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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Α.Φ.Μ.

090160342

Δ.Ο.Υ.

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Δημητρίου Βερνάρδου 23

Πόλη

Βριλήσσια

Ταχυδρομικός Κωδικός

15235

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL301

Τηλέφωνο

213.2050523, 2132050543

Φαξ

2106838106

Αρμόδιος για πληροφορίες

Γραφείο Προμηθειών
Κοκκινογένη Κατερίνα
Κούκουνα Κατερίνα

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

katerina.k@vrilissia.gr
kkoukouna@vrilissia.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.vrilissia.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ), αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει
στην Γενική Κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον υποτομέα ΟΤΑ.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής, ως Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η
εξυπηρέτηση των πολιτών εντός των διοικητικών του ορίων, στα πλαίσια του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-62010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης», και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Στοιχεία λοιπών αναθετουσών αρχών - φορέων υλοποίησης της προμήθεια:
 Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων», ΑΦΜ 997540899,
Δ.Ο.Υ. Χολαργού, έδρα: Λεωφ. Πεντέλης 62 – 15235 Βριλήσσια τηλ. 2108105052
 Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων», ΑΦΜ 997540906, Δ.Ο.Υ.
Χολαργού, έδρα: Ολυμπιονικών & Σπύρου Λούη – 15235 Βριλήσσια τηλ. 2108101511
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση
www.promitheus.gov.gr και από το γραφείο προμηθειών του Δήμου με τα ανωτέρω στοιχεία
επικοινωνίας.
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γ)

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, εμπίπτει στις
διατάξεις του βιβλίου Ι και είναι «κάτω των ορίων».
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται ως εξής:
1. Από τακτικούς πόρους του Δήμου Βριλησσίων, συνολικού ύψους 89.317,46€ και συγκεκριμένα από
τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2021 βαρύνοντας τις πιστώσεις στους κατωτέρω Κωδικούς Εξόδων:
 10.6063 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος» και με το ποσόν των 3.430,68€
 15.6481.01 με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο » και με το ποσόν των
21.040,60€
 15.6063 με τίτλο Λοιπές παροχές σε είδος γάλα-ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) και με
το ποσόν των 4.579,89€
 20.6063 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος» και με το ποσόν των 50.260,14€
 25.6063 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος» και με το ποσόν των 3.430,68€
 30.6063 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος» και με το ποσόν των 4.288,35€
 35.6063 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος» και με το ποσόν των 2.287,12€
2. Από τακτικούς πόρους του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων,
συνολικού ύψους 112.840,28€ και συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό του οικον. έτους 2021
βαρύνοντας τις πιστώσεις στους κατωτέρω Κωδικούς Εξόδων:
 15.6063.01 με τίτλο «Προμήθεια γάλατος για το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ.» με το ποσόν των
15.276,47€
 15.6481.01 με τίτλο «Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου» με το ποσόν των 10.560,00€
 15.6481.02 με τίτλο «Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου» με το ποσόν των 15.817,18€
 15.6481.03 με τίτλο «Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου» με το ποσόν των 9.834,96€
 15.6481.04 με τίτλο «Προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου» με το ποσόν των 13.747,47€
 15.6481.05 με τίτλο «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου» με το ποσόν των 47.604,20€
3. Από τακτικούς πόρους του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Βριλησσίων, συνολικού
ύψους 18.363,63€ και συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό του οικον. έτους 2021 βαρύνοντας τις
πιστώσεις στους κατωτέρω Κωδικούς Εξόδων:
 15.6063.01 με τίτλο «Παροχή γάλακτος (εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ.)» με το ποσόν των
2.278,08€
 15.6472.01 με τίτλο «Προμήθεια ειδών σίτισης για το καλοκαιρινό camp» με το ποσόν των
16.085,55€

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια τροφίμων & ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων και των Ν.Π.Δ.Δ. του (Ο.Κ.Π.Α., Π.Α.Ο.ΔΗ.Β) για το έτος 2021 ως
αναλυτικά αναφέρεται στην 92/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από την Δ/νση Περιβάλλοντος και
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες
συμβάσεις (CPV), τα υπό προμήθεια είδη κατατάσσονται ως εξής:
15000000-8

με τίτλο «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα»

15511100-4

με τίτλο «Παστεριωμένο γάλα»
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Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:












ΤΜΗΜΑ 1: «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 41.896,00€ πλέον ΦΠΑ (13% &
24%)
ΤΜΗΜΑ 2: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 13.997,50€ πλέον ΦΠΑ (13%)
ΤΜΗΜΑ 3: «ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 8.703,50€ πλέον ΦΠΑ (13%)
ΤΜΗΜΑ 4: «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 12.165,90€ πλέον ΦΠΑ (13%)
ΤΜΗΜΑ 5: «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 9.284.00,00€ πλέον
ΦΠΑ (13% & 24%)
ΤΜΗΜΑ 6 : «ΦΡΟΥΤΑ», εκτιμώμενης αξίας 2.380,00€ πλέον ΦΠΑ (13%)
ΤΜΗΜΑ 7 – «ΧΥΜΟΙ», εκτιμώμενης αξίας 3.000,00€ πλέον ΦΠΑ (24%)
ΤΜΗΜΑ 8 – «ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ», εκτιμώμενης αξίας 8.855,00€ πλέον ΦΠΑ (24%)
ΤΜΗΜΑ 9 : «ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ», εκτιμώμενης αξίας 75.957,00€ πλέον ΦΠΑ (13%)
ΤΜΗΜΑ 10: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» (τρόφιμα κοινωνικού παντοπωλείου), εκτιμώμενης αξίας
12.630,00€ πλέον ΦΠΑ (13%)
ΤΜΗΜΑ 11: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ» (τρόφιμα κοινωνικού παντοπωλείου), εκτιμώμενης αξίας
5.990,00€ πλέον ΦΠΑ (13%)

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ειδών, χωρίς περιορισμό των τμημάτων που
μπορεί να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα περιλαμβάνει το
σύνολο των αναφερομένων ειδών ανά τμήμα.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων
οκτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (194.858,90€), με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (13% &
24%) ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα δύο ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (25.662,47 €),
ήτοι συνολικής δαπάνης διακοσίων είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ενός ευρώ και τριάντα επτά
λεπτών (220.521,37 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 31/12/2021 με έναρξη όχι νωρίτερα της 1ης Ιανουαρίου 2021.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι (μελέτη 92/2020) της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά τμήμα ειδών, η οποία θα δοθεί ως εξής (βάσει του άρθρου 95 του Ν.
4412/2016):
α) Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης
μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία
πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Αττικής για τα είδη που προβλέπεται σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία (είδη οπωρολαχανοπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου,
κατεψυγμένα λαχανικά, αυγά και ελαιόλαδο)
Ως τιμή αναφοράς, η οποία αναπροσαρμόζεται, θεωρείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η τιμή
που προκύπτει από τα δελτία πιστοποίησης τιμών που εκδίδονται από την Περιφέρεια Αττικής ανά
εβδομάδα, δεκαπενθήμερο, μήνα, ή/και για συγκεκριμένες ημέρες ανάλογα με το είδος,, τα οποία
αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.patt.gov.gr (ενημέρωση – δελτία τιμών)
Η προσφερθείσα έκπτωση δεν μειώνει το ύψος της σύμβασης για τα συγκεκριμένα τμήματα ή
υποτμήματα.
β) με τιμές μονάδος κατ’ είδος για τα υπόλοιπα είδη, συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος

1.4 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:
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 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 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»
 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 άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’) και την Εγκύκλιο 3 με αριθμό πρωτ. 11543/26-3-2013 του
Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία καθορίζεται η προτεινόμενη διαδικασία υλοποίησης των
προμηθειών με ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών
 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133/19.7.2018) «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
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ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις.»
 του άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 240 Α’/12-12-2012
και κυρώθηκε βάσει του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18 Α’).
 της Εγκ. 3 Υπ. Εσ. αρ.11543/26-03-2013, με την οποία καθορίζεται η προτεινόμενη διαδικασία
υλοποίησης των προμηθειών με ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών.
 της με αρ. 43726 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2208 Β’/ 8-6-2019) «Παροχή μέσων ατομικής
προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα
προληπτικής ιατρικής»
 της Υ.Α. αρ. Υ1α/Γ.Π.OLK.76785/Φ.Ε.Κ. 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» ως έχει τροποποιηθεί με την Υ.Α. αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.
43289/2018 /ΦΕΚ 2179 Β’/12-06-2018 Τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 της Υ.1α/Γ.Π. οικ. 76785 (ΦΕΚ
3758/τ.Β’/25-10-2017)
 του Π.Δ. 79/2007 (Φ.Ε.Κ. 95 Α'/03.05.2007)
 του κώδικα τροφίμων και ποτών
 του N. 4492/2017 (Φ.Ε.Κ. 156 Α’/18-10-2017)
 του Ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199 Α’/28-09-1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων , άλλες ρυθμίσεις
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» και του άρθρου 9 του Ν.
3752/09 (ΦΕΚ-40 Α’/4-3-09)
 του Ν. 3526/2007 (Φ.Ε.Κ. 24 Α’/09-02-2007)
 του Ν. 4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173 Α’/08-08-2013)
 της Υ.Α. 1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.47829/17 (ΦΕΚ 2161 Β/23-6-2017)
 της Υ.Α 91354/17 (ΦΕΚ 2983 Β/30-08-2017-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 3080 Β/6-9-17)
 του Κανονισμού ΕΚ 1580/07
 του Κανονισμού ΕΚ 1028/2006 ΚΑΙ ΕΚ 557/2007
 της υποπαρ. Α3 του Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94 Α/14-08-2015)
 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.
Επίσης λαμβάνονται υπ’ όψιν:


η αριθμ. 92/2020 μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου.



-Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1037/01-09-2020 πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε
Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 20REQ007247494.



Το υπ’ αριθμ. 10425/07-09-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη

Σελίδα 8

20PROC007353296 2020-09-22


Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 10426/07-09-2020 βεβαίωση του Π.Ο.Υ. περί ανάληψης πολυετούς
υποχρέωσης



-Η υπ’ αριθμ. 10427/07-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007274448, ΑΔΑ: 6Λ4ΣΩ9Ρ-Χ7Υ) απόφαση του
διατάκτη περί έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της «Προμήθειας
παστεριωμένου γάλακτος έτους 2021 (ως μέσο ατομικής προστασίας) για το προσωπικό του
Δήμου» ως εξής:


Κ.Α.Ε.
10.6063
15.6481.01
15.6063
20.6063
25.6063
30.6063
35.6063
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΟΣ 2020
ΠΟΣΟ ΣΕ €
0
0
0
0
0
0
0
0

ΕΤΟΣ 2021
ΠΟΣΟ ΣΕ €
3.430,68

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
3.430,68

21.040,60
4.579,89

21.040,60
4.579,89

50.260,14

50.260,14

3.430,68
4.288,35

3.430,68
4.288,35
2.287,12
89.317,46

2.287,12
89.317,46



Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1727/28-08-2020 πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε το Ν.Π.Δ.Δ.
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» Δήμου Βριλησσίων (Ο.Κ.Π.Α.) στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο
έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 20REQ007239294.



Το υπ’ αριθμ. 1733/31-08-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη



Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1781/01-09-2020 βεβαίωση του Π.Ο.Υ. περί ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης



-Η υπ’ αριθμ. 1783/01-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007244026, ΑΔΑ: : 6Τ6ΦΟΛΔ0-ΟΛΑ) απόφαση του
διατάκτη του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» Δήμου Βριλησσίων
(Ο.Κ.Π.Α.) περί έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της «Προμήθειας
τροφίμων και ειδών παντοπωλείου έτους 2021» ως εξής:


Κ.Α.Ε.
15.6063.01
15.6481.01
15.6481.02
15.6481.03
15.6481.04
15.6481.05
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΟΣ 2021
ΠΟΣΟ ΣΕ €
15.276,47
10.560,00
15.817,18
9.834,96
13.747,47
47.604,20
112.840,28



-Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 393/28-08-2020 πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε το Ν.Π.Δ.Δ.
«Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» (Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.) στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε
Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 20REQ007234431 .



Το υπ’ αριθμ. 394/28-08-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη
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Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 401/04-09-2020 βεβαίωση του Π.Ο.Υ. περί ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2021» και συγκεκριμένα για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ CAMP (ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΧΥΜΟΙ,
ΦΡΟΥΤΑ) ΕΤΟΥΣ 2021



Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 402/04-09-2020 βεβαίωση του Π.Ο.Υ. περί ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2021» και συγκεκριμένα για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ.) ΕΤΟΥΣ 2021



Η υπ’αριθμ. 403/04-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007265469, ΑΔΑ: : ΩΖΚΠΟΛΙ2-5ΝΔ) απόφαση του
διατάκτη του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» (Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.)
περί έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ CAMP ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
(ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΟ 2021» στα πλαίσια
υλοποίησης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2021» ως εξής:
Κ.Α.Ε.
15.6472.01
15.6063.01



ΕΤΟΣ 2020
ΠΟΣΟ ΣΕ €
0
0

ΕΤΟΣ 2021
ΠΟΣΟ ΣΕ €
16.085,55
2.278,08

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
16.085,55
2.278,08

H 138/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΞΓΚΩ9Ρ-Ψ84.) με την οποία
καταρτίστηκαν οι όροι της παρούσας διακήρυξης για την -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΕΤΟΥΣ
2021 και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και το πλήρες τεύχος της 92/2020 μελέτης που
συντάχθηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ως Παράρτημα Ι.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 9η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού νοείται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.

