηρίου ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»)  ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 
και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 
ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός 
ανάδοχος υποβάλλει εντός της ανωτέρω τασσόμενης προθεσμίας αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα 
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η 
αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 
προσφορών και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 
εδάφιο α του ν. 4412/2016΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, 
εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

 Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 103 ν. 4412/2016 και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της 
σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
εκπτώτου. 
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Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 
105 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 ν. 4412/2019, 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, 
στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια 
του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο 
γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας 
αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 
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γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

 Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν τη συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας υξς αναθέτουσας αρχής, 
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν τη συζήτηση της προσφυγής 
(παρ. 42 άρθρου 43 του Ν. 4605/2019). 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με 

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από 
την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 
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Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 

4.         ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
του κατατίθενται στο φορέα χρηματοδότησης εκάστοτε τμήματος (Δήμος Ωραιοκάστρου, Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω., 
ΔΗ.ΚΕ.Ω, Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου και Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου). 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 
εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό 
που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και 
του εκπροθέσμου. 
 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
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Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη 
τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 
του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από 
την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της 

 παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η 
μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του 
άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

4.4 Υπεργολαβία 
 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων 
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.5.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 
του ν. 4412/2016. 
 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 
 Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών εφόσον δεν 
έχουν        απορροφηθεί όλα τα προς προμήθεια είδη της μελέτης. Στην περίπτωση αυτή η προμήθεια θα 
εκτελεσθεί με τους  ίδιους όρους και ίδιες τιμές και ποσότητες της αρχικής σύμβασης. 
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 

5.1 Τρόπος πληρωμής 
 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: 

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των τμηματικών παραδόσεων των υλικών. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ο ανάδοχος των τμημάτων 5, 6 (κατεψυγμένα ψάρια), 9, 10, 13 και 14   υποχρεούται να 
προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία ελέγχου και εκκαθάρισης δαπανών, με κάθε 
τιμολόγιο που εκδίδει, το σχετικό Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών (Πινάκιο) το οποίο εκδίδεται 
από το τμήμα παρατηρητηρίων τιμών & τιμοληψιών της Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε 
Θεσσαλονίκης – Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού και αναγράφονται σε αυτό οι τιμές των 
ειδών σύμφωνα με το οποίο εκδίδεται το σχετικό ένταλμα πληρωμής. 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 
και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 
δ) Ο αναλογούν φόρος εισοδήματος, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

Ο Φ.Π.Α.  βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6 της παρούσας. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση. β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  

 ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
 επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από τα άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 
ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου 
ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέ 

λεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 
 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 
 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 
6.2. (Παραλαβή υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 ν. 4412/2016 οργάνου, 
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. 
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. 
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Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί 
αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
Για τη δικαστική επίλυση των συμβατικών διαφορών εφαρμόζεται το άρθρο 205Α του ν.4412/2016, όπως 
ισχύει. 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

 

5.4 Χρόνος παράδοσης υλικών 
 

Για τα Τμήματα 1, 2 & 15 
Η  παράδοση του  γάλακτος του  προσωπικού θα διενεργείται, κατόπιν υποδείξεων από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, τις πρωινές ώρες, για το σύνολο των εργαζομένων σε κάθε χώρο, ως εξής: 

Στο χώρο του εργοταξίου του Δήμου στο Ωραιοκάστρου 
Στο χώρο της Αποθήκης του Δήμου, στη Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου 
Στο χώρο της αποθήκης του Δήμου, στο Δρυμό (Σιλό Δρυμού)  

Ο ανάδοχος της προμήθειας έχει την υποχρέωση να διαθέτει ψυκτικούς θαλάµους συντήρησης των 
φιαλών γάλακτος που θα παραδοθούν στα ανωτέρω σηµεία και σε κάθε ένα από αυτά. Την ευθύνη 
συντήρησης των ανωτέρω θαλάµων έχει ο ανάδοχος, καθώς και υποχρέωση αντικατάστασής τους, σε 
περίπτωση βλάβης ή µη σωστής λειτουργίας 
Για τα τμήματα 3, 4, 5.6,7,8,9 & 10 
 Η παράδοση των προϊόντων και του γάλακτος του προσωπικού θα γίνεται στα μαγειρεία του 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. στον Α  ́ Βρεφονηπιακό Σταθμό (Ο.Α.Ε.Δ.) Θεσσαλονίκης 73 Ωραιόκαστρο, Γ΄ 
Παιδικό Σταθμό Νεοχωρούδας (Νεοχωρούδα Ωραιοκάστρου Θεσ/νίκης) και Δ΄ Παιδικό Σταθμό 
Πενταλόφου (Πεντάλοφος Ωραιοκάστρου Θεσ/νίκης). 
 Τις πρωινές ώρες κάθε εργάσιμης ημέρας θα παραδίδεται στον παραπάνω χώρο η αναλογούσα 
ποσότητα που δικαιούνται οι εργαζόμενοι του ΔΟΠΠΑΩ. 
 Ο ανάδοχος της προμήθειας έχει την υποχρέωση να διαθέτει ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης 
των φιαλών γάλακτος που θα παραδοθούν στο ανωτέρω σημείο. Την ευθύνη συντήρησης των 
ανωτέρω θαλάμων έχει ο ανάδοχος, καθώς και υποχρέωση αντικατάστασής τους, σε περίπτωση 
βλάβης ή μη σωστής λειτουργίας. 

        Για το τμήμα  11 

  Η  παράδοση του  γάλακτος του  προσωπικού θα διενεργείται, κατόπιν υποδείξεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες,    
τις πρωινές ώρες, για το σύνολο των εργαζομένων σε κάθε χώρο, ως εξής : 

Κεντρικό γραφείο  ΔΗ.Κ.Ε.Ω. 

Εργοτάξιο Δ.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Ο ανάδοχος της προμήθειας έχει την υποχρέωση να διαθέτει ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης των 
φιαλών γάλακτος που θα παραδοθούν στο ανωτέρω σημείο. Την ευθύνη συντήρησης των ανωτέρω 
θαλάμων έχει ο ανάδοχος, καθώς και υποχρέωση αντικατάστασής τους, σε περίπτωση βλάβης ή μη 
σωστής λειτουργίας. 

 

               Για τα τμήματα 12,13 & 14 
           Η παράδοση  των προϊόντων θα γίνεται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ωραιοκάστρου.  

 
  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
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αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 
207 του ν. 4412/2016. 

 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 
εάν λήξει   ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
5.5 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

 

5.5.1 H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός 
και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  
          Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει το γάλα ή παραλείψει να φέρει 
ορισμένα από εκείνα που παραγγέλθηκαν ή δεν τα παραδώσει καθόλου ή σε περίπτωση 
απόρριψης των ειδών και µη αντικατάστασης τους σε ταχθείσα προθεσμία εντός µίας ώρας το 
αργότερο, τότε η αναθέτουσα αρχή θα κάνει χρήση του αντίστοιχου ποσού από την εγγυητική 
καλής εκτέλεσης. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (οριστικό- 
παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 
208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που 
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που 
περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 

5.5.2 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: όπως αναφέρεται στο 5.5.1 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 
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Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 
από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 

5.6 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
 

5.6.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

5.6.2  Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, 
ο δε ανάδοχος θεωρείται    ως    εκπρόθεσμος    και    υπόκειται    σε     κυρώσεις     λόγω     
εκπρόθεσμης     παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα 
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος 
και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
5.6.3 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
             Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές δεν θα παραλαμβάνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και θα επιστρέφεται 
στον προμηθευτή για αντικατάσταση,  η οποία θα πραγματοποιείται εντός της ίδιας μέρας ή της 
επομένης. Σε περίπτωση δε που ο προμηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το ελαττωματικό ή 
ακατάλληλο είδος η αναθέτουσα αρχή θα προβαίνει σε όλες από το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες. 

 
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
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  Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την                         
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  Ι 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 

                   Στοιχεία της δημοσίευσης 
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο 
Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική 
υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [], 
ημερομηνία [], σελίδα [] 
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 

[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-00000 
 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο) 
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: 
(π.χ. www.promitheus. 
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 

στο ΚΗΜΔΗΣ]) 

 
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι 
δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

                Ταυτότητα του αγοραστή 
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997552001 
Δικτυακός τόπος (εφόσον 

υπάρχει): www.oraiokastro.gr 
Πόλη: ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 
Οδός και αριθμός: ΚΟΜΝΗΜΩΝ 76 
Ταχ. κωδ.: 57013 
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΚΥΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
Τηλέφωνο: 2313304058 
φαξ: 2310697536 
Ηλ. ταχ/μείο: info@oraiokastro.gr 
Χώρα: GR 
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              Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης Τίτλος: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ & ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» 
Σύντομη περιγραφή: 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό καθώς και 
η προμήθεια τροφίμων ήτοι γαλακτοκομικά είδη, είδη αρτοπωλείου, κρεοπωλείου, παντοπωλείου 
και οπωροκηπευτικά για ην κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου καθώς 
και των νομικών του προσώπων, συνολικού προϋπολογισμού 464.694,85 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. (13% & 24%) 

Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 

 
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

        Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό 
φορέα Επωνυμία: 
Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 

Χώρα: 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

Ηλ. ταχ/μείο: 
Τηλέφωνο: 

φαξ: 
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 

 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 
Ναι / Όχι 

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό  των  εργαζομένων  με  αναπηρία  ή  μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 

% 
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Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι 
εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

- 
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

- 

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά περίπτωση, 
την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 

- 
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

Ναι / Όχι 

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Ναι / Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους; 
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Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα...): 

- 
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης: 

- 

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

Απάντηση: 
- 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 
Όνομα: 
Επώνυμο: 
Ημερομηνία γέννησης: 

Τόπος γέννησης: 
Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 

Χώρα: 
Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχ/μείο: 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
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Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 
- 

Ταυτότητα της οντότητας 
- 

Τύπος ταυτότητας 
- 

Κωδικοί CPV 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας 

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 
- 

Ταυτότητα της οντότητας 
- 

Τύπος ταυτότητας 
- 

Κωδικοί CPV 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
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Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι)- 
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Διαφθορά 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
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- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Απάτη 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
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Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
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Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
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Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 
Καταβολή φόρων 
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, 
τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 
- 

Ενεχόμενο ποσό 

 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / 
Όχι 

Διευκρινίστε: 
- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

- 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος 
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 
- 

Ενεχόμενο ποσό 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / 
Όχι 

Διευκρινίστε: 
- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
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- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού δικαίου; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
κοινωνικού δικαίου; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
εργατικού δικαίου; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Πτώχευση 

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό 
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
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Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής 
του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή 
αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη σύμβαση; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών 

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να 
επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
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- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που 
αναφέρονται στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται 
στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να 
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο 
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να 
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
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σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που 
αναφέρονται στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 
Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός 
Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: 

Παρακαλώ περιγράψτε 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση 
ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην 
προκήρυξη/γνωστοποίηση. 

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που  έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο  οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας: 

- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν΄να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Λήξη  

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται 
από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της προμήθειας που αναφέρονται στην προκήρυξη. Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές 
διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού των (προ)επιλεγμένων υποψηφίων 
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, ώστε να 
περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισμένα 
πιστοποιητικά ή άλλες μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός 
φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα: 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως 
V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός 
εάν: 

 
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν 
[υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 

 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 
5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην 
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά 
των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι. 

 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): Ημερομηνία 

Τόπος Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

 
 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ  ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ» 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

          

  
 

 
       Ημερομηνία    07 /10 /2019 

 
 

 
 

 
 

         Ε Ν Ι Α Ι Α    Μ Ε Λ Ε Τ Η 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

& 

ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:  464.694,85  €  με ΦΠΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Με την παρούσα ενιαία τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια γάλακτος για το 

εργατοτεχνικό προσωπικό καθώς και η προμήθεια τροφίμων ήτοι γαλακτοκομικά είδη, είδη 

αρτοπωλείου, κρεοπωλείου, παντοπωλείου και οπωροκηπευτικά για την κάλυψη των αναγκών 

των υπηρεσιών του δήμου καθώς  και των νομικών του προσώπων. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 48 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18Α/25-01-13) με τις οποίες 

κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 

12 Δεκεμβρίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Η  διαδικασία ανάδειξης 

προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών 

παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων 

και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των 

νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους». 

Με βάσει τα παραπάνω, η παρούσα ανάθεση αφορά την προμήθεια ειδών για τους εξής φορείς: 

6. Δήμο Ωραιοκάστρου 

7. Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου 

8. Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου 

9. ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου 
(ΔΟΠΠΑΩ) 

10. ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗΚΕΩ) 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  464.694,85  € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  410.004,60 € ) και αντίστοιχα,  

για τις ανάγκες του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα : 

ΤΜΗΜΑ 1 : Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου 

ΤΜΗΜΑ 2 : Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου 

ΤΜΗΜΑ 3 : Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό για το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας  & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

ΤΜΗΜΑ 4 : Γαλακτοκομικά προϊόντα για  τις ανάγκες του  ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

ΤΜΗΜΑ 5 : Φρέσκα  Οπωρολαχανικά  για τις ανάγκες του  ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

ΤΜΗΜΑ 6 : Προϊόντα βαθειάς κατάψυξης για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

ΤΜΗΜΑ 7 :Αρτοσκευάσματα –Φρέσκα είδη Ζαχαροπλαστικής & γλυκίσματα  για τις ανάγκες 
του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου 
(ΔΟΠΠΑΩ) 
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ΤΜΗΜΑ 8 : Διάφορα Προϊόντα  Διατροφής για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

ΤΜΗΜΑ 9: Κρέας  για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας 
& Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

ΤΜΗΜΑ 10 : Ελαιόλαδο για  τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, 

Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

ΤΜΗΜΑ 11 : Γάλα για  τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του ΝΠΙΔ Κοινωφελής 

Δημοτική Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗΚΕΩ) 

ΤΜΗΜΑ 12 : Είδη παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου 
Ωραιοκάστρου 

ΤΜΗΜΑ 13 : Ελαιόλαδο για τις ανάγκες  του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου 
Ωραιοκάστρου 

ΤΜΗΜΑ 14 : Κοτόπουλο για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου 
Ωραιοκάστρου 

ΤΜΗΜΑ 15: Γάλα για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα για 

τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «Τμήματος». Απόρριψη ενός ή 

περισσοτέρων ειδών ενός «τμήματος» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για όλο 

το τμήμα. 

   Μεμονωμένα τμήματα της παρούσας σύμβασης  δύναται να ανατεθούν, σύμφωνα με 

όσα ορίζονται στο άρθρο 6 παρ.10 του Ν.4412/2016:  ΄΄Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα 

στις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 6 του ν.4412/16, ο Δήμος Ωραιοκάστρου και τα νομικά 

πρόσωπα αυτού,  μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις 

του ν.4412/16, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς 

ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για 

έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν 

υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το 

προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή 

υπηρεσιών΄΄. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής για το κάθε τμήμα της ανάθεσης. Εντούτοις για τα είδη 

που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/06, κριτήριο ανάθεσης θα είναι το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής πώλησης των 

αντίστοιχων ειδών, την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο 
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δελτίο πιστοποίησης τιμών από τις αρμόδιες υπηρεσίες Εμπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας ήτοι Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη- Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα 

Εμπορίου & Τουρισμού (είδη κρεοπωλείου, ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά). 

Η προμήθεια των τροφίμων θα αφορά χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της 

και όχι πέραν τις 31-12-2021.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 

15511000-3 Γάλα 

15511000-4  Παστεριωμένο Γάλα 

15511600-9 Συμπυκνωμένο γάλα 

15500000-3 Γαλακτοκομικά είδη 

15300000-1 Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα 

15896000-5 Προϊόντα βαθειάς καταψύξεως 

15810000-9 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα 

15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 

15110000-2 Κρέας 

15411110-6 Ελαιόλαδο 

15612120-8 Κοινό αλεύρι αρτοποιίας 

15850000-1 Προϊόντα ζυμαρικών 

03221210-1 Φασόλια 

15542300-2 Τυρί φέτα 

15331428-3 Σάλτσα από τομάτα 

15411210-7 Μαγειρικό λάδι 

15112130-6 Κοτόπουλα 

18937100-7 Σακούλες συσκευασίας 

15411210-7 Έλαιο για τηγάνισμα 

 

Ως προς την  Εγγύηση Συμμετοχής: 
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Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που 
θα καλύπτει το 1% της εκτιμώμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για το σύνολο όλων των 
τμημάτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους  411.004,60 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α., η εγγύηση 
συμμετοχής είναι 4.110,04  ευρώ. 

Όταν η προσφορά καλύπτει ένα  ή και περισσότερα τμήματα των προς προμήθεια ειδών, 
γίνεται δεκτή εγγύηση συμμετοχής, που καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 1% όχι επί του συνόλου 
του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, αλλά επί του αντίστοιχου τμήματος ή επί των 
αντίστοιχων τμημάτων, χωρίς τον Φ.Π.Α. Αναλυτικά: 

 
 

α/α ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1% 
(ΕΥΡΩ) 

1 Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής  Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου 
 

77,44 ευρώ 

2 Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου 
 

31,68 ευρώ 

3  Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό για το ΝΠΔΔ  Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας  & Αλληλεγγύης 
Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 
 

72,07 ευρώ 

4 Γαλακτοκομικά προϊόντα για  τις ανάγκες του  ΝΠΔΔ  Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης 
Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 
 

316,49 ευρώ 

5 Φρέσκα  Οπωρολαχανικά  για τις ανάγκες του  ΝΠΔΔ  Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης 
Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 
 

439,70 ευρώ 

6 Προϊόντα βαθειάς κατάψυξης για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  
Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης 
Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 
 

107,55 ευρώ 

7 Αρτοσκευάσματα –Φρέσκα είδη Ζαχαροπλαστικής & γλυκίσματα  
για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου 
(ΔΟΠΠΑΩ) 
 

383,10 ευρώ 

8 Διάφορα Προϊόντα  Διατροφής για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  
Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης 
Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 
 

429,80 ευρώ 

9 Κρέας  για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου 
(ΔΟΠΠΑΩ) 
 

449,99 ευρώ 

10 Ελαιόλαδο για  τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός 

Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου 

256,39 ευρώ 
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(ΔΟΠΠΑΩ) 

 

11 Γάλα για  τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του ΝΠΙΔ 

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗΚΕΩ) 

 

39,60 ευρώ 

12 Είδη παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του δήμου Ωραιοκάστρου 

231,19 ευρώ 

13 Ελαιόλαδο για τις ανάγκες  του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 
δήμου Ωραιοκάστρου 
 

179,52 ευρώ 

14 Κοτόπουλο για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 
δήμου Ωραιοκάστρου 
 

112,50 ευρώ 

15    Γάλα για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του 
Δήμου Ωραιοκάστρου 

973,02 ευρώ 

 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα ( 30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

  
Η δαπάνη για τη σύμβαση για το Δήμο Ωραιοκάστρου βαρύνει τους Κ.Α. 02.15.6063.1000, 

02.20.6063.1000 και 02.30.6063.1000 με περιγραφή τίτλου «Παροχές γάλακτος για το τεχνικό 

προσωπικό»,  02.15.6485.1000 με περιγραφή τίτλου «Προμήθεια αγαθών για το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο», με τις σχετικές πιστώσεις των προϋπολογισμών για τα οικονομικά έτη 2019, 

2020 και 2021 αντίστοιχα του δήμου. 

Αντίστοιχα, η δαπάνη για το Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. βαρύνει τον Κ.Α. 15.6061.0002 με περιγραφή 

τίτλου "Προμήθεια γάλακτος προσωπικού ΔΟΠΠΑΩ" , 15.6481.0001 με περιγραφή τίτλου " 

Προμήθεια τροφίμων των Παιδικών Σταθμών του ΔΟΠΠΑΩ" , 15.6473.0005 με περιγραφή 

τίτλου "Έξοδα κοινωνικών δραστηριοτήτων μελών ΚΑΠΗ", 60.6481.0001 με περιγραφή τίτλου 

"Προμήθεια τροφίμων των Παιδικών Σταθμών του ΔΟΠΠΑΩ  και για το ΝΠΙΔ Δημοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου  τον Κ.Α. 60.06.63.1000, με πρόβλεψη για  πιστώσεις 

των αντίστοιχων ετών. 

Εξαίρεση: Οι σχολικές Επιτροπές δεν υποχρεούνται σε σύνταξη Προϋπολογισμού σύμφωνα με 

την παρ.1 του άρθρου 3 της υπ΄αριθμ.8440/24-2-2011 απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ, άρα και έκδοση 

πρότασης ανάληψης υποχρέωσης για τη συγκεκριμένη προμήθεια. 
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Σημειώνεται ότι ο κάθε φορέας, Νομικό Πρόσωπο θα υπογράψει επιμέρους σύμβαση 

με τους αναδόχους για τις ποσότητες για τις οποίες έκαστος έχει αιτηθεί και θα ευθύνεται για 

την τήρηση των όρων, υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή. 

Τα προς προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που 

προορίζονται, θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική 

νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και το παρόν τεύχος 

τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια 

και επιχειρήσεις. 

Οι παραγγελίες θα πραγματοποιούνται καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης, σε 

διάφορα χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου και των 

νομικών του προσώπων. 

Η ανάθεση θα γίνει με την διαδικασία του ανοικτού  διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε 

φορά διατάξεις του υπ’ αριθμ. Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και της 

με αριθμ. 56902/215/19-05-17 (ΦΕΚ 1924/Β’/02-06-17) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

Οι επιμέρους μελέτες, οι ισχύουσες διατάξεις,  οι τεχνικές προδιαγραφές,  οι ποσότητες –
ενδεικτικοί προϋπολογισμοί,  η συγγραφή υποχρεώσεων,  η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
καθώς και τα υποδείγματα οικονομικών προσφορών παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω ανά 
φορέα.  

 
      

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείμενο της προμήθειας 
 

Με τη σχετική µελέτη, ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.750,72 €, προβλέπεται η 
προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος για δύο έτη για τις 22 σχολικές 
καθαρίστριες που απασχολούνται με δεκάμηνη σύμβαση μίσθωσης έργου 
στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ωραιοκάστρου για τα 
οικονοµικά έτη 2020-2021. 

H σύμβαση µε τον ανάδοχο προµηθευτή θα ισχύει από την υπογραφή της και για δύο 
έτη και όχι πέραν τις 31/12/2021 και µέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου. 

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα τριών (3) 
μηνών εφόσον δεν έχουν απορροφηθεί όλα τα προς προμήθεια είδη της μελέτης. Στην 

                  1.      Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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περίπτωση αυτή η προμήθεια θα εκτελεσθεί με τους  ίδιους όρους και ίδιες τιμές και 
ποσότητες της αρχικής σύμβασης. 

Το γάλα που θα χρειαστεί η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα 
χρησιμοποιηθεί για τις 22 σχολικές καθαρίστριες που απασχολούνται με δεκάμηνη 
σύμβαση μίσθωσης έργου και δικαιούνται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα  ημερησίως ως 
µέσο ατοµικής προστασίας,  σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 
53361/02-10-06 (ΦΕΚ 1503Β/11-10-06) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 
υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» καθώς και τις τροποποιήσεις 
αυτής. 
Τι προβλέπεται για τις τιµές των προϊόντων: 
Α) Για το είδος του Γάλακτος, κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο – ∆απάνη προμήθειας 
 

2.1 Η  συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται 
στο ποσό των 
8.750,72  €, (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%) και κατανέµεται ως εξής:  
  Α) ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : 8.750,72  € 
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους. 
Η δαπάνη θα βαρύνει την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ωραιοκάστρου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο – Κοινό λεξιλόγιο στις δηµόσιες συµβάσεις (κωδικός CPV) 
 

15511000-3 Γάλα 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο – Οµάδες διαγωνισµού 

              Η μελέτη έχει μια ομάδα :   Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής  

Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου 

ΑΡΘΡΟ 5ο - Ισχύουσες διατάξεις 
 
α) Ο Ν. 3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης και του Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) β) Ο Ν. 
3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 
γ) Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών 
δ) τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) µε τον οποίο κυρώθηκε η ΠΝΠ που δηµοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ Α’ 40 και η οποία στο άρθρο 4 προβλέπει «Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-
χορηγητών, για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου… 
για τις ανάγκες των 
∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής 
από τους οικείους ∆ήµους…..» 
ε) την εγκύκλιο 3/11543/26-3-13 του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική ∆/ση Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ∆/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα Γενικών Υποθέσεων 
στ) Oι πρόσθετες παροχές (διανοµή 1lit φρέσκου γάλακτος ηµερήσια για κάθε εργαζόμενο 
στους χώρους εργασίας) προβλέπονται µε την κοινή υπουργική Απόφαση µε αριθµό 
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3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

53361/2-10-2006, καθώς και τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας έτους 2013 για τους µε 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου εργαζόµενους στους Ο.Τ.Α. και µέλη της ΠΟΕ-ΟΤΑ 
ζ) Τις διατάξεις του Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
η) Τις διατάξεις του Άρθρου 13 του Ν.3438/2006. 
 

 
 

Γενικά χαρακτηριστικά 
Τα προς προµήθεια είδη πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς, 

την ελληνική νοµοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και το 
παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νοµίµως 
λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ωραιοκάστρου έχει το 
δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη 
τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισµών, της ελληνικής νοµοθεσίας και των 
σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών 
του παρόντα διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. 
 

Γάλα 
Η προμήθεια αφορά φρέσκο γάλα αγελάδας παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, σε 
συσκευασία των 1000ml το οποίο θα παραδίδεται καθημερινά και το οποίο ανάλογα με τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου και αφορά γάλα πλήρες (λιπαρά 3,5% τουλάχιστον). 
Η συσκευασία του πρέπει να τηρεί την Απόφαση 129/97 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων. Η συσκευασία πρέπει να είναι τετραπακ <4pack> 
(σύμμικτη συσκευασία) και να φέρει την σήμανση του τρίγωνου με τον αριθμό 81 μέσα 
στο τρίγωνο. Να αποτελείται από χαρτί, φυτική ίνα και πλαστικό και το διακριτικό σήμα 
FSC/PEFC ή αν η συσκευασία είναι PET να φέρει ως σήμανση ένα τρίγωνο με τον αριθμό 
1 μέσα στο τρίγωνο (σήμανση ανακύκλωσης)  και το σήμα ποτήρι – πηρούνι (σήμανση 
κατάλληλο για τρόφιμα) Δήλωση συμμόρφωσης προς την οδηγία ΕΚ/10/2011.  
Η ηµεροµηνία παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δε πρέπει να είναι 
µεγαλύτερη από µία  (1) ηµέρα από την ηµεροµηνία παράδοσής της. 
Η διάρκεια της παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δεν µπορεί να είναι 
µεγαλύτερη των επτά (7) ηµερών. 
Το προϊόν να παράγεται σε βιοµηχανία που εφαρµόζει το σύστηµα HACCP και να 
κατέχει πιστοποιητικό ISO 22000 (να κατατεθεί) και BRC. 
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση, όγκος, 
ηµεροµηνία παστερίωσης και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και 
χρήσης, διατροφικοί ισχυρισµοί, στοιχεία επικοινωνίας µε την εταιρία κ.λ.π). 
 
 

9. Παράδοση 
Η  παράδοση του  γάλακτος του  προσωπικού θα διενεργείται, κατόπιν υποδείξεων από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις πρωινές ώρες, για το σύνολο των εργαζομένων σε κάθε 
χώρο, ως εξής: 
 

                                            2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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Στο χώρο του εργοταξίου του Δήμου στο Ωραιόκαστρου 
Στο χώρο της Αποθήκης του Δήμου, στη Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου 
Στο χώρο της αποθήκης του Δήμου, στο Δρυμό (Σιλό Δρυμού)  

 
Ο ανάδοχος της προµήθειας έχει την υποχρέωση να διαθέτει ψυκτικούς θαλάµους 
συντήρησης των φιαλών γάλακτος που θα παραδοθούν στα ανωτέρω σηµεία και σε 
κάθε ένα απο αυτά. Την ευθύνη συντήρησης των ανωτέρω θαλάµων έχει ο ανάδοχος, 
καθώς και υποχρέωση αντικατάστασής τους, σε περίπτωση βλάβης ή µη σωστής 
λειτουργίας. 

10. Παραλαβή 
Η παραλαβή θα γίνεται από τις αρµόδιες επιτροπές. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει το γάλα ή παραλείψει να 
φέρει ορισµένα από εκείνα που παραγγέλθηκαν ή δεν τα παραδώσει καθόλου ή σε 
περίπτωση απόρριψης των ειδών και µη αντικατάστασης τους σε ταχθείσα προθεσµία 
εντός µίας ώρας το αργότερο, τότε η αναθέτουσα αρχή θα κάνει χρήση του αντίστοιχου 
ποσού από την εγγυητική καλής εκτέλεσης. 
 

11. Υποχρεώσεις αναδόχων 
1.Η µεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνεται µε δαπάνες του προµηθευτή και µε 
δικά του ή µισθωµένα από αυτόν µεταφορικά µέσα ή και ψυγεία (υποχρεωτική 
γνωστοποίηση των αριθµών κυκλοφορίας και κατάθεση αντιγράφου της απαιτούµενης 
άδειας σε ισχύ), τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και απολυµασµένα, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις περί µεταφοράς τροφίµων. 
2.Τα προµηθευόµενα είδη θα παραδίδονται µε δελτίο αποστολής, στο οποίο 
αναγράφεται κάθε στοιχείο που προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων 
και τις ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις.  
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016. Η επιτροπή παραλαβής θα 
εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των 
όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται 
τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. 
6. Ειδικότερα, στις αρµοδιότητες της επιτροπής εµπίπτουν: ο έλεγχος 
καθαριότητας και της τακτικής απολύµανσης του µεταφορικού µέσου του προµηθευτή, 
ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας και ο έλεγχος 
της ποιότητας, της κατηγορίας και προέλευσης ως και του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού 
γνωρίσµατος των παρεχοµένων ειδών Στο πρακτικό παραλαβής θα καταγράφονται εκτός 
από τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία της 
παράβασης, το είδος, η ποσότητα, η αντικατάσταση ή όχι του είδους που απορρίφθηκε 
όπως και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο η επιτροπή παραλαβής κρίνει απαραίτητο να  
µνηµονευτεί. 
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 
Άρθρο 1 
Οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι 
θα προσκοµίσουν οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία τους ζητηθούν, προς 
απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισµών, της ελληνικής νοµοθεσίας και 
των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των τεχνικών 
προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο η Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 
Άρθρο 2 
Στην τιµή της προσφοράς περιλαµβάνεται η µεταφορά και η παράδοση των ειδών στα 
οριζόµενα από την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Ωραιοκάστρου σηµεία. 
 
Άρθρο 3 
Η παράδοση των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται ημερησίως και κατόπιν παραγγελίας 
από αρµόδιο άτοµο που θα οριστεί από την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 
Άρθρο 4 
Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωµατικό ή δεν ανταποκρίνεται 
στις προδιαγραφές δεν θα παραλαµβάνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής και θα 
επιστρέφεται στον προµηθευτή για αντικατάσταση, η οποία θα πραγµατοποιείται εντός 
μίας ώρας . Σε περίπτωση δε που ο προµηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το 
ελαττωµατικό ή ακατάλληλο είδος η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου Ωραιοκάστρου θα προβαίνει σε όλες από το νόµο προβλεπόµενες ενέργειες. 
 
Άρθρο 5 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, οφείλουν απαραιτήτως να υποβάλουν πιστοποιητικό, 
µε το οποίο θα τεκµηριώνεται ότι εφαρµόζονται οι αρχές του συστήµατος Ανάλυσης 
Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP), ή µε βάση τα εκάστοτε ισχύοντα 
∆ιεθνή Πρότυπα (ISO 22000,IFS,BRC κτλ). Το ως άνω πιστοποιητικό χορηγείται από 
αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από το ΕΣΥ∆. Τα σχετικά 
πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης.  Αν λήγει πριν τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου θα πρέπει να προσκομιστεί εν συνεχεία η ανανέωση της ισχύος του. 
 
Άρθρο 6 
Η συμβατική αξία της προμήθειας θα πληρώνεται στον ανάδοχο μετά την έκδοση των 
σχετικών τιμολογίων. 
  
Άρθρο 7 

Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Υ.Α 181504/2016-ΦΕΚ 
Β’2454/09-08-2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ Β’538/22-02-2017 ) το 
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πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση ενός 
προϊόντος στην ελληνική αγορά και στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4412/2016 διασφαλίζει το δικαίωμα του παραγωγού για τη 
συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς. 

Συνεπώς θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να έχουν εγγραφεί στο εθνικό 
μητρώο παραγωγών ή εφόσον δεν είναι υπόχρεοι οι ίδιοι, να προσκομίσουν υπεύθυνη 
δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι : " Δεν είμαι υπόχρεος εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ., αλλά τα 
στοιχεία του υπόχρεου φορέα εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ είναι τα ακόλουθα (Πλήρη στοιχεία 
του υπόχρεου, ο αριθμός μητρώου παραγωγού και η αντιστοίχιση με το προσφερόμενο 
προϊόν). 
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ανωτέρω προαναφερόμενη νομοθεσία, είναι 
υποχρεωτική και η αναγραφή του αριθμού μητρώου παραγωγού στα φορολογικά στοιχεία 
της εταιρείας, το οποία δύναται να ελεγχθούν από την αναθέτουσα αρχή.  

 

 
 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

/ ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Γάλα πλήρες φρέσκο 
παστεριωµένο 

1 Lt 22 200 8.800 lt 0,88 € 7.744,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 7.744,00  

     ΦΠΑ 13 %        1.006,72  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  8.750,72  

Ο υπολογισµός της απαιτούµενης ποσότητας έγινε βάσει του παρακάτω υπολογιστικού πίνακα : 
 

έτος 2020 22άτοµα χ 200 ηµέρες 4.400 lt 

έτος 2021 22 άτοµα χ 200 ηµέρες 4.400 lt 
 ΣΥΝΟΛΟ 8.800 lt 

        

                  
 
                   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                         ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
                                                                                          ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
                          ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 
             ΣΤΟΪΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
               (Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ) 

 
 
 
 

4. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Γάλα πλήρες 

φρέσκο 

παστεριωμένο 
1Lt 8.800 Lt    

 
 
      

 

ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείμενο της προμήθειας 
 

Με τη σχετική µελέτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.579,84 € προβλέπεται η 
προμήθεια παστεριωμένου για δύο έτη για τις 9 σχολικές καθαρίστριες που 
απασχολούνται με δεκάμηνη σύμβαση μίσθωσης έργου στην Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ωραιοκάστρου για τα οικονοµικά έτη 2020-2021. 

H σύμβαση µε τον ανάδοχο προµηθευτή θα ισχύει από την υπογραφή της και για δύο 
έτη και όχι πέραν τις 31/12/2021 και µέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου. 

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα τριών (3) 
μηνών εφόσον δεν έχουν απορροφηθεί όλα τα προς προμήθεια είδη της μελέτης. Στην 
περίπτωση αυτή η προμήθεια θα εκτελεσθεί με τους  ίδιους όρους και ίδιες τιμές και 
ποσότητες της αρχικής σύμβασης. 

Το γάλα που θα χρειαστεί η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα 
χρησιμοποιηθεί για τις 9 σχολικές καθαρίστριες που απασχολούνται με δεκάμηνη 
σύμβαση μίσθωσης έργου και δικαιούνται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα  ημερησίως ως 
µέσο ατοµικής προστασίας,  σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 
53361/02-10-06 (ΦΕΚ 1503Β/11-10-06) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 
υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» καθώς και τις τροποποιήσεις 
αυτής. 
Τι προβλέπεται για τις τιµές των προϊόντων: 
Α) Για το είδος του Γάλακτος, κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο – ∆απάνη προμήθειας 

                                            2.      Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η   
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
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2.1 Η  συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται 
στο ποσό των 
3.579,84  € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%) και κατανέµεται ως εξής:  
  Α) ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : 3.579,84  € 
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους. 
Η δαπάνη θα βαρύνει την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης µε 
ανάλογη πρόβλεψη για τα Οικονοµικά έτη 2020-2021 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο – Κοινό λεξιλόγιο στις δηµόσιες συµβάσεις (κωδικός CPV) 
 

15511000-3 Γάλα 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο – Οµάδες διαγωνισµού 

Η μελέτη έχει μια ομάδα :   Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής  Επιτροπής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο - Ισχύουσες διατάξεις 
 
α) Ο Ν. 3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης και του Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) β) Ο Ν. 
3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 
γ) Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών 
δ) τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) µε τον οποίο κυρώθηκε η ΠΝΠ που δηµοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ Α’ 40 και η οποία στο άρθρο 4 προβλέπει «Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-
χορηγητών, για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου… 
για τις ανάγκες των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, 
πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ∆ήµους…..» 
ε) την εγκύκλιο 3/11543/26-3-13 του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική ∆/ση 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ∆/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα Γενικών Υποθέσεων 
στ) Oι πρόσθετες παροχές (διανοµή 1lit φρέσκου γάλακτος ηµερήσια για κάθε εργαζόμενο 
στους χώρους εργασίας) προβλέπονται µε την κοινή υπουργική Απόφαση µε αριθµό 
53361/2-10-2006, καθώς και τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας έτους 2013 για τους µε 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου εργαζόµενους στους Ο.Τ.Α. και µέλη της ΠΟΕ-ΟΤΑ 
ζ) Τις διατάξεις του Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
η) Τις διατάξεις του Άρθρου 13 του Ν.3438/2006. 
 

 

Γενικά χαρακτηριστικά 
Τα προς προµήθεια είδη πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς, 

την ελληνική νοµοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και το 
παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νοµίµως 
λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήµου Ωραιοκάστρου έχει το 
δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη 
τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισµών, της ελληνικής νοµοθεσίας και των 
σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών 
του παρόντα διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. 
 

Γάλα 
Η προμήθεια αφορά φρέσκο γάλα αγελάδας παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, σε 
συσκευασία των 1000ml το οποίο θα παραδίδεται καθημερινά και το οποίο ανάλογα με τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου και αφορά γάλα πλήρες (λιπαρά 3,5% τουλάχιστον). 
Η συσκευασία του πρέπει να τηρεί την Απόφαση 129/97 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων. Η συσκευασία πρέπει να είναι τετραπακ <4pack> 
(σύμμικτη συσκευασία) και να φέρει την σήμανση του τρίγωνου με τον αριθμό 81 μέσα 
στο τρίγωνο. Να αποτελείται από χαρτί, φυτική ίνα και πλαστικό και το διακριτικό σήμα 
FSC/PEFC ή αν η συσκευασία είναι PET να φέρει ως σήμανση ένα τρίγωνο με τον αριθμό 
1 μέσα στο τρίγωνο (σήμανση ανακύκλωσης)  και το σήμα ποτήρι – πηρούνι (σήμανση 
κατάλληλο για τρόφιμα) Δήλωση συμμόρφωσης προς την οδηγία ΕΚ/10/2011.  
Η ηµεροµηνία παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δε πρέπει να είναι 
µεγαλύτερη από µία  (1) ηµέρα από την ηµεροµηνία παράδοσής της. 
Η διάρκεια της παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δεν µπορεί να είναι 
µεγαλύτερη των επτά (7) ηµερών. 
Το προϊόν να παράγεται σε βιοµηχανία που εφαρµόζει το σύστηµα HACCP και να 
κατέχει πιστοποιητικό ISO 22000 (να κατατεθεί) και BRC. 
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση, όγκος, 
ηµεροµηνία παστερίωσης και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και 
χρήσης, διατροφικοί ισχυρισµοί, στοιχεία επικοινωνίας µε την εταιρία κ.λ.π). 

 

 

Παράδοση 

Η  παράδοση του  γάλακτος του  προσωπικού θα διενεργείται, κατόπιν υποδείξεων από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες, τις πρωινές ώρες, για το σύνολο των εργαζομένων σε κάθε χώρο, ως 
εξής: 

Στο χώρο του εργοταξίου του Δήμου στο Ωραιόκαστρο 
Στο χώρο της Αποθήκης του Δήμου, στη Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου 
Στο χώρο της αποθήκης του Δήμου, στο Δρυμό (Σιλό Δρυμού)  

 
Ο ανάδοχος της προµήθειας έχει την υποχρέωση να διαθέτει ψυκτικούς θαλάµους 
συντήρησης των φιαλών γάλακτος που θα παραδοθούν στα ανωτέρω σηµεία και σε κάθε 
ένα από αυτά. Την ευθύνη συντήρησης των ανωτέρω θαλάµων έχει ο ανάδοχος, καθώς 
και υποχρέωση αντικατάστασής τους, σε περίπτωση βλάβης ή µη σωστής λειτουργίας. 
 

12. Παραλαβή 
Η παραλαβή θα γίνεται από τις αρµόδιες επιτροπές. 
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει το γάλα ή παραλείψει να 
φέρει ορισµένα από εκείνα που παραγγέλθηκαν ή δεν τα παραδώσει καθόλου ή σε 
περίπτωση απόρριψης των ειδών και µη αντικατάστασης τους σε ταχθείσα προθεσµία 
εντός µίας ώρας το αργότερο, τότε η αναθέτουσα αρχή θα κάνει χρήση του αντίστοιχου 
ποσού από την εγγυητική καλής εκτέλεσης. 
 

13. Υποχρεώσεις αναδόχων 
1.Η µεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνεται µε δαπάνες του προµηθευτή και µε 
δικά του ή µισθωµένα από αυτόν µεταφορικά µέσα ή και ψυγεία (υποχρεωτική 
γνωστοποίηση των αριθµών κυκλοφορίας και κατάθεση αντιγράφου της απαιτούµενης 
άδειας σε ισχύ), τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και απολυµασµένα, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις περί µεταφοράς τροφίµων. 
2.Τα προµηθευόµενα είδη θα παραδίδονται µε δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται 
κάθε στοιχείο που προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες 
αγορανοµικές διατάξεις.  
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016. Η επιτροπή παραλαβής θα 
εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των 
όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται 
τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. 
7. Ειδικότερα, στις αρµοδιότητες της επιτροπής εµπίπτουν: ο έλεγχος 
καθαριότητας και της τακτικής απολύµανσης του µεταφορικού µέσου του προµηθευτή, 
ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας και ο έλεγχος 
της ποιότητας, της κατηγορίας και προέλευσης ως και του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού 
γνωρίσµατος των παρεχοµένων ειδών Στο πρακτικό παραλαβής θα καταγράφονται εκτός 
από τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία της 
παράβασης, το είδος, η ποσότητα, η αντικατάσταση ή όχι του είδους που απορρίφθηκε 
όπως και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο η επιτροπή παραλαβής κρίνει απαραίτητο να 
µνηµονευτεί. 

 
Άρθρο 1 
Οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι 
θα προσκοµίσουν οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία τους ζητηθούν, προς 
απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισµών, της ελληνικής νοµοθεσίας και 
των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των τεχνικών 
προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο η Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου. 
Άρθρο 2 
Στην τιµή της προσφοράς περιλαµβάνεται η µεταφορά και η παράδοση των ειδών στα 
οριζόµενα από την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Ωραιοκάστρου σηµεία. 
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Άρθρο 3 
Η παράδοση των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται ημερησίως και κατόπιν παραγγελίας 
από αρµόδιο άτοµο που θα οριστεί από την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου. 
Άρθρο 4 
Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωµατικό ή δεν ανταποκρίνεται 
στις προδιαγραφές δεν θα παραλαµβάνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής και θα 
επιστρέφεται στον προµηθευτή για αντικατάσταση, η οποία θα πραγµατοποιείται εντός 
μίας ώρας . Σε περίπτωση δε που ο προµηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το 
ελαττωµατικό ή ακατάλληλο είδος η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου θα προβαίνει σε όλες από το νόµο προβλεπόµενες 
ενέργειες. 
Άρθρο 5 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, οφείλουν απαραιτήτως να υποβάλουν πιστοποιητικό, 
µε το οποίο θα τεκµηριώνεται ότι εφαρµόζονται οι αρχές του συστήµατος Ανάλυσης 
Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP), ή µε βάση τα εκάστοτε ισχύοντα 
∆ιεθνή Πρότυπα (ISO 22000,IFS,BRC κτλ). Το ως άνω πιστοποιητικό χορηγείται από 
αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από το ΕΣΥ∆. Τα σχετικά 
πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Αν λήγει πριν τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου θα πρέπει να προσκομιστεί εν συνεχεία η ανανέωση της ισχύος του. 
Άρθρο 6 
Η συμβατική αξία της προμήθειας θα πληρώνεται στον ανάδοχο μετά την έκδοση των 
σχετικών τιμολογίων. 
 Άρθρο 7 
Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Υ.Α 181504/2016-ΦΕΚ 
Β’2454/09-08-2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ Β’538/22-02-2017 ) το 
πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση ενός 
προϊόντος στην ελληνική αγορά και στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4412/2016 διασφαλίζει 
το δικαίωμα του παραγωγού για τη συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς. 
Συνεπώς θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να έχουν εγγραφεί στο εθνικό 
μητρώο παραγωγών ή εφόσον δεν είναι υπόχρεοι οι ίδιοι, να προσκομίσουν υπεύθυνη 
δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι : " Δεν είμαι υπόχρεος εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ., αλλά τα 
στοιχεία του υπόχρεου φορέα εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ είναι τα ακόλουθα (Πλήρη στοιχεία 
του υπόχρεου, ο αριθμός μητρώου παραγωγού και η αντιστοίχιση με το προσφερόμενο 
προϊόν). 
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ανωτέρω προαναφερόμενη νομοθεσία, είναι 
υποχρεωτική και η αναγραφή του αριθμού μητρώου παραγωγού στα φορολογικά στοιχεία 
της εταιρείας, το οποία δύναται να ελεγχθούν από την αναθέτουσα αρχή.  
 
 

 

           ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

4. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

/ ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Γάλα πλήρες φρέσκο 
παστεριωµένο 

1 Lt 9 200 3.600 lt 0,88 € 3.168,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.168,00 

     ΦΠΑ 13 %          411,84  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   3579,84  

Ο υπολογισµός της απαιτούµενης ποσότητας έγινε βάσει του παρακάτω υπολογιστικού πίνακα : 
 

έτος 2020 9 άτοµα χ 200 ηµέρες 1.800 lt 

έτος 2021 9 άτοµα χ 200 ηµέρες 1.800 lt 
 ΣΥΝΟΛΟ 3.600 lt 

                         
  

 
         

ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Γάλα πλήρες 

φρέσκο 

παστεριωμένο 
1Lt 3.600 Lt    

 
                   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                                                                              ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
       ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 

              ΣΤΟΪΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                     ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
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                                                              3.   Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η   

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω) 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείμενο της προμήθειας 

 
 Με την παρούσα μελέτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 277.938,02 €, προβλέπεται η 
προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και των  ΚΑΠΗ  για  τα οικονομικά έτη 
2019-2020-2021.  
 Οι συμβάσεις με τους αναδόχους προμηθευτές θα ισχύουν από την υπογραφή τους και μέχρι 
εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου  και όχι πέραν τις 31/12/2021.  
 Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών 
εφόσον δεν έχουν απορροφηθεί όλα τα προς προμήθεια υλικά της μελέτης. 
 Στην περίπτωση αυτή η προμήθεια θα εκτελεσθεί με τους  ίδιους όρους και ίδιες τιμές και 
ποσότητες της αρχικής σύμβασης. Ειδικότερα προβλέπεται: 
 

2)   το γάλα προσωπικού 
2)  προμήθεια τροφίμων παιδικών σταθμών 
3)  κοπή Βασιλόπιτας ΚΑΠΗ 

 
Τα τρόφιμα που θα χρειασθεί το Ν.Π. ΔΟΠΠΑΩ θα χρησιμοποιηθούν : 
Α)για τους υπαλλήλους του ΔΟΠΠΑΩ που δικαιούνται  ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα ημερησίως ως 
μέσο ατομικής προστασίας 
Β) για την καθημερινή σίτιση 250 βρεφονηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς  Σταθμούς 
του ΔΟΠΠΑΩ, καθώς και του προσωπικού  που απασχολείται σ΄αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 
17 «Ειδικοί κανόνες για το Προσωπικό» του Προτύπου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/05-12-2017) και με την υποχρέωση του 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. υλοποιώντας Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ , σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. Πρωτ.  
6451/07-06-2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της  Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α ) « 4.3 Υπηρεσίες σίτισης», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την ΚΥΑ  
ΦΕΚ Β΄57382/30-05-2019  
Γ) για την κοπή βασιλόπιτας των εννέα (9) ΚΑΠΗ που δραστηριοποιούνται υπό την ευθύνη του 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 

 
   Τι προβλέπεται για τις τιμές των προϊόντων: 
Α) Για τα είδη κρεοπωλείου (κρέατα-πουλερικά), τα κατεψυγμένα ψάρια, το ελαιόλαδο και για τα 
οπωρολαχανικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το 
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 
Β) Για τα υπόλοιπα είδη  τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. 
 