1.6 Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr , όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 99535
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 σε
συνδυασμό με το άρθρο 377, §1, περίπτ. 82 και το άρθρο 379 §12 του Ν. 4412/2016..
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Επίσης η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) : www.vrilissia.gr στην αρχική σελίδα (τελευταία νέα) και στην διαδρομή:
Αρχική Σελίδα ► Χρήσιμα ► Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
Β.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Το κόστος των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Σε περίπτωση ανάδειξης
περισσότερων του ενός αναδόχων θα επιμερισθεί αναλογικά βάσει της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος ή
των τμημάτων που θα ανατεθεί σε κάθε ανάδοχο και συγκεκριμένα:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 10
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11

21,59% της αξίας του συνόλου των δημοσιεύσεων
7,17% της αξίας του συνόλου των δημοσιεύσεων
4,46% της αξίας του συνόλου των δημοσιεύσεων
6,23% της αξίας του συνόλου των δημοσιεύσεων
4,79% της αξίας του συνόλου των δημοσιεύσεων
1,22% της αξίας του συνόλου των δημοσιεύσεων
1,54% της αξίας του συνόλου των δημοσιεύσεων
4,54% της αξίας του συνόλου των δημοσιεύσεων
38,92% της αξίας του συνόλου των δημοσιεύσεων
6,47% της αξίας του συνόλου των δημοσιεύσεων
3,07% της αξίας του συνόλου των δημοσιεύσεων

Στην περίπτωση που δεν αναδειχθεί ανάδοχος για κάποιο/α τμήμα/τα το σχετικό ποσοστό θα επιμεριστεί
ισόποσα στους υπόλοιπους.

1.7 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.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.
5.

το συμφωνητικό
η παρούσα Διακήρυξη
τα συνημμένα στην διακήρυξη Παραρτήματα
η προκήρυξη του διαγωνισμού
το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

6.

οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
η 92/2020 μελέτη της υπηρεσίας
οι αποφάσεις των αποφασιζόντων οργάνων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων
η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων –
δικαιολογητικών κατακύρωσης.

7.
8.
9.

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 μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των οικονομικών φορέων (π.χ.
υποβολή ερωτημάτων διευκρινίσεων), 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 έξι (6) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της
παρούσας, με ηλεκτρονική διαδικασία στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στο χώρο του διαγωνισμού μέσω
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», 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 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που
τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 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 τέσσερις (4) 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 που ζητήθηκαν 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.
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν 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 μπορούν να 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 μπορούν να 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.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, θα πρέπει όμως να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Τα έγγραφα που συνοδεύουν τις προσφορές και τα αποδεικτικά έγγραφα υποβάλλονται, σύμφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94).
Ειδικά τα ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Για τις εγγυήσεις ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές των
παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 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.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, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 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 της εγγύησης καλής
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εκτέλεσης, τον αριθμό της απόφασης κατακύρωσης και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης όπως θα
αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση για υπογραφή συμφωνητικού.
Ο ανωτέρω όρος ότι «η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως,» δεν ισχύει στην περίπτωση σύστασης γραμματίου του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Στην περίπτωση υποβολής γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, το περιεχόμενο της παρακαταθήκης πρέπει να αναφέρει ότι διέπεται από τις διατάξεις του
Ν.4412/2016.
Επίσης τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται
σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30
Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 ("Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων
παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων").
Επίσης δεν απαιτείται αναφορά του χρόνου ισχύος του Γραμματίου, καθώς οι χρηματικές παρακαταθήκες
παραγράφονται μετά από 15ετία από το χρόνο που κατέστησαν απαιτητές βάσει του Ν. 3646/28, άρθρο
17 (σχετ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 39447/24-4-2017 έγγραφο του Τ.Π.Δ.).
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 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, όμως η Α.Α. μπορεί
να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον
τους ανατεθεί η σύμβαση.
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, που θα
αναλογεί σε ποσοστό 2% (δύο) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι
3.897,18 Ευρώ, εφ’ όσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων των υπό
προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης προ Φ.Π.Α.
για το συγκεκριμένο τμήμα ειδών της μελέτης.
Συγκεκριμένα:
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Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το πρώτο τμήμα (ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των 837,92Ευρώ.



Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το δεύτερο τμήμα (ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των 279,55 Ευρώ.



Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το τρίτο τμήμα (ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ) η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των 174,07Ευρώ.



Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το τέταρτο τμήμα (ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ) η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των 243,32
Ευρώ.



Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το πέμπτο τμήμα (ΤΜΗΜΑ 5 : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
& ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των 185,68
Ευρώ.



Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το έκτο τμήμα (ΤΜΗΜΑ 6: ΦΡΟΥΤΑ) η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των 47,60 Ευρώ.



Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το έβδομο τμήμα (ΤΜΗΜΑ 7: ΧΥΜΟΙ) η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των 60,00 Ευρώ.



Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το όγδοο τμήμα (ΤΜΗΜΑ 8: ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ) η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των 177,10 Ευρώ.



Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το ένατο τμήμα (ΤΜΗΜΑ 9: ΓΑΛΑ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ) η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των 1.519,14 Ευρώ.



Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το δέκατο τμήμα (ΤΜΗΜΑ 10: ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: τρόφιμα κοινωνικού παντοπωλείου) η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
προσδιορίζεται στο ποσό των 252,60 Ευρώ



Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το εντέκατο τμήμα (ΤΜΗΜΑ 11: ΕΙΔΗ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ: τρόφιμα κοινωνικού παντοπωλείου) η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
προσδιορίζεται στο ποσό των 119,80 Ευρώ

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 έναν (1) ημερολογιακό μήνα 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 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 μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένδικων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής
προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών και
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες
στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και
β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο
βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων

Σελίδα 15

20PROC007353296 2020-09-22
βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί
αμετακλήτως.
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 έως
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την 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.
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.
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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 η Αναθέτουσα Αρχή:
i.

γνωρίζει ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων 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

ii.

μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων

ή/και
β) όταν η Αναθέτουσα Αρχή
i.

γνωρίζει ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
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

ii.

μπορεί να το αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Αν ο οικονομικός φορέας 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 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 όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
Σελίδα 17