Κάθε  ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει με δική του ευθύνη και να υποβάλλει προσφορά 
για μία ομάδα ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες. Απαραίτητη προϋπόθεση η προσφορά να καλύπτει 
όλα τα είδη της εκάστοτε ομάδας. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο – Δαπάνη προμήθειας 
 

 2.1  Η συνολική  προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  
277.938,02 € (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 13% και 24%) και κατανέμεται  ως εξής: 
 Α) ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : 8.144,14 € 
 Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ:  265.292,68 € 
 Γ) ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΚΑΠΗ:  4.501,20 € 
 
 Η χρηματοδότηση της  προμήθειας θα γίνει: 
 Για τους Παιδικούς Σταθμούς από πόρους του Ν.Π και από πόρους του ΕΣΠΑ  
 Για τα ΚΑΠΗ  από πόρους του Νομικού Προσώπου. 
 
 Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α 15.6061.0002, 15.6481.0001,60.6481.0001& 15.6473.0005 του 
Προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019, με ανάλογη πρόβλεψη για τα Οικονομικά έτη 2020-
2021.  
 

ΑΡΘΡΟ 3ο – Κοινό λεξιλόγιο στις δημόσιες συμβάσεις (κωδικός CPV) 

15511000-3 Γάλα 
15500000-3 Γαλακτοκομικά  προϊόντα 
15300000-1 Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα 
15896000-5 Προϊόντα βαθειάς καταψύξεως 
15810000-9 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα 
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 
15110000-2 Κρέας 
15411110-6 Ελαιόλαδο 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο – Ομάδες διαγωνισμού 

  ΟΜΑΔΑ 1η : ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

 ΟΜΑΔΑ 2η : ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

 ΟΜΑΔΑ 3η :ΦΡΕΣΚΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ  (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ)   

 ΟΜΑΔΑ 4η : ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ)               

 ΟΜΑΔΑ 5η : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)  

 ΟΜΑΔΑ 6η:  ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

 ΟΜΑΔΑ 7η : ΚΡΕΑΣ  (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ) 

 ΟΜΑΔΑ 8η : ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ) 

      

ΑΡΘΡΟ 5ο - Ισχύουσες διατάξεις 
 

 α) Ο Ν. 3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης και του Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 
18) 
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 β) Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 
 γ) Ο Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών  
 δ) τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) με τον οποίο κυρώθηκε η ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ Α’ 40 και η οποία στο άρθρο 4 προβλέπει «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-
χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου… για 
τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, 
πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους…..» 
 ε) την εγκύκλιο 3/11543/26-3-13 του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Δ/ση Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Γενικών Υποθέσεων 
στ) το άρθρο 137(ΦΕΚ 2044/22-8-2013)Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και 
παροχής υπηρεσιών. 
 ζ) Oι πρόσθετες παροχές (διανομή 1lit φρέσκου γάλακτος ημερήσια για κάθε 
εργαζόμενο στους χώρους εργασίας) προβλέπονται με την κοινή υπουργική Απόφαση με 
αριθμό 53361/2-10-2006, καθώς και τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2013 για τους με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. και μέλη της  ΠΟΕ-ΟΤΑ 
 η) Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
 θ)Τις διατάξεις του Άρθρου 13 του Ν.3438/2006. 
 ι) Υγειονομική Διάταξη Αριθμ. Υ1α/Γ.Π. OLK. 76785/2017ΦΕΚ 3758/Β/25-10-2017 
“Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των 
τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς 
σταθμούς”.  
 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 Γενικά χαρακτηριστικά 
 Τα προς προμήθεια είδη  πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, 
την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και το 
παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νομίμως 
λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 
 Ο «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Προνοίας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου» 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία 
προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας 
και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών 
προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. 
 Γάλα 
 Η προμήθεια αφορά φρέσκο γάλα αγελάδας παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, σε 
συσκευασία των 1000ml το οποίο θα παραδίδεται καθημερινά και το οποίο ανάλογα με τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου και αφορά γάλα πλήρες (λιπαρά 3,5% τουλάχιστον). Η 
συσκευασία του πρέπει να τηρεί την Απόφαση 129/97 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων. Η συσκευασία πρέπει να είναι τετραπακ <4pack> (σύμμικτη 
συσκευασία) ή PET. Να φέρει την σήμανση του τρίγωνου με τον αριθμό 81 μέσα στο 
τρίγωνο. Να αποτελείται από χαρτί, φυτική ίνα και πλαστικό και το διακριτικό σήμα 
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FSC/PEFC ή αν η συσκευασία είναι PET να φέρει ως σήμανση ένα τρίγωνο με τον αριθμό 1 
μέσα στο τρίγωνο (σήμανση ανακύκλωσης)  και το σήμα ποτήρι – πηρούνι (σήμανση 
κατάλληλο για τρόφιμα) Δήλωση συμμόρφωσης προς την οδηγία ΕΚ/10/2011.  
Η ημερομηνία παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δε πρέπει να είναι µεγαλύτερη 
από µία (1) ηµέρα από την ημερομηνία παράδοσής της. Η διάρκεια της παστερίωσης που 
θα αναγράφεται στη φιάλη δεν µπορεί να είναι μεγαλύτερη των επτά (7) ηµερών. Το 
προϊόν να παράγεται σε βιοµηχανία που εφαρµόζει το σύστηµα HACCP και να κατέχει 
πιστοποιητικό ISO 22000 (να κατατεθεί) και BRC. 
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση, όγκος, 
ηµεροµηνία παστερίωσης και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και 
χρήσης, διατροφικοί ισχυρισµοί, στοιχεία επικοινωνίας µε την εταιρία κ.λ.π). 
Επίσης, οφείλει να καλύπτει τουλάχιστον τις προδιαγραφές, όπως αυτές έχουν θεσπιστεί με 
τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και σύμφωνα με τον Ν.4254/14 Υποπαραγρ.ΣΤ8 έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.  

 Τυρί φέτα (Π.Ο.Π.) 
 Τα τυρί φέτα με ένδειξη προστατευμένης ονομασίας προέλευσης, πρέπει να πληροί 
τις  απαραίτητες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών (άρθρο 83 ενότητα Δ2α). Όμοια και στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι 
ακόλουθες ενδείξεις: 

 Φέτα (FETA) 
 Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (Π.Ο.Π.) 
 Τυρί 
 Επωνυμία και έδρα παραγωγού- συσκευαστηρίου 
 Βάρος περιεχομένου 
 Ημερομηνία παραγωγής 
 Στοιχεία ελέγχου 
 Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης Φ.Ε. 
 Αύξον αριθμός του μέσου συσκευασίας 
 Ημερομηνία παραγωγής 
 Συσκευασία των 500 γραμμ., 1κιλού, 4 κιλών, και 7 κιλών. (το τυρί στον πίνακα 

αναγράφεται μόνο για 1 κιλό) 
 Γιαούρτι στραγγιστό 
 Το προμηθευόμενο γιαούρτι θα πρέπει να είναι στραγγιστό από αγελαδινό γάλα, με 
3,5 % λιπαρά, να έχει περιεκτικότητα σε λίπος 5% κατ ελάχιστον στη συσκευασία των 
1.000gr. Θα πρέπει να προκύπτει μετά από πήξη αποκλειστικά και μόνο νωπού γάλακτος της 
αντίστοιχης προς την ονομασία φύσης και προέλευσης, με την επίδραση καλλιέργειας ζύμης 
που προκαλεί ειδική γι’ αυτό ζύμωση. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 82 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές, Αγορανομικές και Κτηνιατρικές 
διατάξεις. 
 Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Η συσκευασία 
(κουβαδάκι) του να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του 
Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 
 Ημίσκληρο τυρί (μπαστούνι ) 
 Να έχει μέγιστη υγρασία 45% και το λίπος υπολογισμένο σε ξηρή ουσία τουλάχιστον 
40% τα οποία να αναγράφονται επακριβώς στη συσκευασία. Επίσης να αναγράφονται στη 
συσκευασία όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
 Νωπά Οπωρολαχανικά 
 Τα οπωρολαχανικά θα είναι πρώτης (Α’) ποιότητας, πρόσφατης συλλογής, ακέραια, 
υγιή και χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα, παράσιτα, ασθένειες, αλλοιώσεις και ζημιές από 
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παγετό. Επίσης, να είναι καθαρά, απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων, καθώς 
και ίχνη φυτοφαρμάκων. 
 Να έχουν ωριμότητα, που να επιτρέπει αντοχή σε μεταφορά και μεταχείριση ώστε να 
ανταποκρίνονται στις συνθήκες λειτουργίας των παιδικών σταθμών. Να μην εμφανίζουν 
αλλοίωση της σύστασής τους και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων. Να διατίθενται 
κατά είδος και ποιότητα, (όχι αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων), ανεξάρτητα ποικιλίας. Τα 
φρούτα θα προσφέρονται σε συσκευασία μιας ή δύο σειρών και όχι σε περισσότερες σειρές. 
Τα φρούτα θα φέρουν ετικέτες όπου θα αναγράφονται η ποικιλία και η προέλευσή τους. Να 
μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο. 
 Τα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να πληρούν του όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών, τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις και τις ισχύουσες εγκυκλίους και 
αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 Εφιστάται η προσοχή του προμηθευτή στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο 
τιμολόγιο  στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς οι χαρακτηρισμοί του 
προσκομιζόμενου είδους, (κατηγορία, προέλευση όπως και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα 
π.χ.  
 Πορτοκάλια: Μέρλιν, Κρήτης, Άρτας, Πρέβεζας, Γιάφας). 
 Μήλα: Στάρκιν, Ντέλισιους, Βόλου, Γκόλντεν, Ρενέτες, Γκράν-Σμίθ, Μπέλ-φόρ. 
 Αχλάδια:Κρυστάλια, Αμπάτε-φετε, κάιζερ κ.λ.π. 
 Σταφύλια: Σουλτανίνα 
 Κατεψυγμένα λαχανικά 
 Τα κατεψυγμένα λαχανικά να είναι, καθαρισμένα ,απαλλαγμένα ινών και βραστερά, 
απαλλαγμένα από ζωύφια και άλλες ξένες ύλες, να είναι κατά προτίμηση ελληνικής 
παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.  Η συσκευασία να είναι του ενός κιλού όπως διατίθενται στην 
ευρεία αγορά και να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) η ονομασία πώλησης συμπληρωμένη 
με την ένδειξη «βαθειάς κατάψυξης» ή «ταχείας κατάψυξης» ή «υπερκατεψυγμένα»  β) η 
ημερομηνία λήξης γ) Ο προσδιορισμός παρτίδας  δ) σαφή ανακοίνωση «απαγορεύεται η εκ 
νέου κατάψυξη μετά την απόψυξη».  
 Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις καθώς και τις 
εκάστοτε εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  
 Κατεψυγμένος Βακαλάος φιλέτο 
 Το προσφερόμενο είδος πρέπει να έχει συντηρηθεί κανονικά, να μη παρουσιάζει 
σημεία αφυδάτωσης αποχρωματισμού ή οσμής μη κανονικής.  
 Ο κατεψυγμένος βακαλάος φιλέτο χωρίς επίπαγο να είναι σε συσκευασία 1 κιλού 
έως 1,5 κιλού όπως διατίθενται στην ευρεία αγορά και να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) 
Η ονομασία πώλησης συμπληρωμένη με την ένδειξη «βαθειάς κατάψυξης» ή 
«υπερκατεψυγμένα»  β) Η συσκευασία του να μην είναι φθαρμένη ή σκισμένη και να έχει 
ευανάγνωστες τις ενδείξεις της ημερομηνίας αλιείας, κατάψυξης και της λήξης συντήρησής 
τους  γ) στη συσκευασία τους να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός (Κ.Α.) E.E. της 
εγκατάστασης παραγωγής, σύστημα HACCP ή θα τηρούν φακέλους αυτοελέγχων και 
κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής δ) σαφή ανακοίνωση «απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη 
μετά την απόψυξη». 
 Το προϊόν θα μεταφέρεται με εγκεκριμένα αυτοκίνητα-ψυγεία, εφοδιασμένα με 
καταγραφικά θερμόμετρα και θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. Το προϊόν θα είναι 
πρόσφατης κατάψυξης.   
 Ο κατεψυγμένος Βακαλάος φιλέτο κατά την παράδοση θα πληρεί τις εκάστοτε 
ισχύουσες Κοινοτικές και Εθνικές διατάξεις (την Κτηνιατρική και Υγειονομική νομοθεσία, 
τις Αγορανομικές διατάξεις) και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
 Άρτος ολικής άλεσης 
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 Να παρασκευάζεται από άλευρα τα οποία δεν έχουν υποστεί επεξεργασία. Το αλεύρι 
που προκύπτει από την άλεση του σίτου να περιέχει ολόκληρο τον καρπό, δηλαδή μαζί με το 
πίτουρο και το φύτρο. 
 ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ  
 Η παρασκευή των αρτοσκευασμάτων πρέπει να ενεργείται πάντοτε με 
επιτρεπόμενους τύπους αλεύρων και να είναι Α΄ ποιότητας. 

 Κουλούρι σουσαμένιο 
 Δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές ουσίες. Το  βάρος του κουλουριού να είναι 
περίπου 80γρ. 

 Τσουρέκι- Βασιλόπιτα 
 Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά γάλα φρέσκο, βούτυρο, νωπά αυγά, φυσικές 
γλυκαντικές ύλες (μόνο ζάχαρη), λιπαρές ύλες (μαργαρίνη), μαγιά και αλεύρι Α΄ ποιότητας.  

 Μελομακάρονα 
 Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά ελαιόλαδο, φυσικές γλυκαντικές ύλες (μόνο 
ζάχαρη-μέλι) και αλεύρι Α΄ ποιότητας. Το βάρος τεμαχίου θα πρέπει να είναι από 55-65 
γραμμάρια. 
 Χυλοπίτες 
 Οι χυλοπίτες να περιέχουν σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη, αυγά και γάλα, 
ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο. Η 
διαδικασία να είναι σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 115 του κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Η συσκευασία να είναι των  
500 γρ. Στη συσκευασία να αναγράφεται η περιεκτικότητα σε αυγά και γάλα. Να είναι κατά 
προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα ελληνικά 
ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 
 Ζυμαρικά – Φιδές 
 Τα ζυμαρικά να είναι από σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη, ξηραινόμενα εντός ειδικών 
θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο. Η διαδικασία να είναι σύμφωνη 
με τους όρους του άρθρου 115 του κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Τα ζυμαρικά να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε 
οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από έντομα,  ακάρεα 
κ.λπ. Η συσκευασία των ζυμαρικών να είναι των 500 γρ. και του φιδέ των 250 γρ. Να είναι 
κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα 
ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 
 Τραχανάς 
 Ο τραχανάς να είναι γλυκός από 100% σιμιγδάλι, αυγά και γάλα ξηραινόμενος εντός 
ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο. Η διαδικασία να είναι 
σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 115 του κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Η συσκευασία του να είναι των 500 γρ. Στη 
συσκευασία να αναγράφεται η περιεκτικότητα σε αυγά και γάλα. Να είναι κατά προτίμηση 
ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως 
αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.  
 Ρύζια 
 Το προϊόν να είναι ποιότητας (καρολίνα,  μπονέ), βραστερό, πρόσφατης συλλογής και 
να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Η συσκευασία για τα ρύζια να είναι ενός (1) κιλού. 
Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.  Επίσης να αναφέρουν 
στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.  
 Όσπρια 
 Τα όσπρια να είναι απολύτως καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη, να είναι 
βραστερά και πρόσφατης συλλογής και να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 
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121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να μην 
παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Η συσκευασία για τα όσπρια να είναι των 
500 γρ. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να 
αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί 
επισήμανσης. 
 Μέλι 
 Η ονομασία «μέλι» ή «πευκόμελο» ή «ανθόμελο» πρέπει να είναι ευδιάκριτη, 
ευανάγνωστη και ανεξίτηλη πάνω στη συσκευασία. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται 
στο άρθρο 67 του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές, 
Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή 
προέλευσης Ε.Ε.  Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται 
στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Το βάρος της συσκευασίας του να είναι από 900 γρ. 
έως 1.000 γρ. Να διατίθεται σε γυάλινο ή μεταλλικό κυτίο με εύκολο άνοιγμα (easyopen). 
 Κόρν φλάουρ 
 Άμυλο αραβοσίτου σε χάρτινη συσκευασία των 200 γρ. Συσκευασμένα όχι χύμα, με 
τις απαραίτητες ενδείξεις και να πληρούν τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή 
προέλευσης Ε.Ε. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται 
στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Το κορνφλάουρ να διατίθεται σε φακελάκι χάρτινο 
συσκευασμένο σε κουτί χάρτινο.  
 Νερό επιτραπέζιο εμφιαλωμένο 
 Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 149 του Κ.Τ.Π. και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Το εμφιαλωμένο νερό δεν επιτρέπεται να 
περιέχει πρόσθετες ουσίες. Η συσκευασία του να είναι εξάδα σε πλαστικό μπουκάλι του 1,5 
λίτρου. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να 
αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί 
επισήμανσης.  
 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
 Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς 
καθαρισθέντος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Ως άλευρο σίτου ή απλώς άλευρο  
νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της άλεσης υγιούς σίτου βιομηχανικά 
καθαρισμένου από κάθε ανόργανη και οργανική  ουσία. Το προϊόν να πληροί τους όρους που 
αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις.  Η συσκευασία του να είναι χάρτινη των πέντε (5) κιλών. Να είναι 
κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά 
ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης 
 Γάλα εβαπορέ 
 Θα πρέπει να είναι μερικώς αφυδατωμένο γάλα του οποίου η κατά βάρος 
περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5 % και σε ολικό στερεό υπόλειμμα 
γάλακτος τουλάχιστον 25%. Το καθαρό βάρος των μονάδων προϊόντος θα είναι 410 
γραμμάρια. Επίσης πρέπει να πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές περί 
μικροβιολογικών σταθεροτύπων που ισχύουν για την συγκεκριμένη κατηγορία γάλακτος. 
 Νιφάδες βρώμης 
 Χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. 
Απαλλαγμένο από υδρογονωμένα έλαια, τεχνικά χρώματα και χημικά συντηρητικά. Να 
διατίθεται σε σακουλάκι αεροστεγώς σε συσκευασία 1.000 γραμμαρίων. 
 Αλεύρι ολικής άλεσης 
 Αλεύρι από προσεκτικά επιλεγμένες ποικιλίες σιταριών. Αλέθεται έτσι ώστε να 
διατηρεί αναλλοίωτη την εξαιρετική διατροφική του αξία με φύτρο σιταριού. Να διατίθεται 
σε χάρτινη αεροστεγή συσκευασία των 1.000 γραμμαρίων. 
 Βούτυρο τύπου SOFT 
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 Συνδυασμός φυτικών ελαίων και βουτύρου με μειωμένα κορεσμένα λιπαρά από 
βούτυρο αγελάδας, τύπου soft.  Να είναι προϊόν που λαμβάνεται από φυτικές λιπαρές ύλες 
και επί της συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξη μαργαρίνη ¾ τύπου 60% έως 70%. Να 
πληροί τους όρους του άρθρου 78 του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής 
παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές 
αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται υπό ψύξη σε 
συσκευασία  450 γραμμαρίων. 
 Ζάχαρη 
 Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή 
προέλευσης Ε.Ε. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται 
στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία ενός (1) κιλού.  
 Μαρμελάδα 
 Να είναι σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (άρθρο 131 και 
132) και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να φέρουν ενδείξεις στα 
ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να είναι 
παρασκευασμένη με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος είδους, να μην 
περιέχει συντηρητικά και να περιέχει τουλάχιστον 45gr. φρούτο ανά 100 gr. Να είναι  σε 
συσκευασία πλαστική ή γυάλινη των 370 gr έως 500 gr. Η επιλογή των φρούτων της 
εκάστοτε προμηθευόμενης μαρμελάδας θα προσδιορίζεται από τους παιδικούς σταθμούς. Να 
είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα 
ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 
 Ζάχαρη μαύρη 
 Να παράγεται από την πρώτη  κρυσταλλοποίηση  του ζαχαροκάλαμου, ούτως ώστε να 
περιέχεται αρκετή μελάσα στην οποία περιέχονται βιταμίνες και μέταλλα. Να περικλείεται σε 
αεροστεγή συσκευασία των 500 γραμμαρίων.    
 Ζάχαρη άχνη 
 Θα διατίθενται σε συσκευασία των 400 έως 450 γραμμαρίων 
 Φρυγανιά τριμμένη 
 Να παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από αλεύρι οποιουδήποτε τύπου ή κατηγορίας εκ 
των επιτρεπόμενων. Να προέρχονται από κανονικά παρασκευασμένο άρτο. Το βάρος της 
συσκευασίας να είναι ενός (1) κιλού. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή 
προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο 
άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.  
 Αλάτι 
 Θα πρέπει να έχει λευκό χρώμα και το υδατικό του διάλυμα να εμφανίζει ελαφριά 
μόνο θολερότητα και να πληροί τους όρους του άρθρου 38 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Η περιεκτικότητα σε NaCl να είναι τουλάχιστον 
97%, να μην περιέχει ξένες  ύλες, να μην εμφανίζει  οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει 
πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Η συσκευασία του να είναι σε πλαστικό κουβαδάκι των πέντε 
(5) κιλών. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να 
αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί 
επισήμανσης.  
 Ρίγανη 
 Να είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες και οσμές και το βάρος της συσκευασίας τους 
να είναι πεντακοσίων (500) γρ. όχι χύμα Να πληροί τους όρους των άρθρων 42,43 του 
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Επίσης να αναφέρει στα 
ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης Η  
ρίγανη να είναι τριμμένη (καθαρή) σε  συσκευασία 500 γραμμαρίων. 
 Δημητριακά σιταριού ολικής άλεσης 1.000 γρ. 
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 Είναι προϊόν με βάση τα σιτηρά, προορισμένο για πρωινό Να  παρασκευάζεται από 
σιτάρι και να έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες. Να μην περιέχει υδρογονωμένα έλαια, 
τεχνητά και χημικά συντηρητικά σαν συστατικά Να πληροί τους όρους του άρθρου 103 του 
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι σε συσκευασία 
χάρτινη ή σε σακουλάκι των 1000 γρ.  όπως διατίθενται στην ευρεία αγορά, να μην περιέχουν 
χρωστικές ουσίες και να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) ημερομηνία λήξης β) σύνθεση 
του προϊόντος. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο 
άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.  
 Δημητριακά – Κόρν-φλέικς 
 Είναι προϊόν με βάση τα σιτηρά, προορισμένο για πρωινό. Να πληροί τους όρους του 
άρθρου 103 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι σε 
συσκευασία χάρτινη ή σε σακουλάκι των 1000 γρ.  όπως διατίθενται στην ευρεία αγορά, να 
μην περιέχουν χρωστικές ουσίες και να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) ημερομηνία λήξης 
β) σύνθεση του προϊόντος. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές 
αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.  
 Τοματοχυμός συμπυκνωμένος 
 Να προέρχεται από ντομάτες ελληνικές χωρίς συντηρητικά. Ελαφρά συμπύκνωση 
χυμού ντομάτας σύμφωνα με το άρθρο 124του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις, ώστε τα στερεά συστατικά εκ του χυμού προερχόμενα, να είναι 6% 
τουλάχιστον.  Η συσκευασία του να είναι χάρτινη των 1.000 γρ. και να φέρει ενδείξεις στα 
ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 
 Άνθος Αραβοσίτου (με άρωμα βανίλια)- Τύπου Κάστερ Πάουντερ 
 Άμυλο αραβοσίτου, β’ καροτένιο, ριβοφλαβίνη, βανιλίνη σε συσκευασία χάρτινη των 
120 gr. και να είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. και να 
αναγράφεται επί της συσκευασίας. Να πληροί τους όρους των άρθρων  του Κ.Τ.Π. και 
Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να 
είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα 
ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης 
 Μπισκότα(τύπου πτι μπερ) 
 Να πληρούν τους όρους του άρθρου 142 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. Επί της συσκευασία να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) 
ημερομηνία λήξης β) σύνθεση του προϊόντος. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις 
όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Τα τύπου Πτί-μπέρ να 
διατίθενται σε συσκευασία των 225-230γρ.  
 Μπισκότα (τύπου Μιράντα) 
 Να πληρούν τους όρους του άρθρου 142 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. Επί της συσκευασία να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) 
ημερομηνία λήξης β) σύνθεση του προϊόντος. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις 
όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Τα τύπου Μιράντα  να 
διατίθενται σε συσκευασία των 250 γρ.  
 Κανέλα τριμμένη 
 Να πληρούν τους όρους του άρθρου 142 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. να διατίθενται σε συσκευασία των 50 γραμμαρίων.  
 Φυσικός χυμός πορτοκάλι 
 Ως χυμός πορτοκάλι ορίζεται το ζυμώσιμο αλλά μη ζημωθέν, προϊόν που προέρχεται 
από το ενδοκάρπιο υγιών και ώριμων φρούτων, με μηχανικές μεθόδους λήψης και έχει το 
χρώμα, το άρωμα και τη χαρακτηριστική γεύση του χυμού του φρούτου από τα οποία 
προέρχεται. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει να είναι άμεμπτοι και να 
μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς 
επεξεργασίας. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στα άρθρα 126 και 127  του Κ.Τ.Π. και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Η συσκευασία του να είναι χάρτινη 
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(τετραπάκ) του διακοσίων πενήντα (250) ml. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής 
ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο 
άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 
Σοκολατένια αβγουλάκια γάλακτος με πραλίνα 
Να πληροί τους όρους των άρθρων  του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής 
παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές 
αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Διογκωτικό γλυκισμάτων, να 
διατίθεται  σε συσκευασία πλαστική των 1.000 γραμμαρίων (5-7 γρ.το τεμάχιο),  να πληρούν 
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές 
διατάξεις. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 
του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 
 Μπέικιν  πάουντερ 
 Να πληροί τους όρους των άρθρων  του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής 
παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές 
αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Διογκωτικό γλυκισμάτων, να 
διατίθεται  σε χάρτινη συσκευασία 3 τεμαχίων των 20 gr. (στον πίνακα Α/Α 18 γράφει 750 
τεμ φακελάκια) 
 Κακάο σε σκόνη  
 Να πληροί τους όρους των άρθρων  του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής 
παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές 
αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να είναι  αρίστης ποιότητος, 
τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 125gr. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους εκτός ψυγείου. 
 Σόδα φαγητού  
 Να πληροί τους όρουςτων άρθρων του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής 
παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές 
αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να είναι  αρίστης ποιότητος και να 
διατίθεται σε συσκευασία έως 350 gr 
 Ξύδι  
 Να πληροί τους όρους του άρθρου 39 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα 
ξυδιού (να μην περιέχει αλκοόλη). Το βάρος του να είναι 400 γρ. Να είναι κατά προτίμηση 
ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως 
αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.  
 Το κύμινο και ο δυόσμος 
 Να πληροί τους όρους των άρθρων του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. Να περικλείονται σε αεροστεγή συσκευασία, Α΄ ποιότητας, βάρους 
50 γραμμαρίων.   
 Σιμιγδάλι 
 Να πληροί τους όρους των άρθρων του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. Το βάρος τη συσκευασίας του να είναι 500 γρ. Από 100% σκληρό 
σίτο, να περικλείεται σε αεροστεγή  συσκευασία  των 500gr 
 Βανίλιες  
 Να πληροί τους όρους των άρθρων του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. Να περικλείονται σε φιαλίδια βανίλιας σε συσκευασία των 5 
τεμαχίων, βάρους 0,3gr. ανά τεμάχιο. 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

 Τσάι του βουνού 
 Να πληροί τους όρους των άρθρων του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. Να περικλείεται  σε αεροστεγή  συσκευασία των 30 γραμμαρίων, όχι 
χύμα. 
 Πιπέρι (μαύρο) 
 Να πληροί τους όρους των άρθρων του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. Να περικλείεται  σε αεροστεγή  συσκευασία των 100 γραμμαρίων, 
όχι χύμα. 
 Ντοματάκι ψιλοκομμένο  
 Να προέρχεται από φρέσκες, κόκκινες, ώριμες τομάτες που αποφλοιώνονται χωρίς 
χημικά μέσα, που κόβονται και στραγγίζονται ώστε ένα μέρος των σπόρων  να 
απομακρύνεται. Να μην περιέχει πρόσθετα χημικά και να περικλείεται σε συσκευασία 400 
γραμμαρίων.  
 Αυγά νωπά 
 Τα αυγά να είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπημένα, Α΄ κατηγορίας με τις 
απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κείμενων διατάξεων βάρους 53-63 γρ. (κατηγορία 
Medium). 
 Ο έλεγχος του βάρους θα εξακριβώνεται με δειγματοληπτική ζύγιση αριθμό αυγών 
από την επιτροπή παραλαβής. Τα αυγά θα είναι: α) συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο 
σε καθαρές προθήκες, με τις απαραίτητες ενδείξεις (αριθμός ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία 
αυγού Α, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης κ.λ.π.) β) συσκευασμένα σε πλαστική ή 
χάρτινη συσκευασία με αριθμό αυγών ανάλογα με τις ανάγκες του παιδικού σταθμού και με 
τις απαιτούμενες ενδείξεις (αριθμός ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α, ημερομηνία 
παραγωγής, ημερομηνία λήξης κ.λ.π.). 
 Τα αυγά θα παραδίδονται σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και τις εκάστοτε Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις. Να είναι, κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής, ή προέλευσης Ε.Ε. 
Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με  τους όρους που αναφέρονται στον 
κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, τις ισχύουσες Κτηνιατρικές, 
Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις καθώς και τις εκάστοτε εγκυκλίους και αποφάσεις 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 Ταχίνι 
 Να παρασκευάζεται από 100% αλεσμένο σησάμι, αποκλειστικά από αυστηρά 
διαλεγμένες ποικιλίες σησαμιού. Να μην περιέχουν πρόσθετα χημικά στοιχεία.( των 900 
γραμμ.) 
 Κρέας μόσχου 
 Νωπό κρέας, κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής, ή προέλευσης Ε.Ε. σε μερίδες, 
από ποντίκι, σπάλα ή μπούτι, Α΄ ποιότητας απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λ.π. Να 
προέρχεται από ζώα υγιή και να είναι αρίστης θρεπτικής κατάστασης. 
 Να έχουν σφαγεί σε ελεγχόμενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία, να έχουν 
υποστεί τον κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχουν σφραγισθεί με τις προβλεπόμενες σφραγίδες 
Κτηνιατρικού ελέγχου. Στο σφάγιο να υπάρχει σε κάθε τεταρτημόριό του το ειδικό καρτελάκι 
που εκδίδουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες όπου θα αναγράφονται: 
 α) η ημερομηνία σφαγής 
 β) το σφαγείο όπου σφαγιάστηκε το ζώο 
 γ) χώρα γέννησης: Ελλάδα ή χώρα Ε.Ε. 
 δ) χώρα εκτροφής: Ελλάδα ή χώρα Ε.Ε. 
 ε) χώρα σφαγής: Ελλάδα ή χώρα Ε.Ε. 
 στ)Ταξινόμηση ζώου 
 Κατηγορία: Α 
 Διάπλαση:  U  ή    R   ή   Ο 
 Βαθμός πάχυνσης: 1 ή 2 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

 Κιμάς μόσχου 
 Να προέρχεται από νωπό κρέας μόσχου, κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής, ή 
προέλευσης Ε.Ε. ,σπάλα ή μπούτι Α’ ποιότητος, να είναι καθαρισμένο εντελώς από λίπος, 
όπως ακριβώς το μεριδοποιημένο κρέας, το οποίο θα αλέθεται στην κρεατομηχανή. Το κρέας 
το οποίο προορίζεται για κοπή κιμά, να έχει ακριβώς τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές με 
αυτές του μεριδοποιημένου νωπού κρέατος μόσχου. 
 Αποκλείεται από την παρασκευή κιμά το ποντίκι και τα τραυματισμένα μέρη. 
 Νωπά πουλερικά  (κοτόπουλα)  
 Τα νωπό κοτόπουλο να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής, ή προέλευσης 
Ε.Ε.. Να είναι Α΄ ποιότητας, προσφάτου σφαγής και του τύπου 65% χωρίς εντόσθια 
(συκωτάκια, καρδιά κ.λ.π.), λαιμό και αμάρα. Τα νωπά κοτόπουλα θα έχουν βάρος  από 1500 
γρ. 1800γρ. το τεμάχιο. Τα κοτόπουλα να είναι εγχώριας προέλευσης ή προέλευσης Ε.Ε. 
πρώτης ποιότητας, πλήρης αποπτίλωσης, ανέπαφα καθαρά χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, 
ακαθαρσία ή αίμα, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος (εκτός από 
όσες είναι μικρού μεγέθους), χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες 
και χωρίς ίχνη προηγούμενης κατάψυξης. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα λεπτό και 
κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, στην πλάτη και τους μηρούς (σχετ. καν. Ε.Ο.Κ. 
1538/91 άρθρο 6 και ΚΑΝ 853/04). 
 Επίσης, θα πρέπει να προέρχονται από πτηνοσφαγείο, που έχει αριθμό έγκρισης από 
την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν απαραίτητα τη σφραγίδα (κονκάρδα) του 
κτηνιατρικού ελέγχου, με ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Η ημερομηνία παράδοσής τους 
να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξεως. 
 Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα αυτοκίνητα-
ψυγεία που θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα και άδεια καταλληλότητας από την 
Κτηνιατρική Υπηρεσία. 
 Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Υγειονομικές, Κτηνιατρικές και Κοινοτικές 
διατάξεις. 
 Ελαιόλαδο 
 Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, με εξαγωγή εν ψυχρώ 
και να έχει οξύτητα 0-1%. Πρέπει να είναι ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. και 
σύμφωνα με τον  Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.  Να διατίθεται σε συσκευασία μεταλλική των πέντε (5) lt σε λευκοσιδηρά ή 
πλαστικά δοχεία. 
 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
1.  Παράδοση 

 Η παράδοση των προϊόντων και του γάλακτος του προσωπικού θα γίνεται στα 
μαγειρεία του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. στον Α΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό (Ο.Α.Ε.Δ.) Θεσσαλονίκης 73 
Ωραιόκαστρο, Γ΄ Παιδικό Σταθμό Νεοχωρούδας (Νεοχωρούδα Ωραιοκάστρου Θεσ/νίκης) 
και Δ΄ Παιδικό Σταθμό Πενταλόφου(Πεντάλοφος Ωραιοκάστρου Θεσ/νίκης). 
 Τις πρωινές ώρες κάθε εργάσιμης ημέρας θα παραδίδεται στον παραπάνω χώρο η 
αναλογούσα ποσότητα που δικαιούνται οι εργαζόμενοι του ΔΟΠΠΑΩ. 
 Ο ανάδοχος της προμήθειας έχει την υποχρέωση να διαθέτει ψυκτικούς θαλάμους 
συντήρησης των φιαλών γάλακτος που θα παραδοθούν στο ανωτέρω σημείο. Την ευθύνη 
συντήρησης των ανωτέρω θαλάμων έχει ο ανάδοχος, καθώς και υποχρέωση αντικατάστασής 
τους, σε περίπτωση βλάβης ή μη σωστής λειτουργίας. 
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 Στους εργαζόμενους του ΔΟΠΠΑΩ που δικαιούνται την παροχή γάλακτος αφενός 
συμπεριλαμβάνεται τόσο το τακτικό προσωπικό, το οποίο υφίσταται αυξομειώσεις λόγω 
υπηρεσιακών μεταβολών, (αδειών, συνταξιοδοτήσεων κλπ), όσο και το εποχικό προσωπικό, 
του οποίου ο αριθμός δεν είναι σταθερός, για όλο το διάστημα της προμήθειας, με ευθύνη 
του Τμήματος Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού θα γνωστοποιούνται στον ανάδοχο οι 
ποσότητες του μήνα και οι τυχόν μεταβολές αυτών.  
 

2.  Παραλαβή 
 Η παραλαβή θα γίνεται από τις  αρμόδιες επιτροπές που ορίζονται με απόφαση 
Διοικητικού  Συμβουλίου του  Νομικού Προσώπου.  
 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει τα τρόφιμα ή παραλείψει 
να φέρει ορισμένα από εκείνα που παραγγέλθηκαν ή δεν τα παραδώσει καθόλου ή σε 
περίπτωση απόρριψης των ειδών και μη αντικατάστασης τους σε ταχθείσα προθεσμία εντός 
μίας ώρας το αργότερο, τότε η αναθέτουσα αρχή θα καταπέσει από την εγγυητική καλής 
εκτέλεσης το αντίστοιχο ποσό. 
 

3. Υποχρεώσεις αναδόχων 
 1. Η μεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του 
ή μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία (υποχρεωτική γνωστοποίηση των αριθμών 
κυκλοφορίας και κατάθεση αντιγράφου της απαιτούμενης άδειας σε ισχύ), τα οποία πρέπει να είναι 
καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων.  
 2.Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδίδονται με δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται κάθε 
στοιχείο που προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες αγορανομικές 
διατάξεις. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016. Η επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει την έγκαιρη 
και σωστή – ποιοτικά και ποσοτικά- παράδοση του κάθε προϊόντος.          
 3. Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες της επιτροπής εμπίπτουν: ο έλεγχος καθαριότητας και της 
τακτικής απολύμανσης του μεταφορικού μέσου του προμηθευτή, ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής 
ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας και ο έλεγχος της ποιότητας, της κατηγορίας και προέλευσης ως και 
του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού γνωρίσματος των παρεχομένων ειδών. Εάν ο προμηθευτής ή 
αντιπρόσωπός του αρνηθεί να υπογράψει τα παραπάνω πρωτόκολλα, θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία 
σε αυτά για την άρνηση της υπογραφής του. Στο πρακτικό θα καταγράφονται εκτός από τα πραγματικά 
γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία της παράβασης, το είδος, η ποσότητα, η 
αντικατάσταση ή όχι του είδους που απορρίφθηκε όπως και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο η επιτροπή 
παραλαβής κρίνει απαραίτητο να μνημονευτεί.  
  Η παρούσα μελέτη τροφίμων αποτυπώνεται με βάση το «διαιτολόγιο και ποσοτολόγιο» των 
βρεφονηπίων, σύμφωνα με το ΦΕΚ Αριθμ. Φ. 3758/25-01-2017 «Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, 
διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς 
βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς». 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ 

Ια. Διαιτολόγιο για τα τμήματα νηπίων (>2,5 ετών) και για τμήματα βρεφών 1,5 ετών - 2,5 ετών 

Πρωινό 

(ενδεικτικές 

επιλογές) 

 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ημιαποβουτυρωμένο με δημητριακά ολικής άλεσης απλά 
(χωρίς προσθήκη σοκολάτας, μελιού κ.λπ.) και φρέσκο φρούτο 

 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ημιαποβουτυρωμένο και ψωμί ολικής άλεσης με μέλι ή 
με ταχίνι ή με μαρμελάδα και φρέσκο φρούτο 

 Γιαούρτι λευκό με δημητριακά ολικής άλεσης απλά (χωρίς προσθήκη 
σοκολάτας, μελιού κ.λπ.) και φρέσκο φρούτο 

 Ψωμί ολικής άλεσης και αυγό βραστό και φρέσκο φρούτο 
 Τοστ με ψωμί ολικής άλεσης με τυρί (φέτα, κασέρι, γραβιέρα) και φρέσκο 

φρούτο 
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Μεσημεριανό 

(ενδεικτικές 

επιλογές) 

ΨΑΡΙ 1 φορά την εβδομάδα: 
 Ψάρι βραστό (ψαρόσουπα) με λαχανικά (καρότο, κολοκύθι, σέλινο κ.λπ.) και 

ψωμί ή 
 Ψάρι ψητό στον φούρνο με πατάτες φούρνου ή ρύζι και σαλάτα εποχής με 

ελαιόλαδο - προαιρετικά ψωμί ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 1 φορά την εβδομάδα: 
 Κοτόπουλο ψητό με πατάτες φούρνου ή με πουρέ και σαλάτα εποχής με 

ελαιόλαδο - προαιρετικά ψωμί 
 Κοτόπουλο κοκκινιστό με ρύζι ή κριθαράκι ή μακαρονάκι ή πληγούρι και σαλάτα 

εποχής με ελαιόλαδο - προαιρετικά ψωμί 
 Κοτόπουλο βραστό (κοτόσουπα) με ρύζι και λαχανικά και ψωμί ΟΣΠΡΙΑ 1 φορά 

την εβδομάδα: 
 Όσπρια με τυρί (φέτα, κασέρι, γραβιέρα) και ψωμί ΛΑΔΕΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 1 φορά 

την εβδομάδα: 
 Λαδερά Λαχανικά (σπανακόρυζο, μπριάμ, φασολάκια, μπάμιες, αρακάς) με 

αυγό βραστό ή με τυρί (φέτα, κασέρι, γραβιέρα) και ψωμί 
 Γεμιστά με τυρί (φέτα, κασέρι, γραβιέρα) και ψωμί ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΕΑΣ έως 1 φορά 

την εβδομάδα: 
 Μπιφτέκι φούρνου με πουρέ ή ρύζι ή πατάτες φούρνου και σαλάτα εποχής με 

ελαιόλαδο - προαιρετικά ψωμί 
 Γιουβαρλάκια και σαλάτα εποχής με ελαιόλαδο - προαιρετικά ψωμί 
 Σουτζουκάκια με ρύζι και σαλάτα εποχής με ελαιόλαδο - προαιρετικά ψωμί 
 Μοσχάρι κοκκινιστό με ρύζι ή μακαρονάκι και σαλάτα εποχής με ελαιόλαδο - 

προαιρετικά ψωμί 
 Μοσχάρι βραστό (κρεατόσουπα) με λαχανικά και ψωμί 
 Μακαρόνια με κιμά και σαλάτα εποχής με ελαιόλαδο 
 Παστίτσιο και σαλάτα εποχής με ελαιόλαδο ΖΥΜΑΡΙΚΑ έως 1 φορά την 

εβδομάδα: 
 Μακαρόνια με σάλτσα λαχανικών και τυρί (φέτα, κασέρι, γραβιέρα) και σαλάτα 

εποχής με ελαιόλαδο 
 Μακαρονάκι με θαλασσινά (χταποδάκι, καλαμάρια, σουπιές) και σαλάτα εποχής 

με ελαιόλαδο 
Απογευματινό 

(ενδεικτικές 

επιλογές) 

 

 Φρούτα εποχής 
 Γιαούρτι απλό με κομματάκια φρέσκων φρούτων (όχι επιδόρπια γιαουρτιού) - 

προαιρετικά μέλι ή ταχίνι 
 Κέικ παρασκευασμένο στο σταθμό κατά προτίμηση με αλεύρι ολικής άλεσης και 

ελαιόλαδο-Χαλβάς. 

 Το ανωτέρω διαιτολόγιο είναι κοινό για τα νήπια και για τα βρέφη από 18 μηνών. Ειδικά για τα 
τμήματα βρεφών 1,5 - 2,5 ετών δίδεται ιδιαίτερη μέριμνα σχετικά με την υφή της τροφής που παρέχεται 
ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης του κάθε παιδιού. Εάν κάποιο βρέφος έως αυτή την ηλικία 
καταναλώνει πολτοποιημένες τροφές συστήνεται η σταδιακή μετάβαση του σε ψιλοκομμένες τροφές 
και εν συνεχεία σε μικρά κομμάτια έως ότου καταφέρει να καταναλώσει τροφές με κανονική υφή. Η 
μετάβαση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις συστάσεις του/της Παιδιάτρου και του/ της 
Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, εφόσον υπηρετεί.  

Ιβ. Διαιτολόγιο για τμήματα βρεφών (6 μηνών - 18 μηνών) 
 

Πρωινό 
(ενδεικτικές 

επιλογές) 

Εάν το βρέφος δεν έχει καταναλώσει γάλα το πρωί στο σπίτι (κατά δήλωση του 
γονέα/φροντιστή) μπορεί να δοθεί: 

 Μητρικό γάλα αντλημένο που παραδίδεται στο σταθμό την ίδια μέρα (τα 
στοιχεία του παιδιού αναγράφονται σε αυτοκόλλητο πάνω στο μπουκάλι) ή 

 Γάλα 2ης βρεφικής ηλικίας ή 
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 Φρέσκο γάλα αγελαδινό ή κατσικίσιο πλήρες (μόνο για τα βρέφη άνω των 12 
μηνών) 

Εάν το βρέφος έχει καταναλώσει γάλα το πρωί στο σπίτι (κατά δήλωση του 
γονέα/φροντιστή) μπορεί να δοθεί: 

 Γιαούρτι αγελαδινό, πρόβειο ή κατσικίσιο απλό (όχι επιδόρπια γιαουρτιών) ή 
 Φρουτόκρεμα από φρέσκα φρούτα εποχής ή 
 Αυγό καλά βρασμένο και φρέσκο φρούτο 

Μεσημεριανό 
(ενδεικτικές 

επιλογές) 

ΨΑΡΙ 1-2 φορές την εβδομάδα: 
 Ψάρι βραστό (ψαρόσουπα) με λαχανικά (καρότο, κολοκύθι, σέλινο κ.λπ.) και 

πατάτα ή φιδέ ή ρύζι ή μακαρονάκι και ελαιόλαδο (πολτοποιημένα ή 
ψιλοκομμένα) 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 1-2 φορές την εβδομάδα: 
 Κοτόπουλο βραστό (κοτόσουπα) με λαχανικά (καρότο, κολοκύθι, σέλινο κ.λπ.) 

και πατάτα ή φιδέ ή ρύζι ή μακαρονάκι και ελαιόλαδο (πολτοποιημένα ή 
ψιλοκομμένα) 

ΟΣΠΡΙΑ 1 φορά την εβδομάδα: 
 Όσπρια με λαχανικά και ελαιόλαδο (πολτοποιημένα ή ψιλοκομμένα) 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΕΑΣ έως 1 φορά την εβδομάδα: 
 Μοσχάρι βραστό (κρεατόσουπα) με λαχανικά και πατάτα ή φιδέ ή ρύζι ή 

μακαρονάκι και ελαιόλαδο (πολτοποιημένα ή ψιλοκομμένα) 
 Γιουβαρλάκια με τυρί (φέτα, κασέρι, γραβιέρα) και ελαιόλαδο (πολτοποιημένα 

ή ψιλοκομμένα) 

Απογευματινό 
(ενδεικτικές 

επιλογές) 

 Γιαούρτι αγελαδινό, πρόβειο ή κατσικίσιο απλό (όχι επιδόρπια γιαουρτιών) ή 
 Φρουτόκρεμα από φρέσκα φρούτα εποχής ή 
 Ολόκληρα φρέσκα φρούτα εποχής με μαλακή υφή για τα παιδιά που 

καταναλώνουν μη πολτοποιημένες τροφές 
 Χυλός βρώμης με νερό ή γάλα ή/και φρούτα. 

 Για τα βρέφη 6-9 μηνών τα οποία δεν έχουν εισάγει όλα τα τρόφιμα στο διαιτολόγιο τους, η 
διατροφή τους μπορεί να αποκλίνει από τα ανωτέρω και τα τρόφιμα να εισαχθούν σταδιακά 
σύμφωνα με τις οδηγίες του/της Παιδιάτρου και του/της Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, εφόσον 
υπηρετεί, ο/η οποίος/α συντάσσει ατομικό διατροφικό πλάνο για τα εν λόγω παιδιά. 

 Τα τρόφιμα πρέπει να έχουν την κατάλληλη υφή και πυκνότητα ανάλογα με το στάδιο 
ανάπτυξης του παιδιού, που να διασφαλίζει την έγκαιρη μετάβαση στη σίτιση με τρόφιμα που 
καταναλώνονται με τα δάχτυλα και μετέπειτα στην αυτόνομη σίτιση. 

 Η παρατεταμένη χρήση πολτοποιημένων τροφών πρέπει να αποφεύγεται και τα βρέφη πρέπει 
να καταναλώνουν ημι-στερεές τροφές με σβόλους από την ηλικία των 8 έως 10 μηνών το 
αργότερο, λαμβάνοντας υπόψη και την ικανότητα σίτισης του κάθε βρέφους σύμφωνα με τις 
συστάσεις του/της Παιδιάτρου και του/της Διαιτολόγου- Διατροφολόγου, εφόσον υπηρετεί. 

 Συστήνεται, τα βρέφη από την ηλικία των 12 μηνών να πίνουν κατά κύριο λόγο από φλιτζάνι ή 
εκπαιδευτικό κύπελλο και όχι από μπιμπερό. 