20PROC007353296 2020-09-22
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 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 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μικρά ποσά, για την παρούσα διαδικασία,
θεωρούνται αυτά που δεν ξεπερνούν το 5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (του τμήματος για το
οποίο συμμετέχει).
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,
ήτοι:
Υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 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 αθέτηση των υποχρεώσεων
αυτών συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 6
του άρθρου 73 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.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(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 2.2.9.2 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 η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) 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 οικονομικός φορέας 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. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 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 Καταλληλότητα 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 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 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
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α) να διαθέτουν τον κατωτέρω εξοπλισμό ανάλογα με το ΤΜΗΜΑ για το οποίο συμμετέχουν:
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 1 – ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα
οχήματα (ιδιόκτητα ή μισθωμένα, με ψυκτικό μηχανισμό και χωρίς ψυκτικό μηχανισμό ανάλογα
με το είδος που θα μεταφέρουν – τουλάχιστον ένα ανά κατηγορία) για τη μεταφορά των ειδών.
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 2 – ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα
οχήματα (ιδιόκτητα ή μισθωμένα, με ψυκτικό μηχανισμό – τουλάχιστον ένα) για τη μεταφορά των
ειδών.
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 3 – ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα
οχήματα (ιδιόκτητα ή μισθωμένα, με ψυκτικό μηχανισμό – τουλάχιστον ένα) για τη μεταφορά των
ειδών.
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 4 – ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ, θα πρέπει να διαθέτουν
κατάλληλα οχήματα, ιδιόκτητα ή μισθωμένα (τουλάχιστον ένα) για τη μεταφορά των ειδών.
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 5 – ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, θα πρέπει να
διαθέτουν κατάλληλα οχήματα, ιδιόκτητα ή μισθωμένα (τουλάχιστον ένα) για τη μεταφορά των
ειδών.
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 6 – ΦΡΟΥΤΑ, θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα οχήματα,
ιδιόκτητα ή μισθωμένα (τουλάχιστον ένα) για τη μεταφορά των ειδών.
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 7 – ΧΥΜΟΙ, θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα οχήματα,
ιδιόκτητα ή μισθωμένα (τουλάχιστον ένα) για τη μεταφορά των ειδών.
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 8 – ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, θα πρέπει να διαθέτουν
κατάλληλα οχήματα (ιδιόκτητα ή μισθωμένα, με ψυκτικό μηχανισμό και χωρίς ψυκτικό μηχανισμό
ανάλογα με το είδος που θα μεταφέρουν - τουλάχιστον ένα ανά κατηγορία) για τη μεταφορά των
ειδών.
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 9 – ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ, θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα
οχήματα (ιδιόκτητα ή μισθωμένα, με ψυκτικό μηχανισμό – τουλάχιστον ένα) για τη μεταφορά των
ειδών.
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 10 – ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (τρόφιμα κοινωνικού
παντοπωλείου) , θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα οχήματα, ιδιόκτητα ή μισθωμένα
(τουλάχιστον ένα) για τη μεταφορά των ειδών.
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 11 – ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (τρόφιμα κοινωνικού παντοπωλείου),
θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα οχήματα, ιδιόκτητα ή μισθωμένα (με ψυκτικό μηχανισμό –
τουλάχιστον ένα) για τη μεταφορά των ειδών.
β) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2019 - 2018 - 2017), να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3)
συμβάσεις προμήθειας, αντίστοιχου τύπου με το τμήμα για το οποίο συμμετέχουν, στον δημόσιο ή/και
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 1 – ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις
απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 (ή το νεότερο 22000:2018) & ISO 9001:2015, ή
ισοδύναμα, με πεδίο εφαρμογής – πιστοποίησης την εμπορία (ή πώληση) και αποθήκευση
τυποποιημένων προϊόντων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, υπό ψύξη και κατάψυξη, υπό την
προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η διακίνηση ή μεταφορά ή διανομή των ειδών.
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 2 – ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις
απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 (ή το νεότερο 22000:2018) & ISO 9001:2015, ή
ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής – πιστοποίησης την εμπορία (ή πώληση), αποθήκευση,
επεξεργασία, τυποποίηση κρέατος και πουλερικών και κοπή κιμά, υπό την προϋπόθεση να
περιλαμβάνεται η διακίνηση ή μεταφορά ή διανομή των ειδών.
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 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 3 – ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις
απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 (ή το νεότερο 22000:2018) & ISO 9001:2015, ή
ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής – πιστοποίησης την εμπορία (ή πώληση) και αποθήκευση
τυποποιημένων προϊόντων σε κατάψυξη, υπό την προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η διακίνηση ή
μεταφορά ή διανομή των ειδών.
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 4 – ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ, θα πρέπει να
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 (ή το νεότερο 22000:2018) &
ISO 9001:2015, ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής – πιστοποίησης, την εμπορία (ή πώληση) και
αποθήκευση νωπών λαχανικών και φρούτων υπό την προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η
διακίνηση ή μεταφορά ή διανομή των ειδών.
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 5 – ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, θα πρέπει να
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 (ή το νεότερο 22000:2018) ή
ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής – πιστοποίησης την παραγωγή, εμπορία (ή πώληση) άρτου,
αρτοσκευασμάτων και αρτοσκευασμάτων ζαχαροπλαστικής υπό την προϋπόθεση να
περιλαμβάνεται η διακίνηση ή μεταφορά ή διανομή των ειδών.
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 6 – ΦΡΟΥΤΑ, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις
του προτύπου ISO 22000:2005 (ή το νεότερο 22000:2018) & ISO 9001:2015, ή ισοδύναμα με πεδίο
εφαρμογής – πιστοποίησης, την εμπορία (ή πώληση) και αποθήκευση νωπών φρούτων υπό την
προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η διακίνηση ή μεταφορά ή διανομή των ειδών.
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 7 – ΧΥΜΟΙ, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του
προτύπου ISO 22000:2005 (ή το νεότερο 22000:2018) & ISO 9001:2015, ή ισοδύναμα, με πεδίο
εφαρμογής – πιστοποίησης την εμπορία (ή πώληση) και αποθήκευση τυποποιημένων προϊόντων
σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, υπό την προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η διακίνηση ή
μεταφορά ή διανομή των ειδών.
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 8 – ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, θα πρέπει να συμμορφώνονται
με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 (ή το νεότερο 22000:2018) & ISO 9001:2015, ή
ισοδύναμα, με πεδίο εφαρμογής – πιστοποίησης την εμπορία (ή πώληση) και αποθήκευση
τυποποιημένων τροφίμων – κρύων γευμάτων και αρτοσκευασμάτων, υπό την προϋπόθεση να
περιλαμβάνεται η διακίνηση ή μεταφορά ή διανομή των ειδών.
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 9 – ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις
απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 (ή το νεότερο 22000:2018) & ISO 9001:2015, ή
ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής – πιστοποίησης την παραγωγή ή εμπορία (ή πώληση)
γαλακτοκομικών υπό την προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η διακίνηση ή μεταφορά ή διανομή των
ειδών.
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 10 – ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (τρόφιμα κοινωνικού παντοπωλείου)
θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 (ή το νεότερο
22000:2018) & ISO 9001:2015, ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής – πιστοποίησης την εμπορία (ή
πώληση) και αποθήκευση τυποποιημένων προϊόντων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, υπό την
προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η διακίνηση ή μεταφορά ή διανομή των ειδών.
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 11 – ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (τρόφιμα κοινωνικού παντοπωλείου),
θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 (ή το νεότερο
22000:2018) & ISO 9001:2015, ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής – πιστοποίησης την εμπορία (ή
πώληση), αποθήκευση, επεξεργασία, τυποποίηση κρέατος και πουλερικών, υπό την προϋπόθεση
να περιλαμβάνεται η διακίνηση ή μεταφορά ή διανομή των ειδών.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων,
στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Η σχετική
δέσμευση αποδεικνύεται είτε με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (του νομίμου εκπροσώπου του τρίτου)
ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό συμφωνητικό.
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Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς αλλά και οι τυχόν τρίτοι:
α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν.
4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις
συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ έχει καταρτισθεί βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης
158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις
οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και της Κατευθυντήριας Οδηγίας
23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της
ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Σημειώνεται ότι στο ΤΕΥΔ στο μέρος IV «Κριτήρια επιλογής» οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να
συμπληρώσουν μόνο την ενότητα α «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής», καθώς οι ενότητες Α
έως Δ του μέρους IV έχουν απαλειφθεί.
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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση νόμιμου 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.
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.
Σημείωση: Τα παραπάνω (υποβολή ΤΕΥΔ) ισχύουν και στην περίπτωση τρίτων στις δυνατότητες των
οποίων στηρίζεται ο συμμετέχων οικονομικός φορέας, υπεργολάβων στις δυνατότητες των οποίων
στηρίζεται ο συμμετέχων οικονομικός φορέας, καθώς και για τους υπεργολάβους στις δυνατότητες των
οποίων δεν στηρίζεται ο συμμετέχων οικονομικός φορέας, ανεξαρτήτως του ποσοστού υπεργολαβίας που
προτίθεται να αναθέσει.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα προσωρινού αναδόχου
Γενικά:
Ο οικονομικός φορέας (προσωρινός ανάδοχος) δεν υποχρεούται να υποβάλει στο στάδιο αυτό
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί κατά την υποβολή της προσφοράς του και αυτά πληρούν τις
προϋποθέσεις έκδοσης / ισχύος που τίθενται με την παρούσα παράγραφο.
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Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς δια του ΤΕΥΔ, 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.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
 Οι ένορκες βεβαιώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους,
 Οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους, καθώς απαιτείται να φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Όπου στην παρούσα προβλέπεται υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, νοείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.
1599/86.
Αποδεικτικά μέσα
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
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, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν από την
υποβολή του.
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.
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 περίπτωση α’ & β’ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας θα πρέπει να αναφέρει ως λόγο έκδοσης
«για κάθε νόμιμη χρήση», ενώ το πιστοποιητικό του ασφαλιστικής ενημερότητας (το οποίο θα πρέπει να
έχει εκδοθεί μετά τις 01/05/2020) θα πρέπει να αναφέρει ως λόγο έκδοσης «για συμμετοχή σε
δημοπρασίες, για συμμετοχή σε διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου και των ΝΠΔΔ»
Τα πιστοποιητικά της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ & β’ θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την
ημέρα υποβολής τους, ή εάν δεν αναφέρεται σε αυτά χρόνος ισχύος, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως
τρεις μήνες πριν από την υποβολή τους.
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Επίσης ειδικά για τις περιπτώσεις α’ & β’ της παραγράφου 2.2.3.2 πέραν του ως άνω πιστοποιητικού,
υποβάλλεται
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Επίσης ειδικά για την περίπτωση β’ ης παραγράφου 2.2.3.2 υποβάλλεται και
 Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 του προσφέροντος στην οποία να δηλώνονται οι οργανισμοί κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους υποχρεούται να καταβάλλει εισφορές (στην περίπτωση που ο προσωρινός
ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης).
γ) Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2γ της παρούσας, 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, που θα πρέπει να
έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν από την υποβολή του.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη
Δήλωση του Ν. 1599/86 του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ
σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
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 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.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά της παρ. 2.2.3.4 περίπτωση β΄ που εκδίδονται από δικαστικές αρχές (πχ.
περί μη πτώχευσης, εξυγίανσης, δικαστικής εκκαθάρισης, κλπ), καθώς και το αντίστοιχο πιστοποιητικό
του ΓΕΜΗ θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν από την υποβολή τους.
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. Το εκτυπωμένο έγγραφο θα πρέπει να
φέρει ημερομηνία μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφο ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’, β’ 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 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
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καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’, β’ & γ
καθώς και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του οικονομικού
φορέα ή ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση,
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
στ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/ ή ένορκη βεβαίωση του οικονομικού
φορέα ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του, ότι
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. 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.
Για την απόδειξη άσκησης του ειδικού επαγγέλματός τους επικουρικά και συμπληρωματικά μπορεί να
υποβάλλεται και βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή περί έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού
προσώπου, ή/και βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός
δραστηριοτήτων (ΚΑΔ).
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) άδεια κυκλοφορίας οχήματος, ιδιόκτητου ή μισθωμένου. Στην περίπτωση μισθωμένου απαιτείται και
η υποβολή του σχετικού μισθωτηρίου. Κατά περίπτωση συμπληρωματικά, όπου απαιτείται, οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν την ειδική άδεια κυκλοφορίας οχήματος της αρμόδιας Δ/νσης κτηνιατρικής της
οικείας περιφέρειας για είδη ζωικής προέλευσης.
β) Κατάλογο των συμβάσεων προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου που έχουν εκτελέσει κατά τη
διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2019, 2018, 2017), με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της
ημερομηνίας έναρξης και λήξης της σύμβασης, του αριθμού της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και του δημόσιου
παραλήπτη.
Ο κατάλογος θα έχει την εξής μορφή:
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Β.4. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
 για το ΤΜΗΜΑ 1 – ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, Πιστοποιητικά ISO 22000:2005 (ή το νεότερο
22000:2018) & ISO 9001:2015, ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής – πιστοποίησης την εμπορία (ή
πώληση) και αποθήκευση τυποποιημένων προϊόντων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, υπό ψύξη
και κατάψυξη, υπό την προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η διακίνηση ή μεταφορά ή διανομή των
ειδών.
 για το ΤΜΗΜΑ 2 – ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, Πιστοποιητικά ISO 22000:2005 (ή το νεότερο 22000:2018)
& ISO 9001:2015, ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής – πιστοποίησης την εμπορία (ή πώληση),
αποθήκευση, επεξεργασία, τυποποίηση κρέατος και πουλερικών και κοπή κιμά, υπό την
προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η διακίνηση ή μεταφορά ή διανομή των ειδών.
 για το ΤΜΗΜΑ 3 – ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, Πιστοποιητικά ISO 22000:2005 (ή το νεότερο 22000:2018)
& ISO 9001:2015, ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής – πιστοποίησης την εμπορία (ή πώληση) και
αποθήκευση τυποποιημένων προϊόντων σε κατάψυξη, υπό την προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η
διακίνηση ή μεταφορά ή διανομή των ειδών.
 για το ΤΜΗΜΑ 4 – ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ, Πιστοποιητικά ISO 22000:2005 (ή το νεότερο
22000:2018) & ISO 9001:2015, ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής – πιστοποίησης την εμπορία (ή
πώληση) και αποθήκευση νωπών λαχανικών και φρούτων υπό την προϋπόθεση να
περιλαμβάνεται η διακίνηση ή μεταφορά ή διανομή των ειδών.
 για το ΤΜΗΜΑ 5 – ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (ή το
νεότερο 22000:2018) ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής – πιστοποίησης την παραγωγή, εμπορία (ή
πώληση) άρτου, αρτοσκευασμάτων και αρτοσκευασμάτων ζαχαροπλαστικής υπό την προϋπόθεση
να περιλαμβάνεται η διακίνηση ή μεταφορά ή διανομή των ειδών.
 για το ΤΜΗΜΑ 6 – ΦΡΟΥΤΑ, Πιστοποιητικά ISO 22000:2005 (ή το νεότερο 22000:2018) & ISO
9001:2015, ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής – πιστοποίησης, την εμπορία (ή πώληση) και
αποθήκευση νωπών φρούτων υπό την προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η διακίνηση ή μεταφορά ή
διανομή των ειδών.
 για το ΤΜΗΜΑ 7 – ΧΥΜΟΙ, Πιστοποιητικά ISO 22000:2005 (ή το νεότερο 22000:2018) & ISO
9001:2015, ή ισοδύναμα, με πεδίο εφαρμογής – πιστοποίησης την εμπορία (ή πώληση) και
αποθήκευση τυποποιημένων προϊόντων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, , υπό την προϋπόθεση
να περιλαμβάνεται η διακίνηση ή μεταφορά ή διανομή των ειδών.
 για το ΤΜΗΜΑ 8 – ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, Πιστοποιητικά ISO 22000:2005 (ή το νεότερο
22000:2018) & ISO 9001:2015, ή ισοδύναμα, με πεδίο εφαρμογής – πιστοποίησης την εμπορία (ή
πώληση) και αποθήκευση τυποποιημένων τροφίμων – κρύων γευμάτων και αρτοσκευασμάτων,
υπό την προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η διακίνηση ή μεταφορά ή διανομή των ειδών.
 για το ΤΜΗΜΑ 9 – ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ, Πιστοποιητικά ISO 22000:2005 (ή το νεότερο
22000:2018) & ISO 9001:2015, ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής – πιστοποίησης την παραγωγή ή
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εμπορία (ή πώληση) γαλακτοκομικών υπό την προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η διακίνηση ή
μεταφορά ή διανομή των ειδών.

 για το ΤΜΗΜΑ 10 – ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (τρόφιμα κοινωνικού παντοπωλείου) Πιστοποιητικά
ISO 22000:2005 (ή το νεότερο 22000:2018) & ISO 9001:2015, ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής –
πιστοποίησης την εμπορία (ή πώληση) και αποθήκευση τυποποιημένων προϊόντων σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος, υπό την προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η διακίνηση ή μεταφορά ή
διανομή των ειδών.
 για το ΤΜΗΜΑ 11 – ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (τρόφιμα κοινωνικού παντοπωλείου) Πιστοποιητικά
ISO 22000:2005 (ή το νεότερο 22000:2018) & ISO 9001:2015, ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής –
πιστοποίησης την εμπορία (ή πώληση), αποθήκευση, επεξεργασία, τυποποίηση κρέατος και
πουλερικών, υπό την προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η διακίνηση ή μεταφορά ή διανομή των
ειδών.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής τους.
Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές του σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, πρακτικό γενικής
συνέλευσης, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ
γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή του πιστοποιητικού αυτού.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη
νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Στην περίπτωση που τα ανωτέρω, ή μέρος αυτών, προκύπτουν από πιστοποιητικά του Γ.Ε.Μ.Η., αυτά
θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 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.
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
Σελίδα 27

20PROC007353296 2020-09-22
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.
Σημείωση: Στην Ελλάδα δεν έχουν καταρτισθεί προς το παρόν οι σχετικοί επίσημοι κατάλογοι.
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.
Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Η σχετική δέσμευση αποδεικνύεται με την προσκόμιση: ή υπεύθυνης δήλωση του Ν. 1599/86 (του
νομίμου εκπροσώπου του τρίτου) η οποία πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του
στην περίπτωση που δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη ή συμβολαιογραφικής πράξης ή ιδιωτικού
συμφωνητικού μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται.
Επίσης για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσωρινός ανάδοχος, είναι νομικό πρόσωπο,
προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης που
αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο Β.5.
Σημείωση: Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση τρίτων στις δυνατότητες των οποίων στηρίζεται ο
συμμετέχων οικονομικός φορέας, υπεργολάβων στις δυνατότητες των οποίων στηρίζεται ο συμμετέχων
οικονομικός φορέας, καθώς και για τους υπεργολάβους στις δυνατότητες των οποίων δεν στηρίζεται ο
συμμετέχων οικονομικός φορέας, ανεξαρτήτως του ποσοστού υπεργολαβίας που προτίθεται να αναθέσει.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
τιμής, ανά τμήμα ειδών, χωρίς περιορισμό των τμημάτων που μπορεί να ανατεθούν σε έναν
προσφέροντα, που θα δοθεί ως εξής:
i. με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης
μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία
πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Αττικής για τα είδη που προβλέπεται σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία (είδη οπωρολαχανοπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά, είδη κρεοπωλείου, είδη
ιχθυοπωλείου, κατεψυγμένα λαχανικά, αυγά και ελαιόλαδο) ήτοι τμήματα 2,3,4,6, 11 και υποτμήματα
1.2, 1.3, 1.4 και 10.2
Για τα ανωτέρω τμήματα ή υποτμήματα, η προσφερθείσα έκπτωση δεν μειώνει το ύψος της
σύμβασης , το οποίο θα ταυτίζεται με το ποσόν του προϋπολογισμού της μελέτης..
ii. με τιμές μονάδος κατ’ είδος για τα υπόλοιπα είδη, συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος, ήτοι
τμήματα 5, 7, 8, 9 και υποτμήματα 1.1, 1.5 και 10.1
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, για το
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα ειδών.
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.
Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία φέρει ηλεκτρονική υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ανάρτηση
προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ). Για τα υπόλοιπα υποβαλλόμενα έγγραφα ισχύουν οι διατάξεις του Ν.
4250/2014 (Α’ 94).
2.4.2 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 (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον 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.
Επισημαίνεται ότι οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
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 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 υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
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
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
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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 υπογράφοντα 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.
Καθώς, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, εκτός των ανωτέρω θα πρέπει να υποβληθούν επιπλέον
τεχνική και οικονομική προσφορά που συντάσσονται από τον οικονομικό φορέα κατά τα αναλυτικά
αναφερόμενα στις κατωτέρω παραγράφους 2.4.3.2 και 2.4.4
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, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της
παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
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, τα εγχειρίδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων. Επίσης δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή ιδιωτικά έγγραφα εφόσον συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
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ηλεκτρονική υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ανάρτηση προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ).
Προς απόδειξη του εμπρόθεσμου της καταθέσεως, ο ανωτέρω φάκελος κατατίθεται επί αποδείξει
συνοδευόμενος από το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) στην έδρα του Δήμου Βριλησσίων
που βρίσκεται επί της οδού Δημητρίου Βερνάρδου 23, Τ.Κ. 15235 και συγκεκριμένα στο γραφείο
πρωτοκόλλου όπου θα λάβει τον σχετικό αριθμό, και θα διαβιβασθεί υπηρεσιακώς στην αρμόδια
επιτροπή.
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.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
α) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες,
συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα Τ.Ε.Υ.Δ. το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή
αρχείου doc, στο χώρο του διαγωνισμού στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στο
χώρο του διαγωνισμού και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2
της παρούσας διακήρυξης.
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.).

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
Καθώς, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, εκτός από την Τεχνική Προσφορά που παράγεται από το σύστημα, οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν και Τεχνική Προσφορά (ως επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο
.pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο), η οποία πρέπει να συνταχθεί από τους ίδιους σύμφωνα με τον τρόπο, την
τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο «Τεχνικές προδιαγραφές» της
92/2020 μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), προκειμένου να είναι
άμεσα αξιολογήσιμη.
Θα πρέπει δε να περιλαμβάνει τυχόν έγγραφα και δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο ως άνω
Παράρτημα Ι..
Επίσης όσον αφορά στο ΤΜΗΜΑ 2 και στο ΤΜΗΜΑ 11 (ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) Με την τεχνική προσφορά
θα πρέπει να συνυποβληθεί (ως επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο .pdf):
1. Απόφαση έγκρισης και καταχώρησης, στο μητρώο που τηρείται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.
278701/2005 (ΦΕΚ 726/Β’), της οικείας Περιφέρειας της έδρας του οικονομικού φορέα, στο οποίο
να αναγράφεται ο σχετικός κωδικός εμπόρου, η οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί τήρησης των υγειονομικών κανόνων διαχείρισης για ζωικά
υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο,
σύμφωνα τους Ε.Κ. 1069/2009 & 142/2011 και την Υ.Α. 612/118658/2020 , η οποία θα συνοδεύεται
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από σύμβαση με εταιρεία διαχείρισης / μεταποίησης αυτών, με αντικείμενο τη συλλογή των
προϊόντων αυτών, η οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν, στην τεχνική προσφορά τους, 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 (επί ποινή αποκλεισμού)
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, ήτοι
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής ανά τμήμα ειδών.
Καθώς μέρος της οικονομικής προσφοράς έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος, θα πρέπει υποβληθεί και ξεχωριστό έντυπο οικονομικής προσφοράς σε μορφή pdf
(ψηφιακά υπογεγραμμένο) βάσει των υποδειγμάτων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της παρούσας, τα οποία θα
υπάρχουν αναρτημένα σε επεξεργάσιμα αρχεία (excel) στο χώρο του διαγωνισμού.
Συστημικά, 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.

Τιμές
Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

Για τα είδη των τμημάτων 5, 8 και των υποτμημάτων 1.1, 1.5 και 10.1:
Στην ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, θα συμπληρωθεί ως τιμή μονάδος προσφοράς, το άθροισμα
(προ ΦΠΑ) των επιμέρους τιμών προσφοράς για το σύνολο των ποσοτήτων έκαστου είδους με δύο (2)
δεκαδικά ψηφία, ως θα προκύπτει από το ξεχωριστό συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς που
θα υποβληθεί σε μορφή pdf (ψηφιακά υπογεγραμμένο) βάσει των υποδειγμάτων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V
της παρούσας τα οποία θα υπάρχουν αναρτημένα σε επεξεργάσιμα αρχεία στο χώρο του διαγωνισμού
(αρχεία excel).
Σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ της συνολικής τιμής προσφοράς (προ Φ.Π.Α.) που έχει καταχωρηθεί
στην ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και της τιμής που αναγράφεται στο αναλυτικό συνημμένο
έντυπο οικονομικής προσφοράς, κατισχύει η δεύτερη.

Για το είδος του τμήματος 7:
Στην ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, θα συμπληρωθεί ως τιμή μονάδος προσφοράς, η τιμή μονάδος
ενός τεμαχίου χυμού σε συσκευασία 250 ml (προ ΦΠΑ).
Σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ της τιμής προσφοράς (προ Φ.Π.Α.) που έχει καταχωρηθεί στην
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και της τιμής που αναγράφεται στο αναλυτικό συνημμένο έντυπο
οικονομικής προσφοράς, κατισχύει η δεύτερη.

Για το είδος του τμήματος 9 :
Στην ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, θα συμπληρωθεί ως τιμή μονάδος προσφοράς, η τιμή μονάδος
ενός τεμαχίου γάλακτος σε συσκευασία ενός λίτρου (προ ΦΠΑ).
Σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ της τιμής προσφοράς (προ Φ.Π.Α.) που έχει καταχωρηθεί στην
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και της τιμής που αναγράφεται στο αναλυτικό συνημμένο έντυπο
οικονομικής προσφοράς, κατισχύει η δεύτερη.
Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
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Για τα είδη των τμημάτων 2,3,4,6 και των υποτμημάτων 1.2, 1.3, 1.4 και 10.2
Στην ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, θα συμπληρωθεί ως τιμή μονάδος προσφοράς, το άθροισμα
(προ ΦΠΑ) των επιμέρους τιμών προσφοράς για το σύνολο των ποσοτήτων έκαστου είδους με δύο (2)
δεκαδικά ψηφία, που θα προκύπτει ανά τμήμα ή υποτμήμα μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου
ποσοστού της έκπτωσης από την αξία (προ ΦΠΑ) που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της
92/2020 μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας.
Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής 5% για το υποτμήμα 1.3 –
Κατεψυγμένα Λαχανικά. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα
συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς το αποτέλεσμα της πράξης: 1.401,00 - (1.401,00 x 0,05), δηλαδή 1.330,95.
Ειδικά για το υποτμήμα 1.2 καθώς στην ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος έχει καταχωρηθεί ποσότητα
η τιμή μονάδος προσφοράς θα καταχωρηθεί ως εξής:
Έστω ότι ο διαγωνιζόμενος για το υποτμήμα 1.2 – Ελαιόλαδο, έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής 10%.
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος καταχώρησης της οικονομικής προσφοράς θα
συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς το αποτέλεσμα της πράξης: 23,00 - (23,00 x 0,10) , δηλαδή 20,70
Στην περίπτωση αναντιστοιχίας της τιμής προσφοράς που προκύπτει από την καταχώρηση στο σύστημα
και του αναγραφόμενου ποσοστού έκπτωσης (ανά τμήμα ή υποτμήμα) στο ξεχωριστό έντυπο
οικονομικής προσφοράς, κατισχύει το δεύτερο.
Καθώς μέρος της οικονομικής προσφοράς, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει
αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, θα υποβληθεί και ξεχωριστό
έντυπο σε μορφή pdf (ψηφιακά υπογεγραμμένο) βάσει των υποδειγμάτων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της
παρούσας τα οποία θα υπάρχουν αναρτημένα σε επεξεργάσιμα αρχεία στο χώρο του διαγωνισμού
(αρχεία excel).
Επισημαίνεται ότι, για τα συγκεκριμένα τμήματα (2,3,4,6) και υποτμήματα (1.2, 1.3, 1.4 και 10.2) στα
σχετικά υποδείγματα των εντύπων της οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα V) είναι
προσυμπληρωμένα τα σύνολα (καθαρή αξία, Φ.Π.Α., συνολική αξία) και δεν επιδέχονται μεταβολής
από τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι οφείλουν να συμπληρώσουν μόνο το προσφερόμενο ποσοστό
έκπτωσης (που αποτελεί άλλωστε το κριτήριο ανάθεσης), το οποίο δεν θα μειώσει την αξία της σύμβασης
καθώς η τιμή αναφοράς επί της οποίας παρέχεται η έκπτωση είναι κυμαινόμενη (αναπροσαρμοζόμενη),
συνεπώς το ύψος της σύμβασης για τα συγκεκριμένα τμήματα και υποτμήματα θα ταυτίζεται με το
δημοπρατηθέν ποσόν.
Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των αγαθών στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης..
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές (τιμή μονάδος ή ποσοστό έκπτωσης) είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες α) δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, ήτοι η τιμή μονάδος ή το ποσοστό έκπτωσης (ανάλογα με την περίπτωση), με την
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και β) η συνολική τιμή (προ ΦΠΑ) υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης ως καθορίζεται στο κεφάλαιο «προϋπολογισμός» της 92/2020 μελέτης της
υπηρεσίας. Δεν ελέγχεται και δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα τυχόν υπέρβαση των επιμέρους τιμών
μονάδος κατ’ άρθρο.
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
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
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
H αναθέτουσα αρχή 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 προσωρινού αναδόχου) 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 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου 73 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.
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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:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και ώρα 11:00 π.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, 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 (επιτροπή
διαγωνισμού), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή διαγωνισμού) 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.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή διαγωνισμού) 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.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση (η οποία αποστέλλεται στους συμμετέχοντες
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος) οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή διαγωνισμού) 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 γνωμοδοτικό
όργανο, στο αρμόδιο αποφασίζον όργανο της αναθέτουσας αρχής 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 που προτείνουν στην
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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.
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 με επιμέλεια αυτής, μαζί με αντίγραφο των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του αντίστοιχου σταδίου, στους
προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατά το προηγούμενο άρθρο, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει
σχετική πρόσκληση μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας ΔΕΚΑ (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν,
τα δικαιολογητικά – αποδεικτικά μέσα που περιγράφονται, στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία τόσο για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού όσο και για την
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική
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.
Παράλληλα, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους,
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτείται, κατά περίπτωση, να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014.,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.
Επίσης δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή ιδιωτικά έγγραφα εφόσον κατά την ηλεκτρονική υποβολή
τους έχει συνυποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του οικονομικού φορέα, στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία έχει υπογραφεί αρμοδίως ηλεκτρονικά μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Σημείωση: Τα παραπάνω ισχύουν ανάλογα και στην περίπτωση τρίτων στις δυνατότητες των οποίων
στηρίζεται ο συμμετέχων οικονομικός φορέας, υπεργολάβων στις δυνατότητες των οποίων στηρίζεται ο
συμμετέχων οικονομικός φορέας, καθώς και για τους υπεργολάβους στις δυνατότητες των οποίων δεν
στηρίζεται ο συμμετέχων οικονομικός φορέας, ανεξαρτήτως του ποσοστού υπεργολαβίας που προτίθεται
να αναθέσει.
Προς απόδειξη του εμπρόθεσμου της καταθέσεως, ο ανωτέρω φάκελος κατατίθεται επί αποδείξει
συνοδευόμενος από το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV) στην έδρα του Δήμου Βριλησσίων
που βρίσκεται επί της οδού Δημητρίου Βερνάρδου 23, Τ.Κ. 15235 και συγκεκριμένα στο γραφείο
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πρωτοκόλλου όπου θα λάβει τον σχετικό αριθμό, και θα διαβιβασθεί υπηρεσιακώς στην αρμόδια
επιτροπή.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει, εντός της κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενης
προθεσμίας των 10 ημερών, 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. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση
των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Η παρούσα ρύθμιση 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΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. 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
Τ.Ε.Υ.Δ., 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 έως 2.2.8
(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 Τ.Ε.Υ.Δ., 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 προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 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 τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η
διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών και τη
διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής (Ο.Ε.) για τη λήψη απόφασης
είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι, η
αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό
και ως εξής: Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση
μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή, δια των αρμοδίων χρηστών του συστήματος, κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης,
μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε
κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4 και τα άρθρα 360 & επόμενα του Ν. 4412/2016.
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 του Ν. 4412/2016.
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
γ) Ειδικά στην περίπτωση που ασκηθεί προδικαστική προσφυγή.
Κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται
ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ιδίου
Νόμου. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπή διαγωνισμού), 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 ίδια ως άνω διαδικασία κατά το άρθρο 103 για τον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει 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
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
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Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
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 περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της
και 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, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016., ενώ δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης αν
υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 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 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
39/2017.
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.
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση 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.
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Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων
έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα
βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την
απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

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.
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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.
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 αριθμό (νοείται ο αριθμός
απόφασης κατακύρωσης) και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης κατά 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 την παράγραφο 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/και αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το
ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των αγαθών 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, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X 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.
Καθώς το ISO 22000:2005 από 18/06/2021 αντικαθίσταται από το ISO 22000:2018, ο κάθε ανάδοχος
υποχρεούται να προσκομίσει το νέο ISO τόσο στην αναθέτουσα αρχή (Δήμο Βριλησσίων) που τηρεί τον
φάκελο του διαγωνισμού, όσο και στον φορέα με τον οποίο έχει συναφθεί η σύμβαση, το αργότερο
έως 17/06/2021. Σε αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος.
Επίσης σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμβασης λήξει ο χρόνος ισχύος υποβληθέντος ISO, ή
άδειας κυκλοφορίας οχήματος, ή εγγράφου που ρητά κατονομάζεται και ζητείται να υποβληθεί με την
τεχνική προσφορά στο άρθρο 2.4.3.2 της παρούσας, ο κάθε ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει
τόσο στην αναθέτουσα αρχή (Δήμο Βριλησσίων) που τηρεί τον φάκελο του διαγωνισμού, όσο και στον
φορέα με τον οποίο έχει συναφθεί η σύμβαση, το ανανεωμένο έγγραφο.
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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, (αν δεν
έχουν δηλωθεί με το ΤΕΥΔ), 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.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά την τεχνική
και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία και οι
προϋποθέσεις αντικατάστασής του έχουν ως εξής:
Υποβάλλει αίτηση σχετικά με την πρόθεσή του να αντικαταστήσει τον υπεργολάβο στην οποία αναφέρει
τα πλήρη στοιχεία αυτού και συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα που είχαν
υποβληθεί για τον αρχικό υπεργολάβο.
Τα αρμόδια όργανα της αναθέτουσας αρχής ελέγχουν την πληρότητα αυτών και γνωμοδοτούν στο
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για τη λήψη απόφασης επί του αιτήματος του αναδόχου.
Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του αποφαινομένου οργάνου, η οποία κοινοποιείται στον
ανάδοχο, αντικαθίσταται ο υπεργολάβος.
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 2.2.9.2
της παρούσας, ανεξαρτήτως του ποσοστού του τμήματος της σύμβασης που ο ανάδοχος προτίθεται να
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους.
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.
Σημειώνεται ότι η σύμβαση μπορεί να παραταθεί, με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής, για χρονικό
διάστημα έως δύο μήνες στην περίπτωση που δεν έχει εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενο της
σύμβασης, ανεξαρτήτως ποσοτήτων.