 
 Ιγ. Μερίδες - Ποσοτολόγιο 

Ομάδες Τροφίμων Τρόφιμα Μέγεθος Μερίδας 
Γάλα- Γαλακτοκομικά Γάλα φρέσκο 250 ml 

  Γιαούρτι 200 γρ. 
  Τυρί (φέτα, κασέρι, γραβιέρα) 30 γρ. 
Φρούτα Μήλο - αχλάδι - πορτοκάλι - ροδάκινο 1 μέτριο (~120 γρ) 

  Μανταρίνι 2 μικρά τεμάχια 
  Βερίκοκα 2 τεμάχια 
  Σταφύλι 15 ρώγες 
  Φράουλες 8 τεμάχια 
  Καρπούζι - Πεπόνι 1 φέτα 
  Κεράσια 15 τεμάχια 
  Φυσικός χυμός πορτοκάλι λΑ φλιτζάνι (120 ml) 
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Λαχανικά Ωμά λαχανικά (ως σαλάτα) 1 φλιτζάνι 
  Μαγειρεμένα λαχανικά (ως γεύμα) 1 φλιτζάνι 
Δημητριακά-Ψωμί-Ζυμαρικά- Ψωμί 1 φέτα (30 γρ) 
Ρύζι Φρυγανιές - Παξιμάδι 2 μικρά τεμάχια 

  Δημητριακά πρωινού ή βρώμη φλιτζάνι 
  Ζυμαρικά βραστά, Ρύζι βραστό, Πλιγούρι φλιτζάνι 
  Πατάτα βραστή/ψητή 1 μέτρια 
Κρέας-Ψάρι-Αυγό-Όσπρια Μοσχάρι, Χοιρινό, Κοτόπουλο, Κιμάς (μαγειρεμένο) 

  1-2 ετών 40-60 γρ. 
  2-3 ετών 60 γρ. 
  4-5 ετών 60-90 γρ. 
  Ψάρι βραστό/ψητό (μαγειρεμένο) 
  1-2 ετών 60 γρ. 
  2-3 ετών 60-90 γρ. 
  4-5 ετών 90-120 γρ. 
  Αυγό βραστό 1 τεμάχιο 
  Όσπρια (μαγειρεμένα και στραγγισμένα)   
  1-2 ετών 40-60 γρ. 
  2-3 ετών 60-90 γρ. 
  4-5 ετών 90-120 γρ. 
Λίπη-Έλαια Ελαιόλαδο 1 κουταλιά σούπας (15ml) 

  Ταχίνι 1 κουταλιά σούπας (15ml) 
 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 Άρθρο 1ο  
 Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν  υπεύθυνη δήλωση  όπου θα αναφέρεται 
ότι θα προσκομίσουν οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία τους ζητηθούν, προς 
απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των 
σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του 
παρόντα διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο ο ΔΟΠΠΑΩ. 
  
 Άρθρο 2ο  
 Στην  τιμή της προσφοράς περιλαμβάνεται η μεταφορά και η παράδοση των ειδών 
στα οριζόμενα  από το Νομικό Πρόσωπο σημεία.  
 Η μεταφορά και παράδοση των ειδών  θα γίνεται με δαπάνες του αναδόχου και με 
δικά του ή μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία(υποχρεωτική γνωστοποίηση 
των αριθμών κυκλοφορίας και κατάθεση αντιγράφου της απαιτούμενης άδειας σε ισχύ), τα 
οποία πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί 
μεταφοράς τροφίμων.  
  
 Άρθρο 3ο 
 Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά και κατόπιν 
παραγγελίας από αρμόδιο άτομο που θα οριστεί από το Νομικό Πρόσωπο.  
  
 Άρθρο 4ο 
 Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται 
στις προδιαγραφές δεν θα παραλαμβάνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και θα 
επιστρέφεται στον προμηθευτή για αντικατάσταση,  η οποία θα πραγματοποιείται εντός της 
ίδιας μέρας ή της επομένης. Σε περίπτωση δε που ο προμηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει 
το ελαττωματικό ή ακατάλληλο είδος ο ΔΟΠΠΑΩ θα προβαίνει σε όλες από το νόμο 
προβλεπόμενες ενέργειες. 
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 Άρθρο 5ο 
 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, οφείλουν απαραιτήτως να υποβάλουν 
πιστοποιητικό, με το οποίο θα τεκμηριώνεται ότι εφαρμόζονται οι αρχές του συστήματος 
Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP), ή με βάση τα εκάστοτε 
ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα (ISO 22000,IFS,BRC κτλ). Το ως άνω πιστοποιητικό χορηγείται 
από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ. Τα σχετικά 
πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Αν λήγει πριν τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου θα πρέπει να προσκομιστεί εν συνεχεία η ανανέωση της ισχύος του.  
  
 Άρθρο 6ο 
 Τα τιμολόγια θα εκδίδονται μέσα στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες φορολογικές 
διατάξεις προθεσμίες, θα παραδίδονται στις αρμόδιες υπηρεσίες  του Νομικού Προσώπου 
του ΔΟΠΠΑΩ και το κόστος θα καταβάλλεται με την συμπλήρωση των απαιτούμενων 
διαδικασιών και όχι με απευθείας πληρωμή. 
  
 Άρθρο 7ο 
 Η αναθέτουσα Αρχή δύναται εφόσον κριθεί απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία 
των υπηρεσιών της να εφαρμόσει την δυνατότητα που παρέχει η διάταξη του Άρθρου 
6/παρ.10 του ν.4412/16.  
 Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.10 : "Κατά παρέκκλιση από 
τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9 του ν.4412/16, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν 
να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος 
Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς 
ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ 
για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν 
υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το 
προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη 
παροχή υπηρεσιών." 
    
 Άρθρο 8ο 
 Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Υ.Α 
181504/2016-ΦΕΚ Β’2454/09-08-2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 
Β’538/22-02-2017 ) το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ αποτελεί προϋπόθεση για 
τη διάθεση ενός προϊόντος στην ελληνική αγορά και στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν.4412/2016 διασφαλίζει το δικαίωμα του παραγωγού για τη συμμετοχή του σε 
δημόσιους διαγωνισμούς. 
 Συνεπώς θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να έχουν εγγραφεί στο 
εθνικό μητρώο 
παραγωγών ή εφόσον δεν είναι υπόχρεοι οι ίδιοι, να προσκομίσουν υπεύθυνη 
δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι : " Δεν είμαι υπόχρεος εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ., αλλά 
τα στοιχεία του υπόχρεου φορέα εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ είναι τα ακόλουθα (Πλήρη 
στοιχεία του υπόχρεου, ο αριθμός μητρώου παραγωγού και η αντιστοίχιση με το 
προσφερόμενο προϊόν). 
 Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ανωτέρω προαναφερόμενη νομοθεσία, είναι 
υποχρεωτική και η αναγραφή του αριθμού μητρώου παραγωγού στα φορολογικά στοιχεία 
της εταιρείας, το οποία δύναται να ελεγχθούν από την αναθέτουσα αρχή. 
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 Άρθρο 9ο 
 Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει προσφορά για μία ή περισσότερες ή και για 
όλες ομάδες με το σύνολο όμως των ειδών που αναφέρονται σ’ αυτές. Στην κατατεθειμένη 
προσφορά θα υπάρχει σαφής διαχωρισμός των ομάδων και για κάθε ομάδα θα αναδειχθεί 
ένας μειοδότης. 
 
 Άρθρο 10ο 
 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης και κατόπιν συνεννόησης με τον/τους αναδόχο/ους, ο 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούνται σε 
σχέση με διάφορες κάθε φορά διαμορφούμενες συνθήκες(εποχικές, έκτακτες καταστάσεις κλπ) τις 
ποσότητες  των υποομάδων τηρουμένων πάντα των ορίων της συμβατικής αξίας.  
 
      Άρθρο 11ο 
   Οι συμβάσεις με τους αναδόχους προμηθευτές θα ισχύουν από την υπογραφή τους και 
μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου  και όχι πέραν τις 31/12/2021. Επίσης ο 
χρόνος ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών 
εφόσον δεν έχουν απορροφηθεί όλα τα προς προμήθεια υλικά της μελέτης. 
 
  

 4. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΟΜΑΔΑ 1η :  ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΟΠΠΑΩ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  (ΔΟΠΠΑΩ) 
 
Α.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΙΔΟΧ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ / 

ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Γάλα πλήρες φρέσκο 
παστεριωμένο 

1 Lt 15 231 8.190 0,88 € 7.207,20 € 

                                                                  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ  ΑΞΙΑΣ          7.207,20 € 

                                                                                ΦΠΑ     13 % 936,94 € 

                                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 8.144,14 € 
 
  Ο υπολογισμός της απαιτούμενης ποσότητας έγινε βάσει του παρακάτω υπολογιστικού πίνακα : 
 

έτος 2019 15 άτομα χ 4 μήνες χ 21 ημέρες   1.260lt 

έτος 2020 15 άτομα χ 11 μήνες χ 21 ημέρες   3.465lt 

έτος 2021 15 άτομα χ 11 μήνες χ 21 ημέρες   3.465lt 

 ΣΥΝΟΛΟ 8.190lt 
 
 
ΟΜΑΔΑ 2η  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
 

2.1 - Γάλα παιδιών  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 
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ΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 Γάλα πλήρες φρέσκο παστεριωμένο 1 
λίτρου ΤΕΜ 8.693 lt 0,88                        7.649,84 € 

                                                                         ΣΥΝΟΛ0 ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 7.649,84 € 
                                                                                                 ΦΠΑ 13% 994,48 € 
                                                                                    ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΑΞΙΑ 8.644,32 € 

 
 
2.2 - Γαλακτοκομικά είδη  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 
1 Τυρί φέτα κιλό 2.100 7,00 14.700,00 € 

2 
Γιαούρτι αγελαδινό   στραγγιστό 1 

κιλού  ΤΕΜ 1.351 2,62 3.539,62 € 
3 Ημίσκληρο  τυρί (μπαστούνι) κιλό 600 9,60 5.760,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ  ΑΞΙΑΣ 23.999,62 € 
ΦΠΑ     13 % 3.119,95 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 27.119,57 € 
ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 2 

Σύνολο Καθαρής Αξίας ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% Σύνολο ΦΠΑ Συνολική Αξία 
31.649,46 € 4.114,43 €  4.114,43 € 35.763,89 € 

 
ΟΜΑΔΑ 3η ΦΡΕΣΚΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
 
3.1 - Φρούτα ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 
12.  Αχλάδια κιλό 1.800 1,60 2.880,00 € 
13.  Βερίκοκα κιλό 525 1,50 787,50 € 
14.  Καρπούζια κιλό 750 1,00 750,00 € 
15.  Μανταρίνια κλημεντίνες κιλό 750 1,10 825,00 € 
16.  Μήλα κιλό 3.300 1,50 4.950,00 € 
17.  Μπανάνες κιλό 4.500 1,70 7.650,00 € 
18.  Νεκταρίνια κιλό 525 1,70 892,50 € 
19.  Πεπόνια κιλό 750 1,25 937,50 € 
20.  Πορτοκάλια κιλό 900 1,20 1.080,00 € 
21.  Ροδάκινα κιλό 525 1,70 892,50 € 
22.  Φράουλες κιλό 300 2,80 840,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.485,00 € 
Φ.Π.Α. 13% 2.923,05 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25.408,05 € 
 
3.2 - Λαχανικά ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 
17.  Αγγουράκια ΤΕΜ 2.250 0,45 1.012,50 € 
18.  Άνηθος  ΤΕΜ 180 0,30 54,00 € 
19.  Μαϊντανός ΤΕΜ 525 0,30 157,50 € 
20.  Καρότα κιλό 900 0,50 450,00 € 
21.  Κολοκυθάκια κιλό 450 0,70 315,00 € 
22.  Κρεμμύδια κιλό 2.700 0,60 1.620,00 € 
23.  Λάχανο κιλό 1.050 0,40 420,00 € 
24.  Σαλάτα σγουρή κιλό 450 1,20 540,00 € 
25.  Μελιτζάνες κιλό 225 1,50 337,50 € 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

26.  Ντομάτες κιλό 6.000 1,50 9.000,00 € 
27.  Πατάτες κιλό 6.750 0,80 5.400,00 € 
28.  Πιπεριές κέρατο κιλό 150  1,50 225,00 € 
29.  Πιπεριές για γέμισμα κιλό 300 1,50 450,00 € 
30.  Σέλινο κιλό 90 1,70 153,00 € 
31.  Λεμόνια κιλό 750 1,20 900,00 € 
32.  Μπρόκολα  -Κουνουπίδι  κιλό 450 1,00 450,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.484,50 € 
Φ.Π.Α. 13% 2.792,99 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.277,49 € 
 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 3 
Σύνολο Καθαρής 

Αξίας ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% Σύνολο ΦΠΑ Συνολική 
Αξία 

43.969,50 € 5.716,04 €  5.716,04 € 49.685,54 € 
 
 
ΟΜΑΔΑ 4η: ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 
 
4.1 - Κατεψυγμένα λαχανικά ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 
1  Αρακάς μέτριος κατεψυγμένος Κιλό 740 2,10 1.554,00 € 
2 Φασολάκια πλατιά κατεψυγμένα Κιλό 740 2,21 1.635,40 € 
3 Σπανάκι κατεψυγμένο Κιλό 519 2,96 1.536,24 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 4.725,64 € 
 ΦΠΑ 13 % 614,33 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 5.339,97 € 
 
4.2 - Κατεψυγμένα ψάρια ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Βακαλάος φιλέτο Α΄ ποιότητας, 

συσκευασία 1-1,5 κιλού 
κατεψυγμένος 

κιλό 
769 7,84 6.028,96 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 6.028,96 € 

ΠΑ 13 % 783,77 € 
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 6.812,72 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 4 

Σύνολο Καθαρής Αξίας ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% Σύνολο ΦΠΑ   Συνολική 
Αξία 

10.754,60 € 1.398,10 €  1.398,10 € 12.152,70 € 
 
ΟΜΑΔΑ 5η: ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ- ΦΡΕΣΚΑ  ΕΙΔΗ  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 
 
5.1 - Άρτος - αρτοσκευάσματα ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.(€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 
1 Άρτος ολικής άλεσης Κιλό 12.000 2.50 30.000,00 € 
2 Κουλούρι σουσαμένιο  Τεμάχιο 8.100 0,45 3.645,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ  ΑΞΙΑΣ 33.645,00 € 
ΦΠΑ     13 % 4.373,85 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 38.018,85 € 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

 
5.2 - Αρτοσκευάσματα – είδη ζαχαροπλαστικής ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠΠΑΩ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 
1 Τσουρέκι κιλό 45 6,50 292,50 € 
2 Βασιλόπιτα 1κιλού κιλό 45 6,50 292,50 € 
3 Μελομακάρονα κιλό 45 10,00 450,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ  ΑΞΙΑΣ 1.035,00 € 
ΦΠΑ     24 % 248,40 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1.283,40 € 
 
5.3 - Αρτοσκευάσματα – είδη ζαχαροπλαστικής ΚΑΠΗ  Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 
1 Βασιλόπιτα  Κιλό 90 7,00 630,00 € 
2 Βασιλοπιτάκια  Τεμάχιο 7.500 0,40 3.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ  ΑΞΙΑΣ 3.630,00 € 
ΦΠΑ     24 % 871,20 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 4.501,20 € 
ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 5 

Σύνολο Καθαρής Αξίας ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% Σύνολο ΦΠΑ Συνολική Αξία 
38.310,00€ 4.373,85€ 1.119,60€ 5.943,45€ 43.803,45 € 

 
ΟΜΑΔΑ 6η  ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 
1 Χυλοπίτες Συσκ. 500γρ. TΕΜ 750 1,00 750,00 € 
2 Μακαρόνια κοφτά Συσκ. 500γρ. TΕΜ 1125 0,73 821,25 € 
3 Κριθαράκι Συσκ. 500γρ. TΕΜ 675 0,70 472,50 € 
4 Κουσκούσι  Συσκ. 500γρ. TΕΜ 600 0,70 420,00 € 
5 Αστράκι Συσκ. 500γρ. TΕΜ 525 0,70 367,50 € 
6 Φιδές,  συσκ. 250γρ. TΕΜ 100 0,70 70,00 € 
7 Τραχανάς, συσκ. 500γρ. TΕΜ 200 1,60 320,00 € 
8 Ρύζι καρολίνα, συσκ. 1 κιλού TΕΜ 750 1,30 975,00 € 
9 Ρύζι μπονέ, συσκ. 1 κιλού TΕΜ 750 1,20 900,00 € 

10 Φακές ψιλές, συσκ. 500γρ. TΕΜ 1800 1,27 2.286,00 € 
11 Ρεβύθια, συσκ. 500γρ. TΕΜ 450 1,85 832,50 € 
12 Φασόλια μέτρια, συσκ. 500γρ. TΕΜ 1050 1,50 1.575,00 € 
13 Μέλι Ελληνικό  συσκ. 900γρ- 1 κιλού TΕΜ 195 9,23 1.799,85 € 
14 Κόρν φλάουερ  συσκ. 200γρ. TΕΜ 180 0,70 126,00 € 

15 Νερό επιτραπέζιο εμφιαλωμένο  1,5 
λίτρου Χ 6 

TΕΜ 600 1,40 840,00 € 

16 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, Α’ 
ποιότητας, συσκ. 5 κιλών 

TΕΜ 300 4,03 1.209,00 € 

17 Γάλα εβαπορέ 410 γρ. TΕΜ 400 0,70 280,00 € 
18 Νιφάδες βρώμης  1 κιλού TΕΜ 75 4,50 337,50 € 
19 Αλεύρι ολικής άλεσης 1.000 γρ. TΕΜ 750 1,80 1.350,00 € 

20 Βούτυρο  SOFT, Α’ ποιότητας, 
συσκ.450γρ. 

TΕΜ 1000 3,40 3.400,00 € 

21 Ζάχαρη συσκ. 1 κιλού TΕΜ 1500 0,58 870,00 € 
22 Μαρμελάδα   συσκ. 370- 500γρ. TΕΜ 1500 1,60 2.400,00 € 
23 Ζάχαρη  Μαύρη συσκ..500γρ. TΕΜ 225 1,45 326,25 € 
24 Ζάχαρη άχνη συσκ. 450γρ. TΕΜ 300 0,80 240,00 € 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 
25 Φρυγανιά τριμμένη  συσκ. 1000γρ. TΕΜ 37 3,00 111,00 € 
26 Αλάτι μαγειρικό ψιλό,  συσκ. 5 κιλών TΕΜ 150 2,20 330,00 € 
27 Ρίγανη, συσκ. 0,5 κιλού TΕΜ 45 5,00 225,00 € 

28 Δημητριακά σιταριού ολικής άλεσης 
συσκ.1.000γρ. 

TΕΜ 230 8,50 1.955,00 € 

29 Δημητριακά (τύπου κορν φλεικς), 
συσκ.1000γρ. 

TΕΜ 1250 5,00 6.250,00 € 

30 Τοματοχυμός συμπυκνωμένος, χάρτινη 
συσκ. 1.000γρ. 

TΕΜ 1200 1,20 1.440,00 € 

31 Άνθος αραβοσίτου-άρωμα βανίλια 120 
γρ. 

TΕΜ 250 1,00 250,00 € 

32 Μπισκότα 230 γρ.ΤΥΠΟΥ πτι μπερ TΕΜ 525 1,00 525,00 € 
33 Μπισκότα ΤΥΠΟΥ μιράντα 250 γρ. TΕΜ 300 1,10 330,00 € 
34 Κανέλα τριμμένη,συσκευασία 50 γρ. TΕΜ 90 1,00 90,00 € 

35 Φυσικός χυμός πορτοκάλι 100%   Συσκ. 
0,25 λίτρου 

TΕΜ 800 0,40 320,00 € 

36 
Σοκολατένια αβγουλάκια γάλακτος με 
πραλίνα (5-7γρ/τμχ), σε σακουλάκι 1 

κιλού 

TΕΜ 
45 9,00 405,00 € 

37 Μπέικιν πάουντερ (φακελάκι). TΕΜ 750 0,30 225,00 € 
38 Κακάο σκόνη 125 γρ. TΕΜ 200 1,50 300,00 € 
39 Σόδα φαγητού  350 γρ. TΕΜ 45 1,00 45,00 € 
40 Ξύδι απλό 400 γρ. TΕΜ 675 0,52 351,00 € 
41 Κύμινο, συσκευασία  50 γρ. TΕΜ 70 1,00 70,00 € 
42 Δυόσμος 50 γρ. TΕΜ 150 1,00 150,00 € 
43 Σιμιγδάλι, συσκευασία 500 γρ. TΕΜ 200 0,90 180,00 € 
44 Βανίλιες, σε σακουλάκι 5 τμχ TΕΜ 755 0,30 226,50 € 
45 Τσάι βουνού, συσκευασία 30 γρ TΕΜ 100 1,65 165,00 € 
46 Πιπέρι μαύρο, συσκευασία 100 γρ.  TΕΜ 150 1,90 285,00 € 
47 Ντοματάκι ψιλοκομμένο  400 γρ. TΕΜ 500 0,55 275,00 € 

48 Αυγά φρέσκα, κατηγορίας Μ (53-63 
γρ.)  

TΕΜ 20661 0,20 4.132,20 € 

49 Ταχίνι  900 γρ. TΕΜ 250 5,50 1375,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 42.979,05 € 

ΦΠΑ 13 % 5.587,28 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 48.566,33 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 6 
Σύνολο Καθαρής Αξίας ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% Σύνολο ΦΠΑ Συνολική Αξία 

42.979,05 € 5.587,28 €  5.587,28 € 48.566,33 € 
 
ΟΜΑΔΑ 7η:  ΚΡΕΑΣ 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ(€) ΣΥΝΟΛΟ 

1. Κρέας μόσχου Κιλό 1100 9,57 10.527,00 € 
2. Κιμάς Μόσχου Κιλό 1250 9,57 11.962,50 € 
3. Κοτόπουλο Κιλό 4493 5,01 22.509,93 € 

  ΜΕΡΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ 44.999,43 € 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

ΦΠΑ 13% 5.849,93 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 50.849,36 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 7 
Σύνολο Καθαρής Αξίας ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% Σύνολο ΦΠΑ           Συνολική Αξία 

44.999,43  € 5.849,93 €  5.849,93 €              50.849,36 € 
 
ΟΜΑΔΑ 8η: ΕΛΑΙΑΟΛΑΔΟ 
 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ 

2. Ελαιόλαδο Ελληνικό, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 
ΠΑΡΘΕΝΟ, συσκ. 5 λίτρων 961 ΤΕΜ 26,68 25.639,48 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25.639,48 € 
Φ.Π.Α. 13%   3.333,13 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 28.972,61 € 
 
 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 8 
Σύνολο Καθαρής Αξίας ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% Σύνολο ΦΠΑ Συνολική Αξία 

25.639,48 € 3.333,13 €  3.333,13€ 28.972,61 € 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ                                                                         
ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 

Α/Α Περιγραφή Ομάδας C.P.V Συνολική 
καθαρή Αξία 

Ποσό ΦΠΑ 
13% 

Ποσό ΦΠΑ 
24% 

Σύνολο 
ΦΠΑ 

Συνολική 
τελική αξία 

1 ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΔΟΠΠΑΩ 15511000-3 7.207,20 € 936,94 € 0,00 € 936,94 € 8.144,14 € 

2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ  15500000-3 31.649,46€ 4.114,43 € 0,00 € 4.114,43 € 35.763,89 € 

3 ΦΡΕΣΚΑ 
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 15300000-1 43.969,50 € 5.716,04 € 0,00 € 5.716,04 € 49.685,54 € 

4 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΑΘΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 15896000-5 10.754,60 € 1.398,10 € 0,00 € 1.398,10 € 12.152,70 € 

5 

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ- 
ΦΡΕΣΚΑ  ΕΙΔΗ  

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
& ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 

15810000-9 38.310,00 € 4.373,85 € 1.119,60 € 5.493,45 € 43.803,45 € 

6 
ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

15800000-6 42.979,05 € 5.587,28 € 0,00 € 5.587,28 € 48.566,33 € 

7 ΚΡΕΑΣ 15110000-2 44.999,43 € 5.849,93 € 0,00 € 5.849,93 € 50.849,36 € 
8 ΕΛΑΙΑΟΛΑΔΟ 15411110-6 25.639,48 € 3.333,13 € 0,00 € 3.333,13 € 28.972,61 € 

 

Σύνολα: 245.508,72 
€ 31.309,70 € 1.119,60 € 32.429,30 

€ 
277.938,02 

€ 
                        
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

                                              
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 

Συνολική Ανάληψη Υποχρέωσης ποσού: 277.938,02 € 
Κατανομή σε Οικονομικά Έτη 

Οικονομικό Έτος: Κ.Α 
15.6061.0002 

Κ.Α 
15.6481.0001 

Κ.Α 
60.6481.0001 

Κ.Α 
15.6473.0005 Σύνολο κατανομής Έτους: 

2019 1.210,24 € 7.000,00 € 28.000,00 € 0,00 € 36.210,24 € 

2020 3.466,95 € 23.029,27 € 92.117,07 € 2.250,60 € 120.863,89 € 
2021 3.466,95 € 23.029,27 € 92.117,07 € 2.250,60 € 120.863,89 € 

 
 
 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:   
 
 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  του ΝΠΔΔ  ΔΟΠΠΑΩ 
                                                              ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
 

 ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 
ΑΞΙΑ σε € 

1 
Γάλα πλήρες φρέσκο 

παστεριωμένο 
 

1lt 8190 
  

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 8190 Σύν.καθ.αξίας  

 ΦΠΑ 13%:  
 ΟΜΑΔΑ 1 - 

ΓΕΝΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ: 

 

 
 
                                 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του ΝΠΔΔ  ΔΟΠΠΑΩ 
                                                             ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
 
 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 
ΑΞΙΑ σε € 

1 

Γάλα πλήρες 
φρέσκο 

παστεριωμένο 
1 λίτρου 

1lt 8693 
 

  

2 Τυρί φέτα ΚΙΛΟ 2100   

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

3 

Γιαούρτι 
αγελαδινό   

στραγγιστό 1 
κιλού  

ΤΕΜ 1351 

  

4 Κασέρι 
ημίσκληρο   ΚΙΛΟ 600   

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 12.744 Σύν.καθ.αξίας  

 ΦΠΑ 13%:  
 ΟΜΑΔΑ 2 - 

ΓΕΝΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ: 

 

 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του ΝΠΔΔ  ΔΟΠΠΑΩ 
                                                             ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 

 ΦΡΕΣΚΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΤΕΜ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό επί της 
μέσης λιανική τιμή πώλησης των προϊόντων κατά την 
ημέρα παράδοσης όπως αυτή προσδιορίζεται από τη 
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης –Τμήμα 
Εμπορίου και Τουρισμού 

 
    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Αχλάδια ΚΙΛΟ 1800 

 
……………% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………. 

2 Βερίκοκα ΚΙΛΟ 525 
3 Καρπούζια ΚΙΛΟ 750 

4 Μανταρίνια 
κλημεντίνες 

ΚΙΛΟ 750 

5 Μήλα ΚΙΛΟ 3300 
6 Μπανάνες ΚΙΛΟ 4500 
7 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 525 
8 Πεπόνια ΚΙΛΟ 750 
9 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 900 
10 Ροδάκινα ΚΙΛΟ 525 
11 Φράουλες κιλό 300 
12 Αγγουράκια  ΤΕΜ 2250 
13 Άνηθος  ΤΕΜ 180 
14 Μαϊντανός ΤΕΜ 525 
15 Καρότα ΚΙΛΟ 900 
16 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 450 
17 Κρεμμύδια ΚΙΛΟ 2700 
18 Λάχανο ΚΙΛΟ 1050 

19 Σαλάτα 
σγουρή 

ΚΙΛΟ 450 

20 Μελιτζάνες ΚΙΛΟ 225 
21 Ντομάτες ΚΙΛΟ 6000 
22 Πατάτες ΚΙΛΟ 6750 
23 Πιπεριές ΚΙΛΟ 150 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

κέρατο 

24 Πιπεριές για 
γέμισμα 

ΚΙΛΟ 300 

25 Σέλινο ΚΙΛΟ 90 
26 Λεμόνια ΚΙΛΟ 750 

27 Μπρόκολα  -
Κουνουπίδι  

ΚΙΛΟ 450 

 
 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του ΝΠΔΔ  ΔΟΠΠΑΩ 

ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ,ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΨΑΡΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 
 

 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 
ΑΞΙΑ σε € 

1 Αρακάς μέτριος 
κατεψυγμένος Κιλό 740   

2 Φασολάκια πλατιά 
κατεψυγμένα Κιλό 740   

3 Σπανάκι κατεψυγμένο Κιλό 519   
  ΣΥΝΟΛΟ 

Ποσότητας: 1.999 Σύν.καθ.αξίας  

 ΦΠΑ 13%:  
 ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

 
 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις 
εκατό επί της μέσης λιανική τιμή 
πώλησης των προϊόντων κατά την 
ημέρα παράδοσης όπως αυτή 
προσδιορίζεται από τη Δ/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης –Τμήμα 
Εμπορίου και Τουρισμού 

 
    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 
Βακαλάος φιλέτο Α  ́ποιότητας, 

συσκευασία 1-1,5 κιλού 
κατεψυγμένος 

. 
ΤΕΜ. 769 

……………%  

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

 
 
 
 
 
 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του ΝΠΔΔ  ΔΟΠΠΑΩ 
                                                             ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ –ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ -ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 
ΑΞΙΑ σε € 

1 Άρτος ολικής άλεσης Κιλό 12000   
2 Κουλούρι σουσαμένιο  Τεμάχιο 8100   

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 20.100 Σύν.καθ.αξίας  

 ΦΠΑ 13%:  
ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 
ΑΞΙΑ σε € 

1 Τσουρέκι κιλό 45   
2 Βασιλόπιτα 1κιλού κιλό 45   
3 Μελομακάρονα κιλό 45   

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 135 Σύν.καθ.αξίας 

 

 ΦΠΑ 24%:  
 ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 
ΑΞΙΑ σε € 

1 Βασιλόπιτα  Κιλό 90   
2 Βασιλοπιτάκια  Τεμάχιο 7500   

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 7.590 Σύν.καθ.αξίας 

 

 ΦΠΑ 24%:  
 ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του ΝΠΔΔ  ΔΟΠΠΑΩ 
                                                             ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
Μονάδα 

Μέτρηση
ς 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ σε 
ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ

Σ σε € 
ΑΞΙΑ σε € 

1 Χυλοπίτες Συσκ. 500γρ. TMX 750   
2 Μακαρόνια κοφτά Συσκ. 500γρ. TMX 1125   
3 Κριθαράκι Συσκ. 500γρ. TMX 675   
4 Κουσκούσι  Συσκ. 500γρ. TMX 600   
5 Αστράκι Συσκ. 500γρ. TMX 525   
6 Φιδές,  συσκ. 250γρ. TMX 100   
7 Τραχανάς, συσκ. 500γρ. TMX 200   
8 Ρύζι καρολίνα, συσκ. 1 κιλού Κιλό 750   
9 Ρύζι μπονέ, συσκ. 1 κιλού Κιλό 750   

10 Φακές ψιλές, συσκ. 500γρ. ΤΜΧ 1800   
11 Ρεβύθια, συσκ. 500γρ. ΤΜΧ 450   
12 Φασόλια μέτρια, συσκ. 500γρ. ΤΜΧ 1050   
13 Μέλι Ελληνικό  συσκ.900γρ- 1 κιλού ΤΜΧ 195   
14 Κόρν φλάουερ  συσκ. 200γρ. ΤΜΧ 180   

15 Νερό επιτραπέζιο εμφιαλωμένο  1,5 
λίτρου Χ 6 ΤΜΧ 600 

  

16 
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, Α’ 

ποιότητας, συσκ. 5 κιλών ΤΜΧ 300 
  

17 Γάλα εβαπορέ 410 γρ. ΤΜΧ 400   
18 Νιφάδες βρώμης  1 κιλού ΤΜΧ 75   
19 Αλεύρι ολικής άλεσης 1.000 γρ. ΤΜΧ 750   

20 Βούτυρο  SOFT, Α’ ποιότητας, 
συσκ.450γρ. ΤΜΧ 1000 

  

21 Ζάχαρη συσκ. 1 κιλού ΤΜΧ 1500   
22 Μαρμελάδα   συσκ.370- 500γρ. ΤΜΧ 1500   
23 Ζάχαρη  Μαύρη συσκ..500γρ. ΤΜΧ 225   
24 Ζάχαρη άχνη συσκ. 450γρ. ΤΜΧ 300   
25 Φρυγανιά τριμμένη  συσκ. 1000γρ. ΤΜΧ 37   
26 Αλάτι μαγειρικό ψιλό,  συσκ. 5 κιλών ΤΜΧ 150   
27 Ρίγανη, συσκ. 0,5 κιλού ΤΜΧ 45   

28 Δημητριακά σιταριού ολικής άλεσης 
συσκ. 1.000γρ. ΤΜΧ 230 

  

29 
Δημητριακά (τύπου κορν φλεικς), 

συσκ.1000γρ. ΤΜΧ 1250 
  

30 
Τοματοχυμός συμπυκνωμένος, 

χάρτινη συσκ. 1.000γρ. ΤΜΧ 1200 
  

31 Άνθος αραβοσίτου-άρωμα βανίλια 120 
γρ. ΤΜΧ 250 

  

32 Μπισκότα 230 γρ. ΤΥΠΟΥ πτι μπερ ΤΜΧ 525   
33 Μπισκότα ΤΥΠΟΥ μιράντα 250 γρ. ΤΜΧ 300   
34 Κανέλα τριμμένη,συσκευασία 50γρ. ΤΜΧ 90   

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

35 Φυσικός χυμός πορτοκάλι 100%   
Συσκ. 0,25 λίτρου ΤΜΧ 800 

  

36 
Σοκολατένια αβγουλάκια γάλακτος με 
πραλίνα (5-7γρ/τμχ), σε σακουλάκι 1 

κιλού 
ΤΜΧ 45 

  

37 Μπεικιν πάουντερ (φακελάκι). ΤΜΧ 750   
38 Κακάο σκόνη 125 γρ. ΤΜΧ 200   
39 Σόδα φαγητού  350 γρ. ΤΜΧ 45   
40 Ξύδι απλό 400 γρ. ΤΜΧ 675   
41 Κύμινο, συσκευασία  50 γρ. ΤΜΧ 70   
42 Δυόσμος 50 γρ. ΤΜΧ 150   
43 Σιμιγδάλι, συσκευασία 500 γρ. ΤΜΧ 200   
44 Βανίλιες, σε σακουλάκι 5 τμχ ΤΜΧ 755   
45 Τσάι βουνού, συσκευασία 30 γρ ΤΜΧ 100   
46 Πιπέρι μαύρο, συσκευασία 100 γρ.  ΤΜΧ 150   
47 Ντοματάκι ψιλοκομμένο  400 γρ. ΤΜΧ 500   

48 Αυγά φρέσκα, κατηγορίας Μ (53-63 
γρ.)  ΤΜΧ 20661 

  

49 Ταχίνι  900 γρ. ΤΜΧ 250   
  

  
Σύν.καθ.αξί

ας 
 

 ΦΠΑ 13%:  
 ΣΥΝΟΛΟ:  

 
                                           Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του ΝΠΔΔ  ΔΟΠΠΑΩ 
                                                             ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΚΡΕΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό 
επί της μέσης λιανική τιμή πώλησης των 
προϊόντων κατά την ημέρα παράδοσης 
όπως αυτή προσδιορίζεται από τη Δ/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης –Τμήμα 
Εμπορίου και Τουρισμού 

 
    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Κρέας μόσχου Κιλό 1100  
……………% 

 
2 Κιμάς Μόσχου Κιλό 1250 
3 Κοτόπουλο Κιλό 4493 

 
                                   Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του ΝΠΔΔ  ΔΟΠΠΑΩ 
                                                              ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 
  

 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό 
επί της μέσης λιανική τιμή πώλησης των 
προϊόντων κατά την ημέρα παράδοσης 
όπως αυτή προσδιορίζεται από τη Δ/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης –Τμήμα 
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Εμπορίου και Τουρισμού 
 
    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Ελαιόλαδο Ελληνικό, 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 
ΠΑΡΘΕΝΟ, συσκ. 5 
λίτρων 
 

ΤΕΜ 961 ……………%  

  
 
             
                  
                                         
   Η  Αν. Προϊσταμένη                                                                                            Η  Αν. Προϊσταμένη Προσχολικής Αγωγής, 
    Διοικητικού Οικονομικού                                                                                                   Προστασίας Τρίτης Ηλικίας 

                                                                                                                       Πολιτισμού και Βιβλιοθηκών 
    
 ΤΡΙΓΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ                                                                                                                  ΤΑΖΕ ΚΥΡΙΑΚΗ        
                   
 
 

4. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.) 

TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ 

 
Με τη σχετική τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια φρέσκου αγελαδινού παστεριωμένου 
γάλακτος σε ημερήσια βάση για το προσωπικό καθαριότητας της ΔΗ.Κ.Ε. Ωραιοκάστρου. 

 
                                                                               ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η προμήθεια αφορά φρέσκο γάλα αγελάδας παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, σε 
συσκευασία των 1000ml το οποίο θα παραδίδεται καθημερινά και το οποίο ανάλογα με τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της δη.κ.ε.ω.  και αφορά γάλα πλήρες (λιπαρά 3,5% τουλάχιστον). Η 
συσκευασία του πρέπει να τηρεί την Απόφαση 129/97 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων. Η συσκευασία πρέπει να είναι τετραπακ <4pack> (σύμμικτη 
συσκευασία) ή PET. Να φέρει την σήμανση του τρίγωνου με τον αριθμό 81 μέσα στο τρίγωνο. 
Να αποτελείται από χαρτί, φυτική ίνα και πλαστικό και το διακριτικό σήμα FSC/PEFC ή αν η 
συσκευασία είναι PET να φέρει ως σήμανση ένα τρίγωνο με τον αριθμό 1 μέσα στο τρίγωνο 
(σήμανση ανακύκλωσης)  και το σήμα ποτήρι – πηρούνι (σήμανση κατάλληλο για τρόφιμα) 
Δήλωση συμμόρφωσης προς την οδηγία ΕΚ/10/2011.  
Η ημερομηνία παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δε πρέπει να είναι µεγαλύτερη 
από µία (1) ηµέρα από την ημερομηνία παράδοσής της. Η διάρκεια της παστερίωσης που θα 
αναγράφεται στη φιάλη δεν µπορεί να είναι μεγαλύτερη των επτά (7) ηµερών. Το προϊόν να 
παράγεται σε βιοµηχανία που εφαρµόζει το σύστηµα HACCP και να κατέχει πιστοποιητικό ISO 
22000 (να κατατεθεί) και BRC. 
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση, όγκος, 
ηµεροµηνία παστερίωσης και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και 
χρήσης, διατροφικοί ισχυρισµοί, στοιχεία επικοινωνίας µε την εταιρία κ.λ.π). 
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     Επίσης, οφείλει να καλύπτει τουλάχιστον τις προδιαγραφές, όπως αυτές έχουν θεσπιστεί με 
τον Κώδικα      Τροφίμων και Ποτών και σύμφωνα με τον Ν.4254/14 Υποπαραγρ.ΣΤ8 έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 
Τα προς προµήθεια είδη πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την 
ελληνική νοµοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και το παρόν 
τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νοµίµως  λειτουργούντα 
εργοστάσια και επιχειρήσεις. 
 Η ΔΗ.Κ.Ε.Ω  έχει το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία 
προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισµών, της ελληνικής 
νοµοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των 
τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
   ΕΤΟΣ ΑΤΟΜΑ ΜΗΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΛΙΤΡΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ 

Φ.Π.Α. 
13% 

ΣΥΝΟΛΟ 

  € 

2019 4 5 700 0.88 616.00 80.08 696.08€ 

2020 4 12 1900 0,88 1.672,00 217.36 1.889.36€ 

2021 4 12 1900 0,88 1.672.00 217.36 1.889.36€ 

ΣΥΝΟΛΑ 3.960,00 514.80 4.474.80 

 

H σύμβαση µε τον ανάδοχο προµηθευτή θα ισχύει από την υπογραφή της και για δύο 
έτη και όχι πέραν τις 31/12/2021. 

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα τριών (3) 
μηνών εφόσον δεν έχουν απορροφηθεί όλα τα προς προμήθεια είδη της μελέτης. Στην 
περίπτωση αυτή η προμήθεια θα εκτελεσθεί με τους  ίδιους όρους και ίδιες τιμές και 
ποσότητες της αρχικής σύμβασης. 

Το γάλα που θα χρειαστεί  η ΔΗ.Κ.Ε.Ω., θα χρησιµοποιηθεί για τους υπαλλήλους του, 
που δικαιούνται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα  ημερησίως ως µέσο ατοµικής προστασίας,  
σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 53361/02-10-06 (ΦΕΚ 1503Β/11-
10-06) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα 
προληπτικής ιατρικής» καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. 
Για το είδος του γάλακτος, κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1 
Οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι θα 
προσκοµίσουν οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία τους ζητηθούν, προς 
απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισµών, της ελληνικής νοµοθεσίας και των 
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σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του 
παρόντα διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο η ΔΗ.Κ.Ε.Ωραιοκάστρου. 
 
Άρθρο 2 
Στην τιµή της προσφοράς περιλαµβάνεται η µεταφορά και η παράδοση των ειδών στα 
οριζόµενα από  ΤΗ ΔΗ.Κ.Ε.Ω.  σηµεία. 
 
Άρθρο 3 
Η παράδοση των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται ημερησίως και κατόπιν παραγγελίας από 
αρµόδιο άτοµο που θα οριστεί από την ΔΗ.Κ.Ε. Ωραιοκάστρου. 
 
Άρθρο 4 
Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωµατικό ή δεν ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές δεν θα παραλαµβάνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής και θα 
επιστρέφεται στον προµηθευτή για αντικατάσταση, η οποία θα πραγµατοποιείται εντός μίας 
ώρας . Σε περίπτωση δε που ο προµηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το ελαττωµατικό ή 
ακατάλληλο είδος η ΔΗ.Κ.Ε.Ωραιοκάστρου θα προβαίνει σε όλες από το νόµο 
προβλεπόµενες ενέργειες. 
 
Άρθρο 5 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, οφείλουν απαραιτήτως να υποβάλουν πιστοποιητικό, µε 
το οποίο θα τεκµηριώνεται ότι εφαρµόζονται οι αρχές του συστήµατος Ανάλυσης Κινδύνων 
και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP), ή µε βάση τα εκάστοτε ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα 
(ISO 22000,IFS,BRC κτλ). Το ως άνω πιστοποιητικό χορηγείται από αναγνωρισµένους φορείς 
πιστοποίησης διαπιστευµένους από το ΕΣΥ∆. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε 
ισχύ κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης. Αν λήγει πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου θα πρέπει να προσκοµιστεί εν 
συνεχεία η ανανέωση της ισχύος του. 
 
Άρθρο 6 
Η συμβατική αξία της προμήθειας θα πληρώνεται στον ανάδοχο μετά την έκδοση των 
σχετικών τιμολογίων, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος που θα συνοδεύεται από τα 
νόμιμα δικαιολογητικά.   

  
Άρθρο 7 
Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Υ.Α 181504/2016-ΦΕΚ 
Β’2454/09-08-2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ Β’538/22-02-2017 ) το 
πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση ενός προϊόντος 
στην ελληνική αγορά και στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4412/2016 διασφαλίζει το δικαίωμα 
του παραγωγού για τη συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς. 
Συνεπώς θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να έχουν εγγραφεί στο εθνικό μητρώο. 
 

Άρθρο 8 
Η  παράδοση του  γάλακτος του  προσωπικού θα διενεργείται, κατόπιν υποδείξεων από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες, τις πρωινές ώρες, για το σύνολο των εργαζομένων σε κάθε χώρο, ως εξής : 

Κεντρικό γραφείο  ΔΗ.Κ.Ε.Ω. 

Εργοτάξιο Δ.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

Ο ανάδοχος της προµήθειας έχει την υποχρέωση να διαθέτει ψυκτικούς θαλάµους 
συντήρησης των φιαλών γάλακτος που θα παραδοθούν στα ανωτέρω σηµεία και σε κάθε 
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ένα από αυτά. Την ευθύνη συντήρησης των ανωτέρω θαλάµων έχει ο ανάδοχος, καθώς και 
υποχρέωση αντικατάστασής τους, σε περίπτωση βλάβης ή µη σωστής λειτουργίας. 

      Άρθρο 9 
Η παραλαβή θα γίνεται από τις αρµόδιες  υπηρεσίες  της ΔΗ.Κ.Ε.Ω 
 
Άρθρο 10 

 Υποχρεώσεις αναδόχων 

1. Η µεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνεται µε δαπάνες του προµηθευτή και µε δικά 
του ή µισθωµένα από αυτόν µεταφορικά µέσα ή και ψυγεία (υποχρεωτική γνωστοποίηση 
των αριθµών κυκλοφορίας και κατάθεση αντιγράφου της απαιτούµενης άδειας σε ισχύ), τα 
οποία πρέπει να είναι καθαρά και απολυµασµένα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί 
µεταφοράς τροφίµων. 
2. Τα προµηθευόµενα είδη θα παραδίδονται µε δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται 
κάθε στοιχείο που προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες 
αγορανοµικές διατάξεις.  
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016. Η επιτροπή παραλαβής θα εισηγείται 
για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε 
μακροσκοπικούς, ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον 
προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, 
παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων 
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
 
 
ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΔΗ.ΚΕ.Ω ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% 

 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Γάλα πλήρες 

φρέσκο 

παστεριωμένο 
1Lt 4.500 Lt    

 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

       ΠΛΙΟΥΣΗ ΘΕΟΠΟΥΛΑ                 ΗΛΙΑΣ ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ   
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5. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  

 

       
 

ΑΡΘΡΟ 1ο -Αντικείμενο της προμήθειας 
 

Με την σχετική μελέτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.999,66€, προβλέπεται η προμήθεια 
τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου για δύο χρόνια από την υπογραφή της 
σύμβασης και όχι πέραν της 31/12/2021. 

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών εφόσον 
δεν έχουν απορροφηθεί όλα τα προς προμήθεια είδη της μελέτης. Στην περίπτωση αυτή η προμήθεια θα 
εκτελεσθεί με τους  ίδιους όρους και ίδιες τιμές και ποσότητες της αρχικής σύμβασης 

Ειδικότερα προβλέπεται προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 
Για τις τιμές των προϊόντων: 
 
Α) Για τα είδη κρεοπωλείου (πουλερικά) και το ελαιόλαδο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 
υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 
3438/2006. 
Β) Για τα υπόλοιπα είδη  τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. 
 

Κάθε  ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει με δική του ευθύνη και να υποβάλλει 
προσφορά για μία ομάδα, για δύο ομάδες ή και για τις τρεις. Απαραίτητη προϋπόθεση η προσφορά να 
καλύπτει όλα τα είδη της ομάδας. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο –Δαπάνη προμήθειας 
 

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 59.999,66€  
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24%). Η δαπάνη της προμήθειας για το έτος 2019 θα βαρύνει τον 
Κ.Α. 02.15.6485.1000 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019. Η δαπάνη της προμήθειας 
για το έτος 2020 και 2021 θα προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς των οικονομικών ετών 2020 και 2021. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο –Κοινό λεξιλόγιο στις δημόσιες συμβάσεις (κωδικός CPV) 

15612120-8 Κοινό αλεύρι αρτοποιίας 
15850000-1 Προϊόντα ζυμαρικών 
03221210-1 Φασόλια 
15511600-9 Συμπυκνωμένο γάλα 
15542300-2 Τυρί φέτα 
15331428-3 Σάλτσα από τομάτα 
15411210-7 Έλαιο για τηγάνισμα 
15112130-6 Κοτόπουλα 
18937100-7 Σακούλες συσκευασίας 
15411110-6 Ελαιόλαδο 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο –Ομάδες διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τις παρακάτω ομάδες:  
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ΟΜΑΔΑ 1η : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Με βάση τη χαμηλότερη τιμή) 

ΟΜΑΔΑ 2η : ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (Με βάση το ποσοστό έκπτωσης) 

ΟΜΑΔΑ 3η : ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (Με βάση το ποσοστό έκπτωσης) 

                                                                                  ΑΡΘΡΟ 5ο -Ισχύουσες διατάξεις 

α) Ο Ν. 3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης και του Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) 
β) Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 
γ) Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών  
δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες»  
ε) Τις διατάξεις του Άρθρου 13 του Ν.3438/2006. 
  
 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Γενικά χαρακτηριστικά 
 

Τα προς προμήθεια είδη  πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική 
νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή 
στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και 
των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα 
διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές 
κρίνει απαραίτητο. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Τυρί φέτα 

Το τυρί φέτα με ένδειξη προστατευμένης ονομασίας προέλευσης, πρέπει να πληροί τις  
απαραίτητες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (άρθρο 
83 ενότητα Δ2α). Όμοια και στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 
Φέτα (FETA) 
Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (Π.Ο.Π.) 
Τυρί 
Επωνυμία και έδρα παραγωγού- συσκευαστηρίου 
Βάρος περιεχομένου 
Ημερομηνία παραγωγής 
Στοιχεία ελέγχου 
Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης Φ.Ε. 
Αύξον αριθμός του μέσου συσκευασίας 
Ημερομηνία παραγωγής 
Συσκευασία των 400 γρ. 
 