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,
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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.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, στο 100% της συμβατικής αξίας που θα
προκύπτει βάσει των τιμολογηθεισών ποσοτήτων, μετά την εκάστοτε τμηματική οριστική παραλαβή των
αγαθών και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, από τον κάθε φορέα υλοποίησης, βάσει
των εγκριθεισών δαπανών σε βάρος του προϋπολογισμού τους οικονομικού έτους 2021, και εφόσον δεν
διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς την ποιότητα και την ποσότητα των προμηθευομένων ειδών.
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.
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 επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
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, εφόσον εκδοθεί η σχετική Υ.Α.
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).
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 αξίας επί του καθαρού ποσού.

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 μέσα στον συμβατικό
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.
4412/2016.
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, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
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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 γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται 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), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), και κατά τα γενικότερα οριζόμενα στα άρθρα 203, 206,
208, 207, 213 του Ν. 4412/2016, καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση (αναθέτουσα αρχή) μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης.
Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 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. 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.

5.4

Δικαστική Επίλυση Διαφορών

1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση προμήθειας,
ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την
άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η
σύμβαση. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή
περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο
ενάγων.
2. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο
αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής
πράξης ή παράλειψης.
3. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν ο φάκελος της
υπόθεσης δεν αποσταλεί στο Διοικητικό Εφετείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα
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δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση συζητείται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων
ή ο ενάγων, αν το ζητήσει ο ίδιος.
4. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία (1) δικάσιμο. Ένορκες βεβαιώσεις
ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται υπόψη, μόνο αν έχουν δοθεί
ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση
και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η απόφαση
εκδίδεται το ταχύτερο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου είναι αμέσως εκτελεστές.
5. Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1
μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες
διατάξεις. Αν από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς
επανορθώσιμης, μπορεί να διαταχθεί με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν μέρει
αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή
και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από τον
διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, χωρίς
υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο
συγκροτείται από τρία (3) μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η
απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, με αίτηση κάποιου από τους
διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης.
6. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα
τα μέλη της, που μεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική ομοδικία.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά βάσει των οριζομένων στο άρθρο 7 του
κεφαλαίου «Συγγραφή υποχρεώσεων» της υπ’ αριθμ. 92/2020 μελέτης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
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 αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. 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.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης δεν
καθορίζεται με την παραγγελία ή δεν καθορίζεται στο συμφωνητικό.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του κάθε φορέα υλοποίησης της
προμήθειας, που έχει συγκροτηθεί 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.
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο.
Σε περίπτωση που απαιτηθεί έλεγχος ικανοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών κάποιου είδους από
αναγνωρισμένο εργαστήριο, κάθε δαπάνη που προκύπτει εξ αυτού του λόγου θα βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
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.
Αγαθά 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 τυχόν εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως
εξέταση κατ΄εφεση 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.
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6.2.2. Η παραλαβή των αγαθών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στους καθορισμένους με τα έγγραφα της σύμβασης χρόνους.
Αν η παραλαβή των αγαθών 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.
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.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. 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.
6.3.2. 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.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και
3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου6.4.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.4.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.4.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την εκτέλεση της προμήθειας που
είχε αναλάβει ο έκπτωτος ανάδοχος, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς
που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).
Ο Δήμαρχος
Μανιατογιάννης Ξενοφών
Σελίδα 48
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ 92/2020 (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Σύμβασης)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τ.Ε.Υ.Δ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγμα αποδεικτικού κατάθεσης φακέλου δικαιολογητικών –
τεχνικής προσφοράς.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα αποδεικτικού κατάθεσης φακέλου δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου (αποδεικτικών μέσων)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα εντύπων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Σελίδα 49
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2021»

ΕΚΤΙΜ. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

: 194.858,90 €

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. (13%+24 %)

:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

: 220.521,37 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

: 92/2020

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

25.662,47 €

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:
Φ.Π.Α. (13% & 24%):
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

92/2020
194.858,90 €
25.662,47 €
220.521,37 €

ΤΕΥΧΟΣ Α’
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

-1-
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η παρούσα μελέτη αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.
Συγκεκριμένα, η προμήθεια αφορά στους παρακάτω φορείς:
1.

Τον Δήμο Βριλησσίων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες:
- χορήγησης της προβλεπόμενης ποσότητας γάλατος στις συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού του
Δήμου που δικαιούνται, στα πλαίσια εφαρμογής των σχετικών νομοθετημάτων.
- χορήγησης βασικών ειδών σίτισης στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.
- χορήγησης της προβλεπόμενης ποσότητας γάλατος στις καθαρίστριες που απασχολούνται με
συμβάσεις μίσθωσης έργου στις σχολικές μονάδες, στα πλαίσια εφαρμογής των σχετικών
νομοθετημάτων.

2.

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων
(Ο.Κ.Π.Α.)» προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες:
- σίτισης των νηπίων που φιλοξενούνται στους τέσσερις (4) Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς,
- των ωφελούμενων ατόμων στο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.),
- των ατόμων που φιλοξενούνται στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με ειδικές ανάγκες
(Κ.Δ.Α.Π./Μ.Ε.Α.),
- χορήγησης της προβλεπόμενης ποσότητας γάλατος στις συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού του
Ο.Κ.Π.Α. που δικαιούνται, στα πλαίσια εφαρμογής των σχετικών νομοθετημάτων.

3.

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων (Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.)»
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες:
- στοιχειώδους σίτισης των παιδιών που φιλοξενούνται και συμμετέχουν στο θερινό πρόγραμμα
δημιουργικής απασχόλησης (αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες) παιδιών 6-12 ετών.
- χορήγησης της προβλεπόμενης ποσότητας γάλατος στις συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού του
Π.Α.Ο.ΔΗ.Β. που δικαιούνται, στα πλαίσια εφαρμογής των σχετικών νομοθετημάτων.

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.
240 Α’/12-12-2012 και κυρώθηκε βάσει του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18 Α’), όπως τροποποιήθηκε
με τον Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93 Α’/14-4-2014), ορίζεται ότι «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών –
χορηγητών για προμήθειες: α. Τροφίμων, β. Λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων
των σχετικών υπηρεσιών, γ. Πετρελαιοειδών, δ. Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, για τις
ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφ’ εξής από
τους οικείους Δήμους».
Συνεπώς, ο Δήμος, ως αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται να υλοποιήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες
ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών (έως την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης) για την προμήθεια των
ανωτέρω ειδών τόσο για τις δικές του ανάγκες όσο και για τις ανάγκες των Νομικών του Προσώπων.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 43726 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2208 Β’/ 8-6-2019) παρέχεται ένα (1) λίτρο παστεριωμένο γάλα
σε ημερήσια βάση στους εργαζόμενους στους οποίους παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας.
Επίσης, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 «οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου
χρόνου, καθώς και οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων
αυτών που απασχολούνται στις εργασίες που αναφέρονται στην αριθ. 53361/11.10.2006 Κ.Υ.Α. (1503 Β΄),
όπως ισχύει, δικαιούνται των αντίστοιχων Μ.Α.Π., με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην
εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση». Επιπρόσθετα, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ.: οικ. 4632/16-02-2018
εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών χορηγούνται Μ.Α.Π, επομένως και γάλα, στις καθαρίστριες σχολικών
μονάδων.
-3-
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Βριλησσίων λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, των
άρθρων 79 και 202 του Ν. 3463/2006, καθώς και τις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που έχουν
διαμορφωθεί έχοντας ως στόχο την ανακούφιση αναγκών δημοτών που αντιμετωπίζουν έντονα οικονομικά
προβλήματα αδυνατώντας αποδεδειγμένα να τα επιλύσουν, ενέκρινε με την υπ’ αριθ. 40/2016 απόφασή του
(Α.Δ.Α. Ω6Ζ4Ω9Ρ-Ξ2Γ) την ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου. Έκτοτε η δομή λειτουργεί σύμφωνα με τον
Κανονισμό Λειτουργίας που ενέκρινε με την υπ’ αριθμ. 112/2016 Απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο (Α.Δ.Α.
6ΝΓΠΩ9Ρ-ΝΟΒ) και σήμερα παρέχει βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης όπως είδη διατροφής, ατομικής υγιεινής,
ένδυσης και υπόδησης κ.α. σε 220 δικαιούχες οικογένειες βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.
Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Νόμου 4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85/Α’/11-04-2012), τα
κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσίες παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων
κατοίκων. Τα παρεχόμενα είδη προέρχονται από δωρεές και χορηγίες και εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια
ειδών, είναι δυνατή η προμήθειά τους σύμφωνα με την ισχύουσα περί προμηθειών νομοθεσία.
Παράλληλα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ 52/Α’/28-2-13), προκύπτει ότι είναι νόμιμες οι δαπάνες που δεν προβλέπονται μεν
από το νόμο αλλά είναι λειτουργικές για τον οικείο Ο.Τ.Α., σχετίζονται δε με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ
μέρους του Ο.Τ.Α., οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των
δημοτών ή συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή τούτων για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και
δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α.
Η εκτέλεση της περιγραφόμενης στην παρούσα μελέτη προμήθειας είναι επιβεβλημένη προκειμένου να
εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων τόσο του Δήμου όσο και των
Νομικών του Προσώπων, (λειτουργία των παιδικών σταθμών, των Κ.Α.Π.Η., του Κ.Δ.Α.Π./Μ.Ε.Α., του
καλοκαιρινού αθλητικού προγράμματος απασχόλησης παιδιών 6-12 ετών).
3. ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ
Αναλυτικά τα προς προμήθεια είδη χωρίζονται ανά φορέα υλοποίησης σε τέσσερα (4) κεφάλαια και έντεκα
(11) τμήματα, τα οποία είναι τα εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

-

ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ 5: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΖΑΧ/ΣΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ 6 : ΦΡΟΥΤΑ
ΤΜΗΜΑ 7: ΧΥΜΟΙ
ΤΜΗΜΑ 8: ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΤΜΗΜΑ 9: ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

-

ΤΜΗΜΑ 10: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ 11: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο.Κ.Π.Α.

Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ.
(O.K.Π.Α., Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.)
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα ειδών, χωρίς
περιορισμό των τμημάτων που μπορεί να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι στην
προσφορά τους θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος.
4. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Α.Φ.Μ.

090160342

Δ.Ο.Υ.

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Δημητρίου Βερνάρδου 23

Πόλη

Βριλήσσια
-4-
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Ταχυδρομικός Κωδικός

15235

Τηλέφωνο

213.2050543, 213.2050523

Φαξ

213.2050583

Αρμόδιος για πληροφορίες

Γραφείο Προμηθειών /Κοκκινογένη Κατερίνα

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

katerina.k@vrilissia.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.vrilissia.gr

4.2 Στοιχεία φορέων υλοποίησης της σύμβασης

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, Α.Φ.Μ. 090160342, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, έδρα: Δημ. Βερνάρδου 23 – 15235
Βριλήσσια τηλ. 2132050500.


Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» (Ο.Κ.Π.Α.), ΑΦΜ
997540899, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, έδρα: Λεωφ. Πεντέλης 62 – 15235 Βριλήσσια τηλ. 2108105052.



Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» (Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.), ΑΦΜ 997540906,
Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, έδρα: Ολυμπιονικών & Σπύρου Λούη – 15235 Βριλήσσια τηλ. 2108101511.

5. ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες
συμβάσεις (CPV) η προμήθεια ταξινομείται υπό τους εξής κωδικούς:
15000000-8
15511100-4

«Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα»
«Παστεριωμένο γάλα»

6. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμφωνητικών
και σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα της 01-01-2021 και έως 31-12-2021.
Συνεπώς, πρόκειται για πολυετή υποχρέωση, η διαδικασία υλοποίησης της οποίας άρχεται εντός του 2020, η
δαπάνη όμως θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους. Σύμφωνα με το
άρθρο 67 του Ν. 4270/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παρ. γ του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/Α/05-082016), ο Δήμος και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτού (πλην σχολικών επιτροπών) θα προβούν στην έγκριση ανάληψης
πολυετούς υποχρέωσης από τους αρμόδιους διατάκτες κατά το ποσό που θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς
τους, έτους 2021. Με την έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους θα καταχωρηθεί, κατ’ απόλυτη
προτεραιότητα στο Μητρώο Δεσμεύσεων του κάθε υπόχρεου φορέα, το ποσό που έχει δεσμευθεί για το έτος
αυτό, με σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) μεταξύ άλλων ορίζεται ότι, η δαπάνη για
προμήθεια υλικών και τροφίμων για την άσκηση της αρμοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
είναι υποχρεωτική καθώς και η δαπάνη για τις παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζομένων.
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του ιδίου νόμου, ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος
προϋπολογισμός και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο
προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για την
είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια και την πληρωμή μόνον των υποχρεωτικών δαπανών της
παρ. 1 του αρ. 158.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας και πληρωμής της δαπάνης
για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας.
Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων
πενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (194.858,90€), με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (13% & 24%) ποσού
είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα δύο ευρώ και σαράντα επτά (25.662,47 €), ήτοι συνολικής
δαπάνης διακοσίων είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ενός ευρώ και τριάντα επτά λεπτών
(220.521,37 €).
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Αναλυτικά, για κάθε φορέα υλοποίησης της σύμβασης, ισχύουν τα εξής:
Α) Για τον Δήμο Βριλησσίων, η δαπάνη για την εκτέλεση της προμήθειας θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2021 και συγκεκριμένα τους εξής κωδικούς αριθμούς
(Κ.Α.):
Κ.Α.
10.6063
15.6481.01
15.6063
20.6063
25.6063
30.6063
35.6063

Τίτλος
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα- ένδυση εργατοτεχνικού
προσωπικού κλπ)
Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
Λοιπές παροχές σε είδος γάλα-ένδυση εργατοτεχνικού
προσωπικού κλπ)
Λοιπές παροχές σε είδος γάλα-ένδυση εργατοτεχνικού
προσωπικού κλπ)
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα- ένδυση εργατοτεχνικού
προσωπικού κλπ)
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα- ένδυση εργατοτεχνικού
προσωπικού κλπ)
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα- ένδυση εργατοτεχνικού
προσωπικού κλπ)
ΣΥΝΟΛΟ

Απαιτούμενη Πίστωση €
3.430,68
21.040,60
4.579,89
50.260,14
3.430,68
4.288,35
2.287,12
89.317,46

Κατά συνέπεια, ο προϋπολογισμός του Δήμου Βριλησσίων οικονομικού έτους 2021 για την προμήθεια
γάλατος και βασικών ειδών σίτισης (Κοινωνικό Παντοπωλείο) βαρύνεται με το συνολικό ποσό των
ογδόντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων δεκαεπτά ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (89.317,46 €).
Β) Για το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων»
(Ο.Κ.Π.Α.), η δαπάνη για την εκτέλεση της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
οικονομικού έτους 2021 και συγκεκριμένα τους εξής κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.):
Κ.Α.
15.6063.01
15.6481.01
15.6481.02
15.6481.03
15.6481.04
15.6481.05

Τίτλος
Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ.
Έξοδα λειτουργίας σισιτίων - Προμήθεια ειδών
αρτοπωλείου
Έξοδα λειτουργίας σισιτίων -Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου
Έξοδα λειτουργίας σισιτίων - Προμήθεια ειδών
ιχθυοπωλείου
Έξοδα λειτουργίας σισιτίων - Προμήθεια ειδών
οπωρολαχανοπωλείου
Έξοδα λειτουργίας σισιτίων - Προμήθεια ειδών
παντοπωλείου
ΣΥΝΟΛΟ

Απαιτούμενη Πίστωση €
15.276,47
10.560,00
15.817,18
9.834,96
13.747,47
47.604,20
112.840,28

Κατά συνέπεια, ο προϋπολογισμός του Ο.Κ.Π.Α. οικονομικού έτους 2021 για την προμήθεια γάλατος
και τροφίμων βαρύνεται με το συνολικό ποσό των εκατόν δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα
ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (112.840,28 €).
Γ) Για το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» (Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.), η
δαπάνη για την εκτέλεση της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021
και συγκεκριμένα τον κωδικό αριθμό (Κ.Α.):
Κ.Α.
15.6063.01
15.6472.01

Τίτλος
Παροχή γάλακτος (εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ.)
Προμήθεια ειδών σίτισης για το καλοκαιρινό camp
ΣΥΝΟΛΟ
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Κατά συνέπεια, ο προϋπολογισμός του Π.Α.Ο.ΔΗ.Β. οικονομικού έτους 2021 για την προμήθεια
γάλατος και τροφίμων βαρύνεται με το συνολικό ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα
τριών ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (18.363,63 €).
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η εν λόγω διαδικασία σύναψης σύμβασης εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016 και είναι
“κάτω” των ορίων.
H διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου θα διενεργηθεί με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο κατακύρωσης (ανάθεσης της σύμβασης) ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής ανά τμήμα ειδών, που θα δοθεί ως εξής:
i. με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης
λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης
τιμών της Περιφέρειας Αττικής για τα είδη που προβλέπεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (είδη
οπωρολαχανοπωλείου, ήτοι φρούτα & λαχανικά, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, κατεψυγμένα
λαχανικά, αυγά και ελαιόλαδο)
ii. με τιμές μονάδος κατ’ είδος για τα υπόλοιπα είδη, συμπεριλαμβανομένου του γάλατος.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Βριλήσσια, 1 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Πολ. Προστασίας

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Βριλήσσια, 1 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος.
Καθαριότητας Πόλης

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Βριλήσσια, 1 Σεπτεμβρίου 2020
Η Συντάξασα

Σωκράτης Κουκλάδας
Γεωπόνος Π.Ε.

Θεοδόσης Καλλίτσης
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

Θεώνη Μουρατίδου
Χημικός Π.Ε.

-7-

20PROC007353296 2020-09-22

20PROC007353296 2020-09-22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:
Φ.Π.Α. (13% & 24%):
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

92/2020
194.858,90 €
25.662,47 €
220.521,37 €

ΤΕΥΧΟΣ Β’
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΆΡΘΡΟ 1Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Η παρούσα μελέτη αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 και περιλαμβάνει παστεριωμένο γάλα για τους
δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου και των νομικών του προσώπων καθώς και τρόφιμα-είδη παντοπωλείου
για την κάλυψη των αναγκών των νομικών προσώπων του Δήμου βάσει των αρμοδιοτήτων τους κατά την
κείμενη νομοθεσία.
Εργοδότες στα παρακάτω θα ονομάζονται ο Δήμος Βριλησσίων, ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας &
Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων και ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων.
Ανάδοχος στα παρακάτω θα ονομάζεται ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση, ύστερα από
την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την εκτέλεση της προμήθειας.
Ο

ΆΡΘΡΟ 2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις εξής νομοθετικές διατάξεις, με τις τροποποιήσεις
αυτών:
1.

Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

2.

Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45 Α’/09-03-1999) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες
διατάξεις».

3.

Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α’/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

4.

Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68 Α’/20-03-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

5.

Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

6.

Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

7.

Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α΄/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου
του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»

8.

Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ – Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές).

9.

Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120 Α’/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις».

10. Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74 Α’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992
(Φ.Ε.Κ. 161 Α΄) και λοιπές ρυθμίσεις».
11. Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143 Α’/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
12. Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145 Α’/5-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
13. Υ.Α. 57654/2017 (Φ.Ε.Κ. 1781 Β’/23-05-2017) 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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14. Υ.Α. αρ. 56902/215/2017 (Φ.Ε.Κ. 1924 Β’/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) - Προμήθειες και Υπηρεσίες».
15. Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α’) «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».
καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις των:
16. Κανονισμός (ΕΚ) 2406/19 L 334/23-12-1996 «περί καθορισμού κοινών προδιαγραφών εμπορίας ορισμένων
αλιευτικών προϊόντων «
17. Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 L031/01-02-2002 «Καθορισμός των γενικών αρχών και απαιτήσεων της
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον
καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων», με τις τροποποιήσεις αυτού .
18. Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004 L139/30-06-2004 «για την υγιεινή των τροφίμων» και τις τροποποιήσεις αυτού.
19. Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005 L338/22-12-2005 «Περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα»
20. Κανονισμός (ΕΚ)

2023/2006 L384/29-12-2006 «Σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και

αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα»

21. Κανονισμό (ΕΚ) 1441/2007 L322/07-12-2007 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της
Επιτροπής περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα».
22. Κανονισμός 1580/2007 L350/31-12-2007 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.
2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβ στον τομέα των οπωροκηπευτικών».
23. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ). 543/2011 L157/15-06-2011 «Για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των
οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών».
24. Κανονισμός 1169/2011 L304/22-11-2011 «Σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους
καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ)
αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της
οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής».
25. Κώδικας Τροφίμων και Ποτών με τις τροποποιήσεις τους.
26. Ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199 Α’/28-09-1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων , άλλες ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
27. Ν. 3526/2007 (Φ.Ε.Κ. 24 Α’/09-02-2007) «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς
διατάξεις».
28. Υ.Α. αρ. 53361/2006 (ΦΕΚ 1503/11.10.2006) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ
και μέτρα προληπτικής ιατρικής».
29. Π.Δ. 79/2007 (Φ.Ε.Κ. 95 Α'/03.05.2007) «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών
(ΕΚ) υπ' αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων
ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας
και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ' αριθμ.
2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
30. Την με αριθμ. 3/Α21045/17-06-2011 Αγορανομική Διάταξη «Τροποποίηση και συμπλήρωση της
Αγορανομικής Διάταξης 07/09 σε σχέση με τους κανόνες εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών»
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31. Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 (ΦΕΚ 2718 Β΄/08-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας
επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις» Ν. 4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85/Α’/11-04-2012)
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
32. Ν. 4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173 Α’/08-08-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
33. Y.A. 1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.47829/17 (Φ.Ε.Κ. 2161 Β’/23-6-2017) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας
επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις».
34. Υ.Α 91354/17 (Φ.Ε.Κ. 2983 Β/30-08-2017-Διορθ.σφαλμ. Στο Φ.Ε.Κ. 3080 Β/6-9-17) : Κωδικοποίηση Κανόνων
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
35. Ν. 4492/2017 (Φ.Ε.Κ. 156 Α’/18-10-2017) Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών
προϊόντων και άλλες διατάξεις.Υ.Α. αρ. Υ1α/Γ.Π.OLK.76785/Φ.Ε.Κ. 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».
36. Υπ’ Αριθ. πρ. οικ. 4632/16-02-2018 εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Χορήγηση Μέσων
Ατομικής Προστασίας στις καθαρίστριες σχολικών μονάδων» (Α.Δ.Α. ΩΛΕΝ465ΧΘ7-5ΓΒ).
37. Υ.Α. αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43289/2018 /Φ.Ε.Κ. 2179 Β’/12-06-2018 Τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 της
Υ.1α/Γ.Π. οικ. 76785 (Φ.Ε.Κ. 3758/τ.Β’/25-10-2017) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ιατρικός έλεγχος
προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς
βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς».
38. Κ.Υ.Α.43726/2019 (Φ.Ε.Κ. 2208 Β’/ 8-6-2019) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA
α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής».
39. K.Y.A. 20175/2020 (Φ.Ε.Κ. 3324 Β’/07-08-2020) «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού
καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου».
40. K.Y.A. 52878/2020 (F.E.K. 3485/22-08-2020 “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινής υπουργικής
απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της
Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
Επίσης, για την σύνταξη της παρούσας μελέτης ελήφθησαν υπόψη οι ακόλουθες αποφάσεις και έγγραφα:
41. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βριλησσίων αρ. 40/2016 «Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου και
Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας του» (Α.Δ.Α. Ω6Ζ4Ω9Ρ-Ξ2Γ).
42. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βριλησσίων αρ. 112/2016 «Κανονισμός λειτουργίας Κοινωνικού
Παντοπωλείου» (Α.Δ.Α. 6ΝΓΠΩ9Ρ-ΝΟΒ).
43. Το με αριθμ. Πρωτ. 7718/01-07-2020 έγγραφο με θέμα «Βεβαίωση σχετικά με τους δικαιούχους γάλακτος
για το έτος 2021» του Γραφείου Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Βριλησσίων.
Ο

ΆΡΘΡΟ 3 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί
τον κάθε 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, προσκομίζοντας και
τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος του κάθε τμήματος θα
κληθεί αναλογικά για την υπογραφή των επιμέρους συμφωνητικών με τον αντίστοιχο φορέα, ήτοι:
α) τον Δήμο Βριλησσίων
β) τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων (Ο.Κ.Π.Α.)
γ) τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Βριλησσίων (Π.Α.Ο.Δ.Β.)
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Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το
συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, 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. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται,
σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106. (άρθρο 105 παρ.5 Ν.4412/2016).
ΆΡΘΡΟ 4Ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του άρθρου 221
του Ν. 4412/2016 του κάθε φορέα και κατά τα λοιπά οριζόμενα σε ειδικότερα άρθρα αυτού, σύμφωνα με τον
τρόπο και το χρόνο που θα ορίζονται στα επιμέρους συμφωνητικά.
Ο

ΆΡΘΡΟ 5 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για τις εγγυήσεις ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
5.1 Εγγύηση συμμετοχής
Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή
συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης, χωρίς
Φ.Π.Α. ήτοι 3.897,18 € εφ’ όσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων των υπό
προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης προ Φ.Π.Α. για το
συγκεκριμένο τμήμα ειδών της μελέτης. Συγκεκριμένα:
-

εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το ΤΜΗΜΑ 1 (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ), η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των 837,92 €.

-

Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το ΤΜΗΜΑ 2 (ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ), η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των 279,95 €.

-

Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το ΤΜΗΜΑ 3 (ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ), η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των 174,07 €.

-

Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το ΤΜΗΜΑ 4 (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ), η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των 243,32 €.

-

Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το ΤΜΗΜΑ 5 (ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ),
η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των 185,68 €.

-

Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το ΤΜΗΜΑ 6 (ΦΡΟΥΤΑ), η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
προσδιορίζεται στο ποσό των 47,60 €.

-

Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το ΤΜΗΜΑ 7 (ΧΥΜΟΙ), η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
προσδιορίζεται στο ποσό των 60,00 €.

-

Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το ΤΜΗΜΑ 8 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ), η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των 177,10 €.

-

Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το ΤΜΗΜΑ 9 (ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ), η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των 1.519,14 €.

-

εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το ΤΜΗΜΑ 10 (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ), η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των 252,60 €.

-

Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το ΤΜΗΜΑ 11 (ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ), η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των 119,80 €.