Μακαρόνια σπαγγέτι Νο6  

Τα ζυμαρικά (μακαρόνια) να είναι από σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη, ξηραινόμενα εντός ειδικών 
θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο. Η διαδικασία να είναι σύμφωνη με τους 
όρους του άρθρου 115 του κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
διατάξεις. Τα ζυμαρικά να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως 
καθαρά και απαλλαγμένα από έντομα,  ακάρεα κ.λπ. Η συσκευασία των ζυμαρικών να είναι των 500 γρ. 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα ελληνικά 
ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 
 
Φασόλια ξερά μέτρια 

Τα όσπρια να είναι απολύτως καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη, να είναι βραστερά και 
πρόσφατης συλλογής και να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και 
αλλοίωση. Η συσκευασία για τα όσπρια να είναι των 500 γρ. Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής 
παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται 
στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. 
 
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθαρισθέντος από 
πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Ως άλευρο σίτου ή απλώς άλευρο  νοείται αποκλειστικά και μόνο το 
προϊόν της άλεσης υγιούς σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη και οργανική  ουσία. Το 
προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  Η συσκευασία του να είναι χάρτινη του ενός (1) κιλού. 
Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά 
ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης 
 
Γάλα εβαπορέ 

Θα πρέπει να είναι μερικώς αφυδατωμένο γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά 
να είναι τουλάχιστον 7,5 % και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25%. Το καθαρό βάρος 
των μονάδων προϊόντος θα είναι 410 γραμμάρια. Επίσης πρέπει να πληροί όλες τις απαραίτητες 
προδιαγραφές περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων που ισχύουν για την συγκεκριμένη κατηγορία 
γάλακτος.  
 
Ντοματοχυμός συμπυκνωμένος 

Να προέρχεται από ντομάτες ελληνικές χωρίς συντηρητικά. Ελαφρά συμπύκνωση χυμού ντομάτας 
σύμφωνα με το άρθρο 124 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις, ώστε τα 
στερεά συστατικά εκ του χυμού προερχόμενα, να είναι 6% τουλάχιστον.  Η συσκευασία του να είναι 
χάρτινη των 500 γρ. και να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. 
περί επισήμανσης. 

 
Κατεψυγμένα πουλερικά (Κοτόπουλο) 
 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

 
Θα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας και να τηρούνται οι όροι όπως ορίζονται και περιγράφονται στα 

άρθρα 88, 88(1) και 89 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Λοιπών Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως και να 
πληρούν τις εκάστοτε Υγειονομικές, Κτηνιατρικές και Κοινοτικές διατάξεις: 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΟΚ 1538/91 Άρθρο 6 ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον 543/2008, να 
προέρχονται από πουλερικά απόλυτα υγιή, φυλών κρεατοπαραγωγής και των δύο γενών καλά 
ανεπτυγμένα ηλικίας μέχρι τριών (3) μηνών ολόκληρα. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1234/2007 
παράρτημα ΧΙV ως «Κατεψυγμένο κρέας πουλερικών» χαρακτηρίζεται το κρέας πουλερικών το οποίο 
έχει καταψυχθεί το συντομότερο δυνατόν στο πλαίσιο των κανονικών διαδικασιών σφαγής και το οποίο 
πρέπει να διατηρείται συνεχώς σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους – 12°C. 
Ως «Κρέας πουλερικών βαθειάς κατάψυξης» χαρακτηρίζεται το κρέας πουλερικών το οποίο πρέπει να 
διατηρείται συνεχώς σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους – 18oC, εντός των ορίων ανοχής που 
προβλέπει η οδηγία 89/108/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα τρόφιμα βαθειάς κατάψυξης που προορίζονται για την 
διατροφή του ανθρώπου. Τα προσφερόμενα προϊόντα θα είναι πουλερικά βαθειάς κατάψυξης: Το 
κατεψυγμένο κοτόπουλο, δεν περιέχει εντόσθια (συκωτάκια, καρδιά κ.λ.π.) τύπος 65%.  Και να έχουν 
βάρος από 1300 γρ. έως 1600 γρ το τεμάχιο. 
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Επίσης, θα πρέπει να προέρχονται από πτηνοσφαγείο, που έχει αριθμό έγκρισης από την αρμόδια 
Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν απαραίτητα τη σφραγίδα (κονκάρδα) του κτηνιατρικού ελέγχου, με 
ημερομηνία λήξης του προϊόντος.  
Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα αυτοκίνητα-ψυγεία που θα 
φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα και άδεια καταλληλότητας από την Κτηνιατρική Υπηρεσία. 
Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει  να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
και τις ισχύουσες Υγειονομικές, Κτηνιατρικές και Κοινοτικές διατάξεις. 
 
Ελαιόλαδο αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα 

Έλαιο που αποτελείται από ανάμειξη εξευγενισμένου ελαιόλαδου και παρθένων ελαιόλαδων, εκτός 
από το ελαιόλαδο λαμπάντε, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε 
ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει το 1 g ανά 100 g  και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. 

Πρέπει να είναι ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. και σύμφωνα με τον  Κ.Τ.Π. και 
Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις καθώς και τους 
κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  Να διατίθεται σε συσκευασία του 
ενός (1) λίτρου σε πλαστικό δοχείο. 
 
Αραβοσιτέλαιο 

Το αραβοσιτέλαιο θα πρέπει να είναι Ελληνικής παραγωγής με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1%. Οι 
φυσικές και χημικές σταθερές του θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 
Αντικειμένων κοινής χρήσεως και με τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους 
κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα διατίθεται σε συσκευασία ενός (1) 
λίτρου σε πλαστικό δοχείο. 
 
Σακούλες 
 Οι σακούλες θα πρέπει να είναι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς ειδών παντοπωλείου 
35x50 cm με πάχος τουλάχιστον 45 μm (μικρόμετρα). 
 
  

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
1.  Παράδοση 

 
Η παράδοση  των προϊόντων θα γίνεται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ωραιοκάστρου.  

 
2.  Παραλαβή 

 
Η παραλαβή θα γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές που ορίζονται με απόφαση του  Δήμου 

Ωραιοκάστρου. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει τα τρόφιμα ή παραλείψει να 
φέρει ορισμένα από εκείνα που παραγγέλθηκαν ή δεν τα παραδώσει καθόλου ή σε περίπτωση 
απόρριψης των ειδών και μη αντικατάστασης τους σε ταχθείσα προθεσμία εντός της ίδιας μέρας ή της 
επομένης το αργότερο, τότε θα καταπέσει από την εγγυητική καλής εκτέλεσης (5% επί της αξίας της 
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.) το αντίστοιχο ποσό.  
  

3. Υποχρεώσεις αναδόχων 
 

1. Η μεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του ή 
μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία (υποχρεωτική γνωστοποίηση των αριθμών 
κυκλοφορίας και κατάθεση αντιγράφου της απαιτούμενης άδειας σε ισχύ), τα οποία πρέπει να είναι 
καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων.  
2. Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδίδονται με δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται κάθε 
στοιχείο που προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες αγορανομικές 
διατάξεις. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 
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σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016. Η επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει την έγκαιρη 
και σωστή – ποιοτικά και ποσοτικά- παράδοση του κάθε προϊόντος.          
3. Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες της επιτροπής εμπίπτουν: ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποιοτικά 
εκτέλεσης της παραγγελίας και ο έλεγχος της ποιότητας, της κατηγορίας και προέλευσης ως και του κάθε 
ειδικού χαρακτηριστικού γνωρίσματος των παρεχομένων ειδών.  
 
 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση  όπου θα αναφέρεται ότι θα 
προσκομίσουν οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία τους ζητηθούν, προς απόδειξη τήρησης 
των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού, οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο ο Δήμος. 
 
Άρθρο 2 

Στην τιμή της προσφοράς περιλαμβάνεται η μεταφορά και η παράδοση των ειδών στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο. Η μεταφορά και παράδοση των ειδών  θα γίνεται με δαπάνες του αναδόχου και με δικά 
του ή μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία (υποχρεωτική γνωστοποίηση των αριθμών 
κυκλοφορίας και κατάθεση αντιγράφου της απαιτούμενης άδειας σε ισχύ), τα οποία πρέπει να είναι 
καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων.  
 
Άρθρο 3 

Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά και κατόπιν παραγγελίας από 
αρμόδιο άτομο που θα οριστεί από το Δήμο Ωραιοκάστρου.  
 
Άρθρο 4 

Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ακατάλληλο ή δεν ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές δεν θα παραλαμβάνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και θα επιστρέφεται 
στον προμηθευτή για αντικατάσταση, η οποία θα πραγματοποιείται εντός της ίδιας μέρας ή της 
επομένης. Σε περίπτωση δε που ο προμηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το ελαττωματικό ή 
ακατάλληλο είδος ο Δήμος θα προβαίνει σε όλες από το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες. 
 
Άρθρο 5 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει προσφορά για μία ή όλες τις ομάδες, για το σύνολο 
όμως των ειδών που αναφέρονται σ’ αυτές. Στην κατατεθειμένη προσφορά θα υπάρχει σαφής 
διαχωρισμός των ομάδων και για κάθε ομάδα θα αναδειχθεί ένας μειοδότης. 
 
Άρθρο 6 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, οφείλουν απαραιτήτως να υποβάλουν πιστοποιητικό, με το 
οποίο θα τεκμηριώνεται ότι εφαρμόζονται οι αρχές του συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων 
Σημείων Ελέγχου (HACCP), ή με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα (ISO 22000,IFS,BRC κτλ). Το 
ως άνω πιστοποιητικό χορηγείται από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από το 
ΕΣΥΔ. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Αν λήγει πριν τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου θα πρέπει να προσκομιστεί εν συνεχεία η ανανέωση της ισχύος του.  
 
Άρθρο 7 

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται με την παράδοση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ωραιοκάστρου 
και το κόστος θα καταβάλλεται με την συμπλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και όχι με 
απευθείας πληρωμή.     
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Άρθρο 8 
  
Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Υ.Α 181504/2016-ΦΕΚ Β’2454/09-08-
2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ Β’538/22-02-2017 ) το πιστοποιητικό εγγραφής στο 
Ε.Μ.ΠΑ αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση ενός προϊόντος στην ελληνική αγορά και στο πλαίσιο 
εφαρμογής του Ν.4412/2016 διασφαλίζει το δικαίωμα του παραγωγού για τη συμμετοχή του σε 
δημόσιους διαγωνισμούς. Συνεπώς θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να έχουν εγγραφεί στο 
εθνικό μητρώο παραγωγών ή εφόσον δεν είναι υπόχρεοι οι ίδιοι, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση 
όπου θα αναφέρουν ότι : " Δεν είμαι υπόχρεος εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ., αλλά τα στοιχεία του υπόχρεου 
φορέα εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ είναι τα ακόλουθα (Πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, ο αριθμός μητρώου 
παραγωγού και η αντιστοίχιση με το προσφερόμενο προϊόν). Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την 
ανωτέρω προαναφερόμενη νομοθεσία, είναι υποχρεωτική και η αναγραφή του αριθμού μητρώου 
παραγωγού στα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας, το οποία δύναται να ελεγχθούν από την 
αναθέτουσα αρχή.  
 

         ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
ΟΜΑΔΑ 1η: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΜΕ ΦΠΑ 

13%, 24% 
Κ.Α. :15.6485.1000 
 

Α
/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 
CPV 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΤ
. 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Αλεύρι για όλες 

τις χρήσεις 1kg 15612120-8 0,81 940 761,40 13% 98,98 860,38 

2 
Μακαρόνια 

σπαγγέτι Νο 6 

τεμ. 

500gr 15850000-1 0,73 3.000 2.190,00 13% 284,70 2474,70 

3 
Φασόλια ξερά 

μέτρια 
500gr  03221210-1 1,50 3.000 4.500,00 13% 585,00 5.085,00 

4 Γάλα εβαπορέ 
Τεμάχιο  

410 gr   15511600-9 0,70 3.000 2.100,00 13% 273.00 2.373,00 

5 Τυρί Φέτα 
Τεμ. 

400gr 15542300-2 2,80 2.000 5.600,00 13% 728,00 6.328,00 

6 
Χυμός τομάτα 

κλασσικός συμπ. 

τεμ. 

500gr 15331428-3 0,60 3.000 1.800,00 24% 432,00 2.232,00 

7 Αραβοσιτέλαιο 1 λίτρο 15411210-7 1,84 3.000 5.520,00 24% 1.324,8 6.844,80 

8 

Λεπτές πλαστικές 

σακούλες 

μεταφοράς 

Τεμ. 18937100-7 0,09 7.200 648,00 24% 155,52 803,52 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23.119,40  3.882,00 27.001,40 
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ΟΜΑΔΑ 2η: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 ΜΕ ΦΠΑ 13 %  
Κ.Α. :15.6485.1000 
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 
CPV 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΤ. 
ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ελαιόλαδο 1 λίτρο 15411110-6 5,44 3.300 17.952,00 13% 2.333,76 20.285,76 

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ 17.952,00 13% 2.333,76 20.285,76 

 
 
ΟΜΑΔΑ 3η: ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 ΜΕ ΦΠΑ 13 %  
Κ.Α. :15.6485.1000 
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 
CPV 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΤ. 
ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Κοτόπουλο 

 

Τεμ. 

1.300gr-

1.600gr 
15112130-6 7,50 1.500 11.250,00 13% 1.462,50 12.712,50 

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ 11.250,00 13% 1.462,50 12.712,50 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ 27.001,40 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ 20.285,76 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ 12.712,50 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 59.999,66 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
Κατανομή σε οικονομικά Έτη 

Οικονομικό Έτος: Κ.Α. 02.15.6485.1000 

2019 29.999,83 
2020 29.999,83 
                    
 
 
 
   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
 
ΟΜΑΔΑ 1η:ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΜΕ ΦΠΑ 13%, 24% 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΝ
Τ. 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Αλεύρι για όλες 

τις χρήσεις 1kg  940  13%   

2 
Μακαρόνια 

σπαγγέτι Νο 6 

τεμ. 

500gr  3.000  13%   

3 
Φασόλια ξερά 

μέτρια 
500gr   3.000  13%   

4 Γάλα εβαπορέ 
Τεμάχιο  

410 gr    3.000  13%   

5 Τυρί Φέτα 
Τεμ. 

400gr  2.000  13%   

6 
Χυμός τομάτα 

κλασσικός συμπ. 

τεμ. 

500gr  3.000  24%   

7 Αραβοσιτέλαιο 1 λίτρο  3.000  24%   

8 

Λεπτές πλαστικές 

σακούλες 

μεταφοράς 

Τεμ.  7.200  24%   

                                                                           ΣΥΝΟΛΑ: 
     

                      
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
 
ΟΜΑΔΑ 2η: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  ΜΕ ΦΠΑ 13 %  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό επί 
της μέσης λιανική τιμή πώλησης των 
προϊόντων κατά την ημέρα παράδοσης όπως 
αυτή προσδιορίζεται από τη Δ/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης –Τμήμα 
Εμπορίου και Τουρισμού 

    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
1 Ελαιόλαδο 1 λίτρο 3.300 ……………%  

ΟΜΑΔΑ 3η: ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ   ΜΕ ΦΠΑ 13 %  

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό επί 
της μέσης λιανική τιμή πώλησης των 
προϊόντων κατά την ημέρα παράδοσης όπως 
αυτή προσδιορίζεται από τη Δ/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης –Τμήμα 
Εμπορίου και Τουρισμού 

    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 
Κοτόπουλο 

 

Τεμ. 

1.300gr-

1.600gr 
1.500 

 
……………% 

 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

 

6. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείµενο της προµήθειας 
 

Με την παρούσα µελέτη ενδεικτικού προϋπολογισµού 109.951,81 €, προβλέπεται η 
προµήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, για τα οικονοµικά έτη 2019-2020-2021. 

H σύμβαση µε τον ανάδοχο προµηθευτή θα ισχύει από την υπογραφή της και για δύο έτη 
και όχι πέραν τις 31/12/2021 και µέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου. 

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα τριών (3) 
μηνών εφόσον δεν έχουν απορροφηθεί όλα τα προς προμήθεια είδη της μελέτης. Στην 
περίπτωση αυτή η προμήθεια θα εκτελεσθεί με τους  ίδιους όρους και ίδιες τιμές και 
ποσότητες της αρχικής σύμβασης. 

Το γάλα που θα χρειαστεί ο Δήμος Ωραιοκάστρου, θα χρησιµοποιηθεί για τους 
υπαλλήλους του, που δικαιούνται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα  ημερησίως ως µέσο ατοµικής 
προστασίας,  σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 53361/02-10-06 (ΦΕΚ 
1503Β/11-10-06) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα 
προληπτικής ιατρικής» καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής. (ΚΥΑ 43726/7-6-19 ΦΕΚ Β’ 2208) 

 
Τι προβλέπεται για τις τιµές των προϊόντων: 
 
Α) Για το είδος του Γάλακτος, κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο – ∆απάνη προµήθειας 
 
2.1 Η  συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 

109.951,81 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%) και κατανέµεται ως εξής:  
  Α) ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ :109.951,81 € 

 

Η χρηµατοδότηση της προµήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους. 
 

Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α : 15.6063.1000, 20.6063.1000, 30.6063.1000  του 
Προϋπολογισµού εξόδων οικονοµικού έτους 2019, µε ανάλογη πρόβλεψη για τα Οικονοµικά 
έτη 2020-2021. 

ΑΡΘΡΟ 3ο – Κοινό λεξιλόγιο στις δηµόσιες συµβάσεις (κωδικός CPV) 
 

15511000-3 Γάλα 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο – Οµάδες διαγωνισµού 

Ο μελέτη έχει μια ομάδα : 

ΟΜΑ∆Α 1η : ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
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ΑΡΘΡΟ 5ο - Ισχύουσες διατάξεις 
 

α) Ο Ν. 3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης και του Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος 

Α΄ 18) β) Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) ∆ηµοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας 
γ) Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών 
δ) τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) µε τον οποίο κυρώθηκε η ΠΝΠ που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 

40 και η οποία στο άρθρο 4 προβλέπει «Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, για 
προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου… για τις ανάγκες των 
∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από 
τους οικείους ∆ήµους…..» 

ε) την εγκύκλιο 3/11543/26-3-13 του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική ∆/στη Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης,  ∆/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα Γενικών Υποθέσεων 
    στ) Oι πρόσθετες παροχές (διανοµή 1lit φρέσκου γάλακτος ηµερήσια για κάθε εργαζόµενο στους 
χώρους εργασίας) προβλέπονται µε την κοινή υπουργική Απόφαση µε αριθµό 53361/2-10-2006, καθώς 
και τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας έτους 2013 για τους µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου εργαζόµενους 
στους Ο.Τ.Α. και µέλη της ΠΟΕ-ΟΤΑ 

ζ) Τις διατάξεις του Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους διατάκτες» 

η) Τις διατάξεις του Άρθρου 13 του Ν.3438/2006. 
 

 

                     Γενικά χαρακτηριστικά 
Τα προς προµήθεια είδη πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την 
ελληνική νοµοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και το παρόν τεύχος 
τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νοµίµως λειτουργούντα εργοστάσια και 
επιχειρήσεις. 
Ο Δήµος Ωραιοκάστρου έχει το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή 
στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισµών, της ελληνικής 
νοµοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των τεχνικών 
προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. 

 

Γάλα 
Η προμήθεια αφορά φρέσκο γάλα αγελάδας παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, σε συσκευασία 
των 1000ml το οποίο θα παραδίδεται καθημερινά και το οποίο ανάλογα με τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του δήμου και αφορά γάλα πλήρες (λιπαρά 3,5% τουλάχιστον). 
Η συσκευασία του πρέπει να τηρεί την Απόφαση 129/97 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων. Η συσκευασία πρέπει να είναι τετραπακ <4pack> (σύμμικτη 
συσκευασία) και να φέρει την σήμανση του τρίγωνου με τον αριθμό 81 μέσα στο τρίγωνο ή PET. 
Αν είναι τετραπάκ να αποτελείται από χαρτί, φυτική ίνα και πλαστικό και το διακριτικό σήμα 
FSC/PEFC ή αν η συσκευασία είναι PET να φέρει ως σήμανση ένα τρίγωνο με τον αριθμό 1 μέσα 
στο τρίγωνο (σήμανση ανακύκλωσης)  και το σήμα ποτήρι – πηρούνι (σήμανση κατάλληλο για 
τρόφιμα) Δήλωση συμμόρφωσης προς την οδηγία ΕΚ/10/2011.  
Η ηµεροµηνία παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δε πρέπει να είναι µεγαλύτερη από µία 
(1) ηµέρα από την ηµεροµηνία παράδοσής της. 
Η διάρκεια της παστερίωσης που θα αναγράφεται στη φιάλη δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη 
των επτά (7) ηµερών. 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Το προϊόν να παράγεται σε βιοµηχανία που εφαρµόζει το σύστηµα HACCP και να 
κατέχει πιστοποιητικό ISO 22000 (να κατατεθεί) και BRC. 
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση, όγκος, ηµεροµηνία 
παστερίωσης και ανάλωσης, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και χρήσης, διατροφικοί 
ισχυρισµοί, στοιχεία επικοινωνίας µε την εταιρία κ.λ.π). 

 

 

14. Παράδοση 
 

Η  παράδοση του  γάλακτος του  προσωπικού θα διενεργείται, κατόπιν υποδείξεων από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, τις πρωινές ώρες, για το σύνολο των εργαζομένων σε κάθε χώρο, ως εξής : 

Στο χώρο του εργοταξίου του Δήμου στο Ωραιόκαστρο 
Στο χώρο της Αποθήκης του Δήμου, στη Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου 
Στο χώρο της αποθήκης του Δήμου, στο Δρυμό (Σιλό Δρυμού)  

 
Ο ανάδοχος της προµήθειας έχει την υποχρέωση να διαθέτει ψυκτικούς θαλάµους συντήρησης 
των φιαλών γάλακτος που θα παραδοθούν στα ανωτέρω σηµεία και σε κάθε ένα απο αυτά. Την 
ευθύνη συντήρησης των ανωτέρω θαλάµων έχει ο ανάδοχος, καθώς και υποχρέωση 
αντικατάστασής τους, σε περίπτωση βλάβης ή µη σωστής λειτουργίας. 
Στους εργαζόµενους του Δήμου Ωραιοκάστρου, που δικαιούνται την παροχή γάλακτος αφενός 
συµπεριλαµβάνεται τόσο το τακτικό προσωπικό, το οποίο υφίσταται αυξοµειώσεις λόγω 
υπηρεσιακών µεταβολών, (αδειών, συνταξιοδοτήσεων κλπ), όσο και το εποχικό προσωπικό, του 
οποίου ο αριθµός δεν είναι σταθερός, για όλο το διάστηµα της προµήθειας.  

 

15.Παραλαβή 

 

Η παραλαβή θα γίνεται από τις αρµόδιες επιτροπές του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει το γάλα ή παραλείψει να φέρει 
ορισµένα από εκείνα που παραγγέλθηκαν ή δεν τα παραδώσει καθόλου ή σε περίπτωση 
απόρριψης των ειδών και µη αντικατάστασης τους σε ταχθείσα προθεσµία εντός µίας ώρας το 
αργότερο, τότε η αναθέτουσα αρχή θα καταπέσει από την εγγυητική καλής εκτέλεσης το 
αντίστοιχο ποσό. 

 

16. Υποχρεώσεις αναδόχων 

 

1.Η µεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνεται µε δαπάνες του προµηθευτή και µε δικά του ή 
µισθωµένα από αυτόν µεταφορικά µέσα ή και ψυγεία (υποχρεωτική γνωστοποίηση των αριθµών 
κυκλοφορίας και κατάθεση αντιγράφου της απαιτούµενης άδειας σε ισχύ), τα οποία πρέπει να 
είναι καθαρά και απολυµασµένα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί µεταφοράς 
τροφίµων. 
2.Τα προµηθευόµενα είδη θα παραδίδονται µε δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται κάθε 
στοιχείο που προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες 
αγορανοµικές διατάξεις.  
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016. Η επιτροπή παραλαβής θα εισηγείται για 
όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε 
μακροσκοπικούς, ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον 
προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, 
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4. ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. 
8. Ειδικότερα, στις αρµοδιότητες της επιτροπής εµπίπτουν: ο έλεγχος καθαριότητας και της 
τακτικής απολύµανσης του µεταφορικού µέσου του προµηθευτή, ο έλεγχος της έγκαιρης και 
σωστής ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας και ο έλεγχος της ποιότητας, της κατηγορίας και 
προέλευσης ως και του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού γνωρίσµατος των παρεχοµένων ειδών Στο 
πρακτικό παραλαβής θα καταγράφονται εκτός από τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την 
παράβαση, η χρονολογία της παράβασης, το είδος, η ποσότητα, η αντικατάσταση ή όχι του 
είδους που απορρίφθηκε όπως και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο η επιτροπή παραλαβής κρίνει 
απαραίτητο να µνηµονευτεί. 

 

Άρθρο 1 
Οι συµµετέχοντες πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό, µε το οποίο θα τεκµηριώνεται ότι 
εφαρµόζονται οι αρχές του συστήµατος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου 
(HACCP), ή µε βάση τα εκάστοτε ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα (ISO 22000,IFS,BRC κτλ). Το ως άνω 
πιστοποιητικό χορηγείται από αναγνωρισµένους φορείς πιστοποίησης διαπιστευµένους από το 
ΕΣΥ∆. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Αν λήγει πριν τη λήξη του 
συµβατικού χρόνου θα πρέπει να προσκοµιστεί εν συνεχεία η ανανέωση της ισχύος του. 
Άρθρο 2 
Στην τιµή της προσφοράς περιλαµβάνεται η µεταφορά και η παράδοση των ειδών στα οριζόµενα 
από το Δήμο Ωραιοκάστρου σηµεία. 
Άρθρο 3 
Η παράδοση των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται ημερησίως και κατόπιν παραγγελίας από 
αρµόδιο άτοµο που θα οριστεί από το Δήμο Ωραιοκάστρου. 
Άρθρο 4 
Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωµατικό ή δεν ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές δεν θα παραλαµβάνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής και θα 
επιστρέφεται στον προµηθευτή για αντικατάσταση, η οποία θα πραγµατοποιείται εντός μίας 
ώρας . Σε περίπτωση δε που ο προµηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το ελαττωµατικό ή 
ακατάλληλο είδος ο ∆ήµος θα προβαίνει σε όλες από το νόµο προβλεπόµενες ενέργειες. 
Άρθρο 5 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, οφείλουν απαραιτήτως να υποβάλουν πιστοποιητικό, µε το 
οποίο θα τεκµηριώνεται ότι εφαρµόζονται οι αρχές του συστήµατος Ανάλυσης Κινδύνων και 
Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP), ή µε βάση τα εκάστοτε ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα (ISO 
22000,IFS,BRC κτλ). Το ως άνω πιστοποιητικό χορηγείται από αναγνωρισµένους φορείς 
πιστοποίησης διαπιστευµένους από το ΕΣΥ∆. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης. Αν λήγει πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου θα πρέπει να προσκοµιστεί εν συνεχεία 
η ανανέωση της ισχύος του. 
 
Άρθρο 6 
Η συμβατική αξία της προμήθειας θα πληρώνεται στον ανάδοχο μετά την έκδοση των σχετικών 
τιμολογίων, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα 
δικαιολογητικά.   

  
Άρθρο 7 
Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.10 : "Κατά παρέκκλιση από τα 
προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9 του ν.4412/16, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, 
λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι 
μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα. 
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Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 
20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η 
προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών." 
 
Άρθρο 8 
Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Υ.Α 181504/2016-ΦΕΚ Β’2454/09-
08-2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ Β’538/22-02-2017 ) το πιστοποιητικό 
εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση ενός προϊόντος στην ελληνική αγορά 
και στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4412/2016 διασφαλίζει το δικαίωμα του παραγωγού για τη 
συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς. 
Συνεπώς θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να έχουν εγγραφεί στο εθνικό μητρώο 
παραγωγών ή εφόσον δεν είναι υπόχρεοι οι ίδιοι, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα 
αναφέρουν ότι : " Δεν είμαι υπόχρεος εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ., αλλά τα στοιχεία του υπόχρεου 
φορέα εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ είναι τα ακόλουθα (Πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, ο αριθμός 
μητρώου παραγωγού και η αντιστοίχιση με το προσφερόμενο προϊόν). 
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ανωτέρω προαναφερόμενη νομοθεσία, είναι υποχρεωτική 
και η αναγραφή του αριθμού μητρώου παραγωγού στα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας, το 
οποία δύναται να ελεγχθούν από την αναθέτουσα αρχή.  

 
 

 
 

ΟΜΑ∆Α 1η : ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 

Α.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

/ ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Γάλα πλήρες φρέσκο 
παστεριωµένο 

1 Lt 135 260 81.540 lt 0,88 € 71.755,20 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 71.755,20 

     ΦΠΑ 13 %    9.328,18 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 81.083,38 

Ο υπολογισµός της απαιτούµενης ποσότητας έγινε βάσει του παρακάτω υπολογιστικού πίνακα : 
 

έτος 2019 135 άτοµα χ 4 μήνες χ 21 ηµέρες 11.340 lt 

έτος 2020 135 άτοµα χ 260 ηµέρες 35.100 lt 

έτος 2021 135 άτοµα χ 260 ηµέρες 35.100 lt 
 ΣΥΝΟΛΟ 81.540 lt 

 

 

 

 

 

 

5. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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Β.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

/ ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Γάλα πλήρες φρέσκο 
παστεριωµένο 

1 Lt 35 260 21.140 lt 0,88 € 18.603,20 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ  18.603,20  

     ΦΠΑ 13 %         2.418,42  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 21.021,62 

Ο υπολογισµός της απαιτούµενης ποσότητας έγινε βάσει του παρακάτω υπολογιστικού πίνακα : 
 

έτος 2019 35 άτοµα χ 4 μήνες χ 21 ηµέρες 2.940 lt 

έτος 2020 35 άτοµα χ 260 ηµέρες 9.100 lt 

έτος 2021 35 άτοµα χ 260 ηµέρες 9.100 lt 
 ΣΥΝΟΛΟ 21.140 lt 

 

 
Γ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

/ ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Γάλα πλήρες φρέσκο 
παστεριωµένο 

1 Lt 13 260 7.891 lt 0,88 € 6.944,08 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 6.944,08 

     ΦΠΑ 13 % 902,73 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 7.846,81 

Ο υπολογισµός της απαιτούµενης ποσότητας έγινε βάσει του παρακάτω υπολογιστικού πίνακα : 
 

έτος 2019 13 άτοµα χ 87 ηµέρες 1.131 lt 

έτος 2020 13 άτοµα χ 260 ηµέρες 3.380 lt 

έτος 2021 13 άτοµα χ 260 ηµέρες 3.380 lt 
 ΣΥΝΟΛΟ 7.891 lt 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 
Α/Α 

 
Περιγραφή Ομάδας 

 
C.P.V 

Συνολική 
καθαρή Αξία 

Ποσό ΦΠΑ 
13% 

Συνολική 
τελική αξία 

1 
ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

15511000-3   97.302,48 € 12.649,33 € 109.951,81 € 

Σύνολα:    97.302,48€ 12.649,33€ 109.951,81 € 
 

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
 Συνολική Ανάληψη Υποχρέωσης ποσού: 

Κατανομή σε Οικονομικά Έτη 

Οικονομικό 
Έτος: 

Κ.Α 
15.6063.1000 

Κ.Α 
20.6063.1000 

Κ.Α 
30.6063.1000 

Σύνολο 
κατανομής 
Έτους: 

2019 1.124,66 11.276,50 2.923,54 15.324,71 
2020 3.361,07 34.903,44 9.049,04 47.313,55 
2021 3.361,07 34.903,44 9.049,04 47.313,55 

 
 
 

(Με επιφύλαξη, 
όπως  
αναφέρεται στο 
επισυναπτόμεν
ο έγγραφο) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο Συντάξας 

 
 
 

Τσελίκογλου Αναστάσιος 
Πε Διοικητικού - 

Οικονομικού 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Αυτοτελούς 
Τμήματος Κοιν.Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού 

 
Κουκούδη Αποστολία 

ΔΕ Διοικητικού 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης  

Δ.Τ.Υ. & Π. 
 
 

 Τόλια Ελένη 
Τοπογράφος Μηχ/κός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης  

Δ.Π. & Π.Ζ. 
 
 

Ευθυμίου Αικατερίνη 
Τοπογράφος Μηχ/κός 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                            
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   
Πληρ. Τσελικογλου Αναστάσιος 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Γάλα πλήρες φρέσκο 
παστεριωµένο 

1 Lt 110.571 lt   

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

     ΦΠΑ 13 %  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
 
 
 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ 1 : Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 
 
 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Του (ΕΠΩΝΥΜΙΑ)……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ 
13% ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Γάλα πλήρες 

φρέσκο 

παστεριωμένο 
1Lt 8.800 Lt    

 

 

                                                                                     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                                              (ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2 : Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Του (ΕΠΩΝΥΜΙΑ)……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

        
Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

13% ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Γάλα πλήρες 

φρέσκο 

παστεριωμένο 
1Lt 3.600 

Lt    

                                                                                     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                                              (ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 3 : Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό για το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας  & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Του (ΕΠΩΝΥΜΙΑ)……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

                                                                                 ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 
ΑΞΙΑ σε € 

1 

Γάλα πλήρες 
φρέσκο 

παστεριωμένο 
 

1lt 8190 

  

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 8190 Σύν.καθ.αξίας 

 

 ΦΠΑ 13%:  
 ΟΜΑΔΑ 1 - 

ΓΕΝΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ: 

 

 
 

 

 

 

                                                                                     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                                              (ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 4 : Γαλακτοκομικά προϊόντα για  τις ανάγκες του  ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 

 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Του (ΕΠΩΝΥΜΙΑ)……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                         ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 

ΑΞΙΑ σε 
€ 

1 

Γάλα πλήρες 
φρέσκο 

παστεριωμένο 
1 λίτρου 

1lt 8693 
 

  

2 Τυρί φέτα ΚΙΛΟ 2100   

3 

Γιαούρτι 
αγελαδινό   

στραγγιστό 1 
κιλού  

ΤΕΜ 1351 

  

4 Κασέρι 
ημίσκληρο   ΚΙΛΟ 600   

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 12.744 Σύν.καθ.αξίας  

 ΦΠΑ 13%:  
 ΟΜΑΔΑ 2 - 

ΓΕΝΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ: 

 

 

                                                                                     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                                              (ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 5 : Φρέσκα  Οπωρολαχανικά  για τις ανάγκες του  ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας  &  Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Του (ΕΠΩΝΥΜΙΑ)……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

                                         ΦΡΕΣΚΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρηση

ς 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ σε 

ΤΜΧ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί 
τοις εκατό επί της μέσης 
λιανική τιμή πώλησης των 
προϊόντων κατά την ημέρα 
παράδοσης όπως αυτή 
προσδιορίζεται από τη Δ/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
–Τμήμα Εμπορίου και 
Τουρισμού 

    
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚ

ΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Αχλάδια ΚΙΛΟ 1800 

……………
% 

 
2 Βερίκοκα ΚΙΛΟ 525 
3 Καρπούζια ΚΙΛΟ 750 

4 Μανταρίνια 
κλημεντίνες 

ΚΙΛΟ 750 

5 Μήλα ΚΙΛΟ 3300 
6 Μπανάνες ΚΙΛΟ 4500 
7 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 525 
8 Πεπόνια ΚΙΛΟ 750 
9 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 900 
10 Ροδάκινα ΚΙΛΟ 525 
11 Φράουλες κιλό 300 
12 Αγγουράκια  ΤΕΜ 2250 
13 Άνηθος  ΤΕΜ 180 
14 Μαϊντανός ΤΕΜ 525 
15 Καρότα ΚΙΛΟ 900 
16 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 450 
17 Κρεμμύδια ΚΙΛΟ 2700 
18 Λάχανο ΚΙΛΟ 1050 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

19 Σαλάτα σγουρή ΚΙΛΟ 450 
20 Μελιτζάνες ΚΙΛΟ 225 
21 Ντομάτες ΚΙΛΟ 6000 
22 Πατάτες ΚΙΛΟ 6750 
23 Πιπεριές κέρατο ΚΙΛΟ 150 
24 Πιπεριές για γέμισμα ΚΙΛΟ 300 
25 Σέλινο ΚΙΛΟ 90 
26 Λεμόνια ΚΙΛΟ 750 

27 Μπρόκολα  -
Κουνουπίδι  

ΚΙΛΟ 450 

 

                                                                                    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

                                                                              (ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 6 : Προϊόντα βαθειάς κατάψυξης για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  
ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ,ΤΑ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Του (ΕΠΩΝΥΜΙΑ)……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ με χαμηλότερη τιμή 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 
ΑΞΙΑ σε € 

1 Αρακάς μέτριος 
κατεψυγμένος Κιλό 740   

2 Φασολάκια πλατιά 
κατεψυγμένα Κιλό 740   

3 Σπανάκι 
κατεψυγμένο Κιλό 519   

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 1.999 Σύν.καθ.αξίας  

 ΦΠΑ 13%:  
 ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

 
 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ με ποσοστό έκπτωσης  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις 
εκατό επί της μέσης λιανική τιμή 
πώλησης των προϊόντων κατά την 
ημέρα παράδοσης όπως αυτή 
προσδιορίζεται από τη Δ/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης –
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού 

    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 

Βακαλάος 
φιλέτο Α΄ 
ποιότητας, 

συσκευασία 1-
1,5 κιλού 

κατεψυγμένος 
. 

ΤΕΜ. 769 

 
 

……………% 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 769 

                                                                                     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                                              (ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

 
ΤΜΗΜΑ 7 :Αρτοσκευάσματα –Φρέσκα είδη Ζαχαροπλαστικής & γλυκίσματα  για τις ανάγκες του 
το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

 

 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  
                                                             ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Του (ΕΠΩΝΥΜΙΑ)……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 
ΑΞΙΑ σε € 

1 Άρτος ολικής 
άλεσης Κιλό 12000 

  

2 Κουλούρι 
σουσαμένιο  Τεμάχιο 8100 

  

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 20.100 Σύν.καθ.αξίας 

 

 ΦΠΑ 13%:  
ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 
ΑΞΙΑ σε € 

1 Τσουρέκι κιλό 45   
2 Βασιλόπιτα 1κιλού κιλό 45   
3 Μελομακάρονα κιλό 45   

  ΣΥΝΟΛΟ 
Ποσότητας: 135 Σύν.καθ.αξίας 

 

 ΦΠΑ 24%:  
 ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

 
 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 
ΑΞΙΑ σε € 

1 Βασιλόπιτα  Κιλό 90   

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

2 Βασιλοπιτάκια  Τεμάχιο 7500   
  ΣΥΝΟΛΟ 

Ποσότητας: 7.590 Σύν.καθ.αξίας  

 ΦΠΑ 24%:  
 ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

                                                                                     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                              (ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 
ΤΜΗΜΑ 8 : Διάφορα Προϊόντα Διατροφής για τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Του (ΕΠΩΝΥΜΙΑ)……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ΟΜΑΔΑ 6 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
Μονάδα 

Μέτρηση
ς 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ σε 
ΤΜΧ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε € 

ΑΞΙΑ 
σε € 

1 Χυλοπίτες Συσκ. 500γρ. TMX 750   
2 Μακαρόνια κοφτά Συσκ. 500γρ. TMX 1125   
3 Κριθαράκι Συσκ. 500γρ. TMX 675   
4 Κουσκούσι  Συσκ. 500γρ. TMX 600   
5 Αστράκι Συσκ. 500γρ. TMX 525   
6 Φιδές,  συσκ. 250γρ. TMX 100   
7 Τραχανάς, συσκ. 500γρ. TMX 200   
8 Ρύζι καρολίνα, συσκ. 1 κιλού Κιλό 750   
9 Ρύζι μπονέ, συσκ. 1 κιλού Κιλό 750   

10 Φακές ψιλές, συσκ. 500γρ. ΤΜΧ 1800   
11 Ρεβύθια, συσκ. 500γρ. ΤΜΧ 450   
12 Φασόλια μέτρια, συσκ. 500γρ. ΤΜΧ 1050   
13 Μέλι Ελληνικό  συσκ.900γρ- 1 κιλού ΤΜΧ 195   
14 Κόρν φλάουερ  συσκ. 200γρ. ΤΜΧ 180   

15 
Νερό επιτραπέζιο εμφιαλωμένο  1,5 

λίτρου Χ 6 ΤΜΧ 600 
  

16 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, Α’ 
ποιότητας, συσκ. 5 κιλών ΤΜΧ 300 

  

17 Γάλα εβαπορέ 410 γρ. ΤΜΧ 400   
18 Νιφάδες βρώμης  1 κιλού ΤΜΧ 75   
19 Αλεύρι ολικής άλεσης 1.000 γρ. ΤΜΧ 750   

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

20 
Βούτυρο  SOFT, Α’ ποιότητας, 

συσκ.450γρ. ΤΜΧ 1000 
  

21 Ζάχαρη συσκ. 1 κιλού ΤΜΧ 1500   
22 Μαρμελάδα   συσκ.370- 500γρ. ΤΜΧ 1500   
23 Ζάχαρη  Μαύρη συσκ..500γρ. ΤΜΧ 225   
24 Ζάχαρη άχνη συσκ. 450γρ. ΤΜΧ 300   
25 Φρυγανιά τριμμένη  συσκ. 1000γρ. ΤΜΧ 37   
26 Αλάτι μαγειρικό ψιλό,  συσκ. 5 κιλών ΤΜΧ 150   
27 Ρίγανη, συσκ. 0,5 κιλού ΤΜΧ 45   

28 
Δημητριακά σιταριού ολικής άλεσης 

συσκ. 1.000γρ. ΤΜΧ 230 
  

29 
Δημητριακά (τύπου κορν φλεικς), 

συσκ.1000γρ. ΤΜΧ 1250 
  

30 
Τοματοχυμός συμπυκνωμένος, 

χάρτινη συσκ. 1.000γρ. ΤΜΧ 1200 
  

31 Άνθος αραβοσίτου-άρωμα βανίλια 120 
γρ. ΤΜΧ 250 

  

32 Μπισκότα 230 γρ. ΤΥΠΟΥ πτι μπερ ΤΜΧ 525   
33 Μπισκότα ΤΥΠΟΥ μιράντα 250 γρ. ΤΜΧ 300   
34 Κανέλα τριμμένη,συσκευασία 50γρ. ΤΜΧ 90   

35 Φυσικός χυμός πορτοκάλι 100%   
Συσκ. 0,25 λίτρου ΤΜΧ 800 

  

36 
Σοκολατένια αβγουλάκια γάλακτος με 
πραλίνα (5-7γρ/τμχ), σε σακουλάκι 1 

κιλού 
ΤΜΧ 45 

  

37 Μπεικιν πάουντερ (φακελάκι). ΤΜΧ 750   
38 Κακάο σκόνη 125 γρ. ΤΜΧ 200   
39 Σόδα φαγητού  350 γρ. ΤΜΧ 45   
40 Ξύδι απλό 400 γρ. ΤΜΧ 675   
41 Κύμινο, συσκευασία  50 γρ. ΤΜΧ 70   
42 Δυόσμος 50 γρ. ΤΜΧ 150   
43 Σιμιγδάλι, συσκευασία 500 γρ. ΤΜΧ 200   
44 Βανίλιες, σε σακουλάκι 5 τμχ ΤΜΧ 755   
45 Τσάι βουνού, συσκευασία 30 γρ ΤΜΧ 100   
46 Πιπέρι μαύρο, συσκευασία 100 γρ.  ΤΜΧ 150   
47 Ντοματάκι ψιλοκομμένο  400 γρ. ΤΜΧ 500   

48 Αυγά φρέσκα, κατηγορίας Μ (53-63 
γρ.)  ΤΜΧ 20661 

  

49 Ταχίνι  900 γρ. ΤΜΧ 250   
  ΣΥΝΟΛΟ 

Ποσότητα
ς: 

45.228 Σύν.καθ.αξί
ας 

 

 ΦΠΑ 13%:     
 ΣΥΝΟΛΟ:  

 
 

                                                                                     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                              (ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

 
 

 

ΤΜΗΜΑ 9 : Κρέας για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ  Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας & 
Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  
                                                  ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 
 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Του (ΕΠΩΝΥΜΙΑ)……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

ΚΡΕΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις 
εκατό επί της μέσης λιανική τιμή 
πώλησης των προϊόντων κατά την 
ημέρα παράδοσης όπως αυτή 
προσδιορίζεται από τη Δ/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης –
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού 

    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Κρέας μόσχου Κιλό 1100  
……………% 

 
2 Κιμάς Μόσχου Κιλό 1250 
3 Κοτόπουλο Κιλό 4493 

 

 
 

                                                                                     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                                              (ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ 10 : Ελαιόλαδο για  τις ανάγκες του το ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, 

Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (ΔΟΠΠΑΩ) 

 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  
                                                        ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Του (ΕΠΩΝΥΜΙΑ)……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
  

ΟΜΑΔΑ 8 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε ΤΜΧ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις 
εκατό επί της μέσης λιανική τιμή 
πώλησης των προϊόντων κατά την 
ημέρα παράδοσης όπως αυτή 
προσδιορίζεται από τη Δ/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης –
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού 

    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Ελαιόλαδο 
Ελληνικό, 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 
ΠΑΡΘΕΝΟ, 
συσκ. 5 λίτρων 
 

ΤΕΜ 961  
……………% 

 

 

                                       

                                                                                            Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                                              (ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 

 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

Α 11 : Γάλα για  τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική 

Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗΚΕΩ) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  
 
 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Του (ΕΠΩΝΥΜΙΑ)……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

13% ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Γάλα πλήρες 

φρέσκο 

παστεριωμένο 
1Lt 4.500 

Lt    

 
 

                                                                                     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                                              (ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

ΤΜΗΜΑ 12 : Είδη παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου 
Ωραιοκάστρου 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ 13%, 
24%) 

 
 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Του (ΕΠΩΝΥΜΙΑ)……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΝ
Τ. 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Αλεύρι για όλες 

τις χρήσεις 1kg  940  13%   

2 
Μακαρόνια 

σπαγγέτι Νο 6 

τεμ. 

500gr  3.000  13%   

3 
Φασόλια ξερά 

μέτρια 
500gr   3.000  13%   

4 Γάλα εβαπορέ 
Τεμάχιο  

410 gr    3.000  13%   

5 Τυρί Φέτα 
Τεμ. 

400gr  2.000  13%   

6 
Χυμός τομάτα 

κλασσικός συμπ. 

τεμ. 

500gr  3.000  24%   

7 Αραβοσιτέλαιο 1 λίτρο  3.000  24%   

8 

Λεπτές πλαστικές 

σακούλες 

μεταφοράς 

Τεμ.  7.200  24%   

                                                                           ΣΥΝΟΛΑ: 
     

 
 

                                                                                     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

                                                                              (ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ 13 : Ελαιόλαδο για τις ανάγκες  του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου Ωραιοκάστρου 

 

                      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  ΜΕ ΦΠΑ 13 %  
 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Του (ΕΠΩΝΥΜΙΑ)……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις 
εκατό επί της μέσης λιανική τιμή 
πώλησης των προϊόντων κατά την 
ημέρα παράδοσης όπως αυτή 
προσδιορίζεται από τη Δ/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης –
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού 

    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Ελαιόλαδο 1 λίτρο 3.300  
……………% 

 

 

                                                                           

                                                                                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                                              (ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

 
 

ΤΜΗΜΑ 14 : Κοτόπουλο για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου Ωραιοκάστρου 

 
                                       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  
 

 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Του (ΕΠΩΝΥΜΙΑ)……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί 
τοις εκατό επί της μέσης 
λιανική τιμή πώλησης των 
προϊόντων κατά την ημέρα 
παράδοσης όπως αυτή 
προσδιορίζεται από τη Δ/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης –Τμήμα 
Εμπορίου και Τουρισμού 

    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚ
ΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 
Κοτόπουλο 

 

Τεμ. 

1.300gr-1.600gr 1.500 
 
……………% 

 

 

                                                                                     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                                              (ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ



  

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 15 : Γάλα για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού  του δήμου Ωραιοκάστρου 

 
                                       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  
 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Του (ΕΠΩΝΥΜΙΑ)……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΤ. 
ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

 

Γάλα πλήρες 

φρέσκο 

παστεριωμένο 

1 λιτρο 

  110.571lt  13%   

                                                                               ΣΥΝΟΛΑ: 
     

  
  

                                                                                                             
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                                              
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 

 
 

ΑΔΑ: 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ
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