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 να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Στους
λοιπούς προσφέροντες επιστρέφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
5.2
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο Ανάδοχος του κάθε τμήματος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε ποσοστό
πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.
Ο χρόνος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από το συμβατικό
χρόνο παράδοσης (λήξης της σύμβασης). Επιστρέφεται δε μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, καθώς και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται ρητά από τα έγγραφα
της σύμβασης.
ΆΡΘΡΟ 6Ο ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ
Η κάθε τιμή της προσφοράς (ποσοστό έκπτωσης ή τιμή μονάδας) θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη
διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για κανένα λόγο.
Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της προμήθειας, το κόστος φορτοεκφόρτωσης των ειδών και η
προσκόμισή τους στους χώρους του εργοδότη, καθώς και κάθε νόμιμη κράτηση.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά από τον κάθε φορέα υλοποίησης βάσει των εγκριθεισών
δαπανών σε βάρος του προϋπολογισμού τους οικονομικού έτους 2021, μετά την έκδοση των σχετικών
τιμολογίων και την βεβαίωση παραλαβής των ειδών, εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς την
ποιότητα και την ποσότητα των προμηθευομένων ειδών.
ΆΡΘΡΟ 7Ο ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται έως 31/12/2021, χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι οι φορείς υλοποίησης της προμήθειας υποχρεούνται να προμηθευτούν το σύνολο των
ποσοτήτων.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των Νομικών
Προσώπων και του Δήμου κατόπιν έγγραφης παραγγελίας που θα του γνωστοποιείται με φαξ ή με ηλεκτρονικό
μήνυμα (e-mail).
Η συχνότητα και ο χρόνος παράδοσης των ειδών ανά τμήμα φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 1:
Πίνακας 1. Συχνότητα και χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
ΤΜΗΜΑ 1
ΤΜΗΜΑ 2
ΤΜΗΜΑ 3
ΤΜΗΜΑ 4
ΤΜΗΜΑ 5

ΕΙΔΗ
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΗ ΟΠ/ΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ &
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ 6
ΤΜΗΜΑ 7
ΤΜΗΜΑ 8
ΤΜΗΜΑ 9
ΤΜΗΜΑ 10
ΤΜΗΜΑ 11

ΦΡΟΥΤΑ
ΧΥΜΟΙ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
1 φορά την εβδομάδα, από ώρα 7:00 έως 13:00
2 φορές την εβδομάδα, από ώρα 7:00 έως 8:00
1 φορά την εβδομάδα, από ώρα 7:00 έως 13:00
1 φορά την εβδομάδα, από ώρα 7:00 έως 9:00
- Η παράδοση των ειδών του Υποτμήματος 5.1 (Άρτος σε φραντζόλα
και Ψωμί του τοστ) θα γίνεται καθημερινά, από ώρα 07:15 έως
ώρα 08:15.
- Η παράδοση των ειδών του υποτμήματος 5.2 θα γίνει εντός 2
ημερών από την έγγραφη παραγγελία.
3 φορές την εβδομάδα, από ώρα 8:00 έως 15:00.
Άπαξ σε χρόνο που θα καθορίζεται στο συμφωνητικό.
Καθημερινά, από ώρα 7:30 έως ώρα 9:30.
Καθημερινά, από ώρα 8:00 έως ώρα 11:00.
2 φορές ετησίως, από ώρα 08:00 έως 14:00
2 φορές ετησίως, από ώρα 08:00 έως 14:00
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Με κάθε παράδοση θα εκδίδονται δελτία αποστολής ανά τμήμα ειδών και υπηρεσία, και στο τέλος κάθε μήνα,
κατ’ ελάχιστον, θα εκδίδονται αντίστοιχα τιμολόγια, σύμφωνα με τα εκδοθέντα δελτία αποστολής ανά τμήμα
και με τις τιμές σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του Αναδόχου (τιμές μονάδος ή ποσοστό
έκπτωσης).
Για όσα είδη έχει δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης σύμφωνα
με τα αντίστοιχα δελτία πιστοποίησης τιμών -από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-, Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του
είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, τα τιμολόγια θα συνοδεύονται από τα ημερήσια δελτία
πιστοποίησης Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους.
Ο Φ.Π.Α., ο οποίος περιλαμβάνεται στη μέση λιανική τιμή, θα αφαιρείται με εσωτερική αφαίρεση. Στη συνέχεια
από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται το δοθέν ποσοστό έκπτωσης και στο προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα
υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Οι νόμιμες κρατήσεις θα υπολογίζονται στην καθαρή αξία έκαστου τιμολογίου.
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις, που παρατίθενται ανά φορέα στον
παρακάτω πίνακα 2:
Πίνακας 2. Εγκαταστάσεις παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΕΩΣ 5
1ΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 113, Βριλήσσια 15235
ΟΣ
2 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Αθανασίου Διάκου 14, Βριλήσσια 15235
3ΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Προποντίδος 4, Βριλήσσια 15235
ΟΣ
4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Διός 45, Βριλήσσια 15235
ΚΑΠΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Κισσάβου 11, Βριλήσσια 15235
ΚΔΑΠ/ΜΕΑ
Αθανασίου Διάκου 14, Βριλήσσια 15235
ΤΜΗΜΑΤΑ 6 ΕΩΣ 8
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Ολυμπιονικών & Σπύρου Λούη, Βριλήσσια 15235
ΤΜΗΜΑ 9
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ. Βερνάρδου 30, Βριλήσσια 15235, ισόγειο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Αναπαύσεως 30, Βριλήσσια 15235, Ισόγειο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αναπαύσεως 30, Βριλήσσια 15235, Ισόγειο
1ΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 113, Βριλήσσια 15235
ΟΣ
2 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Αθανασίου Διάκου 14, Βριλήσσια 15235
3ΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Προποντίδος 4, Βριλήσσια 15235
ΟΣ
4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Διός, 45, Βριλήσσια 15235
Ο
1 ΚΑΠΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Κισσάβου 11, Βριλήσσια 15235
ΤΜΗΜΑΤΑ 10 - 11
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Λ. Πεντέλης 62 , Βριλήσσια 15235
Ο τρόπος τιμολόγησης κατόπιν της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα καθορίζεται
λεπτομερώς στα συμφωνητικά. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας,
εξαιρουμένης της αποδεδειγμένης περίπτωσης ανωτέρας βίας (κατά το άρθρο 204), ισχύουν τα οριζόμενα στο
άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.
Ο

ΆΡΘΡΟ 8 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΙ
Ατυχήματα, ζημιές, κρατήσεις, φόροι, τέλη, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνον αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη
και υποχρέωση του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. του.
Οι κατά νόμο κρατήσεις, θα υπολογίζονται στην καθαρή αξία έκαστου τιμολογίου.
ΆΡΘΡΟ 9Ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί – δημοσιευθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
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Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες κατά τα οριζόμενα στον Ν. 3548/2007,
(περίπτωση 82 παραγράφου 1 άρθρου 377 του Ν. 4412/2016) και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και
συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.vrilissia.gr καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στο χώρο του
διαγωνισμού.
Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση ανάδειξης Ανάδοχων περισσότερων του
ενός, τα έξοδα δημοσίευσης θα επιμεριστούν αναλογικά, βάση του προϋπολογισμού έκαστου τμήματος.
ΆΡΘΡΟ 10Ο ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων κατά το διαγωνισμό. Όμως, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους οικονομικούς φορείς την προσκόμιση
δειγμάτων για όποιο είδος κριθεί απαραίτητο.
Σε περίπτωση που απαιτηθεί έλεγχος ικανοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών κάποιου είδους από
αναγνωρισμένο εργαστήριο, κάθε δαπάνη που προκύπτει εξ αυτού του λόγου θα βαρύνει τον προμηθευτή.
ΆΡΘΡΟ 11Ο ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα ειδών,
χωρίς περιορισμό των τμημάτων που μπορεί να ανατεθούν στον ίδιο ανάδοχο, υπό την προϋπόθεση ότι στην
προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος.
ΆΡΘΡΟ 12Ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής των επιμέρους σχετικών
συμβάσεων και σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα από την 01-01-2021 έως τις 31-12-2021.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Βριλήσσια, 1 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Πολ. Προστασίας

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Βριλήσσια, 1 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος.
Καθαριότητας Πόλης

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Βριλήσσια, 1 Σεπτεμβρίου 2020
Η Συντάξασα

Σωκράτης Κουκλάδας
Γεωπόνος Π.Ε.

Θεοδόσης Καλλίτσης
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

Θεώνη Μουρατίδου
Χημικός Π.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:
Φ.Π.Α. (13% & 24%):
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

92/2020
194.858,90 €
25.662,47 €
220.521,37 €

ΤΕΥΧΟΣ Γ’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΤΕΥΧΟΣ Γ’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ ΑΦΕΣ
Η παρούσα μελέτη αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές χωρίστηκαν σε 3 Κεφάλαια, με βάση τον φορέα τον οποίο αφορούν τα
προμηθευόμενα είδη. Συγκεκριμένα:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’:
-

-

Πρόκειται για την προμήθεια:
τροφίμων (Τμήματα 1 έως 5) για τις δομές (ΚΑΠΗ, Βρεφονηπιακοί, ΚΔΑΠ) του Ν.Π.Δ.Δ. του
Δήμου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων
(Ο.Κ.Π.Α.)».
βασικών ειδών σίτισης (Τμήματα 1, 2) του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Βριλησσίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’:

Πρόκειται για την προμήθεια τροφίμων (Τμήματα 6 έως 8) για το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου
«Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων (Π.Α.Ο.Δ.Β.)» προκειμένου να
καλυφθούν οι ανάγκες στοιχειώδους σίτισης των παιδιών 6-12 ετών που συμμετέχουν στο
καλοκαιρινό αθλητικό πρόγραμμα απασχόλησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’:

Πρόκειται για την προμήθεια γάλατος (Τμήμα 9) για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου
Βριλησσίων και των νομικών του προσώπων (ΟΚΠΑ, ΠΑΟΔΒ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’:

Πρόκειται για την προμήθεια βασικών ειδών σίτισης (Τμήματα 10 και 11) του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Δήμου Βριλησσίων, που προορίζονται για τους δικαιούχους και τις
οικογένειές τους βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, προϊόντα εγκεκριμένων εταιριών ευρείας
κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις
αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατώτερης ποιότητας.
Η μεταφορά των προϊόντων πρέπει να πληροί τους όρους του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών» και τις ισχύουσες
Υγειονομικές Διατάξεις.
Η συσκευασία των υπό προμήθεια τροφίμων πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο άρθρο 9
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών .
Στην επισήμανση των προϊόντων θα περιέχονται οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτείται να παρέχονται
στον καταναλωτή βάσει των διατάξεων της ενωσιακής (Καν. 1169/2011 και Καν.543/2011) και εθνικής
νομοθεσίας (ΚΤΠ).
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση αντικατάστασης προϊόντων που πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης
τους και δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Στα άρθρα των Τμημάτων 1, 2 3, 4 και 5 που ακολουθούν περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές των
προμηθευόμενων τροφίμων που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των ωφελούμενων του
ΟΚΠΑ, οι οποίοι φιλοξενούνται/εξυπηρετούνται από τις εξής κοινωνικές δομές:
- Τέσσερις (4) Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
- Ένα (1) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.),
- Ένα (1) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με ειδικές ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π./Μ.Ε.Α.).
Ειδικά για τη σίτιση των νηπίων των βρεφονηπιακών σταθμών τα προμηθευόμενα είδη επιλέχθησαν βάσει της
Υπ. Απόφασης αρ. Υ1α/Γ.Π.OLK.76785/Φ.Ε.Κ. 3758/25-10-2017 «Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς
και παιδικούς σταθμούς», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες
συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια είδη των τμημάτων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 ταξινομούνται με CPV
υπό τον αριθμητικό κωδικό 15000000-8 με τίτλο «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα.
 Κατ’ εξαίρεση, το είδος του άρθρου 1.17 του τμήματος 1 ταξινομείται υπό τον αριθμητικό κωδικό 15511100-4
με τίτλο «Παστεριωμένο γάλα».

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
YΠΟΤΜΗΜΑ 1.1 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
(κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος) Φ.Π.Α. 13 %
ΑΡΘΡΟ 1.1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000 ΓΡ
Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθαρισμένος
από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Αλεύρι που να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει
καμιά μυρωδιά. Να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 1.000 g, από
αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του
συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Το αλεύρι θα πρέπει να είναι σίτου τύπου 70%.
ΑΡΘΡΟ 1.2 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500 ΓΡ
Το αλεύρι φαρίνα θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθαρισμένος από πάσα
ανόργανη ή οργανική ουσία. Αλεύρι που να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει καμιά
μυρωδιά. Να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 500 ΓΡ, από αγνές
πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του
συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 1.3 ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ 920-1000 ΓΡ
Το μέλι θα πρέπει να είναι αγνό φυσικό, ανεπεξέργαστο προϊόν χωρίς προσμίξεις και συντηρητικά σε
συσκευασία 920-1000 g γυάλινη ή μεταλλική, εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, με ημερομηνία παραγωγής
και λήξης κατανάλωσης. Να προέρχεται από θυμάρι και τούτο να αναφέρεται στην ετικέτα συσκευασίας.
ΑΡΘΡΟ 1.4 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ – ΠΑΣΤΕΣ 500 ΓΡ
Τα μακαρόνια - πάστες θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού
βάρους 500g, από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου, με ένδειξη στη συσκευασία της
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης
τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
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ΑΡΘΡΟ 1.5 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500 ΓΡ
Οι χυλοπίτες θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένες σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 500 g,
από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 1.6 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500 ΓΡ
Το κριθαράκι θα πρέπει να παραδίδεται συσκευασμένο σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 500 g,
από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 1.7 ΚΟΧΥΛΙ - ΑΧΙΒΑΔΑ 500 ΓΡ
Το ζυμαρικό κοχύλι – αχιβάδα θα πρέπει να παραδίδεται συσκευασμένο σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού
βάρους 500g., από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου, με ένδειξη στη συσκευασία της
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης
τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 1.8 ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΞIΝΟΣ 500 ΓΡ
Ο τραχανάς θα είναι ξινός και θα πρέπει να παραδίδεται συσκευασμένο σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού
βάρους 500 g, από αγνές πρώτες ύλες με σχήμα κοκκώδες και ακανόνιστο, με ένδειξη στη συσκευασία της
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης
τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 1.9 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ 500 ΓΡ
Το ρύζι γλασέ, θα είναι φυσικό προϊόν υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς,
φυσιολογικού χρώματος, με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένο από ξένα σώματα, απεντομωμένο με
φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης
κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Η συσκευασία θα είναι των 500 g, εκτός από τις
προβλεπόμενες ενδείξεις (σχετικές διατάξεις), πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα του ρυζιού.
ΑΡΘΡΟ 1.10 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΟΝΕΤ 500ΓΡ
Το κίτρινο ρύζι μπόνετ, θα είναι φυσικό προϊόν υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς,
φυσιολογικού χρώματος, με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένο από ξένα σώματα, απεντομωμένο με
φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης
κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Η συσκευασία θα είναι των 500 g, εκτός από τις
προβλεπόμενες ενδείξεις (σχετικές διατάξεις), πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα του ρυζιού.
ΑΡΘΡΟ 1.11 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500ΓΡ
Οι φακές, συσκευασίας 500 g, θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής
σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση,
απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με
ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και
διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης και δεν θα
προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά.
ΑΡΘΡΟ 1.12 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500 ΓΡ
Τα φασόλια, συσκευασίας 500 g, θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης,
φετινής σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση,
απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με
ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και
διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης και δεν θα
προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά.
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ΑΡΘΡΟ 1.13 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 500 ΓΡ
Τα φασόλια γίγαντες, συσκευασίας 500 g, θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και
γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη
εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον
άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς
πιστοποίησης και δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά.
ΑΡΘΡΟ 1.14 ΡΕΒΥΘΙΑ METΡΙΑ 500 ΓΡ
Τα ρεβύθια συσκευασίας 500 g, θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης,
φετινής σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση,
απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με
ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και
διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης και δεν θα
προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά.
ΑΡΘΡΟ 1.15 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΠΟΠ ΚΟΡΝ 350 ΓΡ
Καλαμπόκι κατάλληλο για παρασκευή ποπ κορν σε συσκευασία των 350 g, με ένδειξη στη συσκευασία της
ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης.
ΑΡΘΡΟ 1.16 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ΓΡ
Το γάλα εβαπορέ θα είναι λευκό αγελαδινό συμπυκνωμένο εβαπορέ αποστειρωμένο γάλα του οποίου η κατά
βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5% σε μεταλλική ή χάρτινη (tetra-pack) συσκευασία
των 410 g. Θα πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή αραίωσης, όπως
επίσης η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του
προϊόντος.Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής.Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλατος
δεν έχει προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα.Όλες οι
διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν γίνει σύμφωνα με την οδηγία 02/46 ΕΕ.Να
έχει σχετικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης και HACCP.
ΑΡΘΡΟ 1.17 ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 2 L
Γάλα αγελαδινό, φρέσκο, παστεριωμένο, σε συσκευασία των 2 L. Oι λοιπές τεχνικές προδιαγραφές είναι όμοιες
με του άρθρου 9.1 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9.
ΑΡΘΡΟ 1.18 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΛΙΠΑΡΑ 8-10% 1000 ΓΡ
Να είναι στραγγιστό από αγελαδινό γάλα με 8-10% λιπαρά (να αναγράφεται στη συσκευασία) σε συσκευασία
των 1.000 g. Με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.
ΑΡΘΡΟ 1.19 ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 1,5 L
Νερό εμφιαλωμένο σε συσκευασία του 1,5 L.
ΑΡΘΡΟ 1.20 ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 0,5 L
Νερό εμφιαλωμένο σε συσκευασία του 0,5 L.
ΑΡΘΡΟ 1.21 ΤΥΡΙ ΛΕΥΚΟ ΑΛΟΙΦΟΜΕΝΟ 500 ΓΡ
Τυρί λευκό, με κρεμώδη υφή, κατάλληλο για επάλειψη (spread), με υγρασία 58% - 67,5%. Να είναι κατάλληλο
για μαγειρική και ζαχαροπλαστική χρήση.
Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση
και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Να περιέχεται
σε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης, βάρους
500 g.
ΑΡΘΡΟ 1.22 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 500 ΓΡ
Κεφαλοτύρι σκληρό, εύγευστο, που έχει υποστεί ωρίμανση τουλάχιστον 3 μηνών, τύπου υγρασίας 38% - 40 %.
Να είναι παρασκευασμένο από γάλα πρόβειο ή κατσικίσιο ή μίγμα αυτών. Να προέρχεται από τυροκομεία με
αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα
HACCP. Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Να περιέχεται σε συσκευασία κατάλληλη για
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τρόφιμα με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης, βάρους 500 g.
Σημείωση: Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «τυρί κεφαλοτύρι» και όχι «τύπου κεφαλοτύρι»
ΑΡΘΡΟ 1.23 ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΤΟΣΤ 500 ΓΡ
Τυρί ημίσκληρο σε φέτες για τοστ, ποιότητας Α’. Παρασκευασμένο από αγελαδινό γάλα, προερχόμενο από
τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί
τον κώδικα HACCP. Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Να περιέχεται σε συσκευασία
κατάλληλη για τρόφιμα με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης, βάρους 500 g.
ΑΡΘΡΟ 1.24 ΚΑΣΕΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ
Κασέρι ημίσκληρο τύπου 40% υγρασία - 40 % λίπος, παρασκευασμένο από αιγοπρόβειο γάλα. εύγευστο και να
έχει υποστεί την ωρίμανση που από την νομοθεσία προβλέπεται . Προερχόμενο από τυροκομεία με αριθμό
έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. Να
μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Να περιέχεται σε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα με
ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. Να διατίθεται σε συσκευασία μπαστούνι.
Σημείωση: Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «τυρί κασέρι» και όχι «τύπου κασέρι»
ΑΡΘΡΟ 1.25 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. 800 – 1000 ΓΡ
Τυρί φέτα Π.Ο.Π., συσκευασμένη, ποιότητας Α’ και να αναγράφεται ρητά στη συσκευασία το όνομα «φέτα». Να
διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα. Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή, χωρίς
οποιαδήποτε ξένη οσμή ή γεύση. Η συσκευασία να είναι κλειστή κατάλληλη για τρόφιμα, με ένδειξη της
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης, να περιέχει άλμη, ώστε τα κομμάτια να διατηρούνται μέσα σε
αυτή. Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή,
συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Να
περιέχεται σε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης
κατανάλωσης. Να διατίθεται σε συσκευασία των 800-1.000 g.
YΠΟΤΜΗΜΑ 1.2 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
(κριτήριο: ποσοστό έκπτωσηςς) Φ.Π.Α. 13 %
ΑΡΘΡΟ 1.26 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 5 L
Το ελαιόλαδο θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία 5 L. Θα πρέπει να είναι προϊόν εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο με τέλειο άρωμα και γεύση, με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1%. Θα παραδίδεται σε συσκευασία
εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, στην οποία θα αναφέρονται η ονομασία, η κατηγορία, το καθαρό βάρος,
ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, οι
συνθήκες διατήρησης και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.

YΠΟΤΜΗΜΑ 1.3 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
(κριτήριο: ποσοστό έκπτωσηςς) Φ.Π.Α. 13 %
ΑΡΘΡΟ 1.27 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1 KΓΡ
Ο καταψυγμένος αρακάς θα είναι Α΄ Ποιότητος, θα έχει το ζωηρό φυσιολογικό του χρώμα, θα είναι
καθαρισμένος, απαλλαγμένος ξένων σωμάτων. Σε συσκευασία του 1 Kg.Η συσκευασία του κατεψυγμένου
αρακά θα είναι, κατάλληλη για τρόφιμα, με τις απαραίτητες ενδείξεις (είδος, ημερομηνία παραγωγής και
ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης, στοιχεία παραγωγής, στοιχεία διακινητή, καθαρού βάρους επίπαγου επί
τις εκατό κλπ) στην ελληνική γλώσσα.Η μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με μεταφορικά μέσα – ψυγεία σε
θερμοκρασία 18 βαθμούς Κελσίου καθαρά, απολυμασμένα, με καταγραφικά θερμόμετρα. Τα προϊόντα κατά την
παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. Η προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό
διαπιστευμένου φορέα για την ορθή λειτουργία συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου
(HACCP), της εταιρείας παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης, επί ποινή απόρριψης σε
περίπτωση μη προσκόμισης.
AΡΘΡΟ 1.28 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 1 ΚΓΡ
Το κατεψυγμένο σπανάκι θα είναι Α΄ Ποιότητος, θα έχει το ζωηρό φυσιολογικό του χρώμα, θα είναι
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καθαρισμένο, απαλλαγμένο ξένων σωμάτων. Θα διατίθεται σε συσκευασία του 1 Kg. Η συσκευασία του
κατεψυγμένου σπανακιού θα είναι, κατάλληλη για τρόφιμα, με τις απαραίτητες ενδείξεις (είδος, ημερομηνία
παραγωγής και ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης, στοιχεία παραγωγής, στοιχεία διακινητή, καθαρού
βάρους επίπαγου επί τις εκατό κλπ) στην ελληνική γλώσσα. Η μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με
μεταφορικά μέσα – ψυγεία σε θερμοκρασία 18 βαθμούς Κελσίου καθαρά, απολυμασμένα, με καταγραφικά
θερμόμετρα. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. Η προσφορά να
συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα για την ορθή λειτουργία συστήματος ανάλυσης
κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), της εταιρείας παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης,
διακίνησης, επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη προσκόμισης.
ΑΡΘΡΟ 1.29 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1 KΓΡ
Τα κατεψυγμένα πλατιά φασολάκια θα είναι Α΄ Ποιότητος, θα έχουν ζωηρό φυσιολογικό χρώμα, θα είναι
καθαρισμένα, απαλλαγμένα ξένων σωμάτων. Θα διατίθεται σε συσκευασία του 1 Kg. Η συσκευασία των
κατεψυγμένων φασολιών θα είναι, κατάλληλη για τρόφιμα, με τις απαραίτητες ενδείξεις (είδος, ημερομηνία
παραγωγής και ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης, στοιχεία παραγωγής, στοιχεία διακινητή, καθαρού
βάρους επίπαγου επί τις εκατό κλπ) στην ελληνική γλώσσα. Η μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με
μεταφορικά μέσα – ψυγεία σε θερμοκρασία 18 βαθμούς Κελσίου καθαρά, απολυμασμένα, με καταγραφικά
θερμόμετρα. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. Η προσφορά να
συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα για την ορθή λειτουργία συστήματος ανάλυσης
κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), της εταιρείας παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης,
διακίνησης, επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη προσκόμισης.
YΠΟΤΜΗΜΑ 1.4 ΑΥΓΑ
(κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης) Φ.Π.Α. 13 %
ΑΡΘΡΟ 1.30 ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΓΡ
Τα χορηγούμενα είδη θα είναι Α΄ κατηγορίας βάσει ποιότητας και βάσει βάρους κατηγορίας Μ 53-63 g
(ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ).
Τα αυγά της κατηγορίας Α΄ πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
- Κέλυφος και μεμβράνη φυσιολογικά, καθαρά, άθικτα.
- Αεροθάλαμος: Ύψος όχι μεγαλύτερο από 6 χιλιοστά και αμετακίνητος.
- Λεύκωμα αυγού: Καθαρό, διαυγές, ζελατινώδους συστάσεως, απαλλαγμένο από πάσης φύσεως ξένων
σωμάτων.
- Κρόκος αυγού: Ορατός στην ωοσκόπηση μόνο υπό μορφή σκιάς χωρίς εμφανή περίμετρο και απαλλαγμένο
από πάσης φύσεως ξένων σωμάτων.
- Σπέρμα: Μη αισθητώς ορατό κατά την ωοσκόπηση.
- Οσμή: Απαλλαγμένα από ξένες οσμές.
- Να μην έχουν καθαρισθεί με υγρά ή ξηρά μέθοδο.
- Να μην έχουν υποστεί επεξεργασία διατηρήσεως ή ψύξεως.
- Υποχρεωτικές ενδείξεις:

Επί των αυγών. Η υποχρεωτική σήμανση κάθε αυγού με το διακριτικό αριθμό παραγωγού για έλεγχο
καταγωγής και του τρόπου παραγωγής.

Επί της συσκευασίας των αυγών η ποιοτική κατηγορία, η κατηγορία βάρους, το όνομα ή την εταιρική
επωνυμία του κέντρου ωοσκοπήσεως και συσκευασίας, το σήμα της επιχείρησης. Το διακριτικό
αριθμό σήμα της κατηγορίας Α΄ σε κύκλο διαμέτρου τουλάχιστον 12 χιλιοστομέτρων. Η ημερομηνία
ελάχιστης διατηρησιμότητας και η ημερομηνία συσκευασίας.
- Η παραλαβή και η μεταφορά των νωπών αυγών να πληροί τους όρους της κείμενης Υγειονομικής
Νομοθεσίας (Κανονισμός ΕΚ 1028/06 και Κανονισμός ΕΚ 557/07).
- Έλεγχος μακροσκοπικός- χημικός-μικροβιολογικός.
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία με ατομικά χωρίσματα.
- Η προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα για την ορθή λειτουργία
συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) της εταιρείας παραγωγής,
επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησης του προϊόντος, επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη
προσκόμισης.
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YΠΟΤΜΗΜΑ 1.5 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
(κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος) Φ.Π.Α. 13% & 24%
YΠΟΤΜΗΜΑ 1.5.1 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
(κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος) Φ.Π.Α. 13%
ΑΡΘΡΟ 1.31 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 1000 ΓΡ
Το φύλλο κρούστας να είναι προϊόν βαθειάς κατάψυξης, φτιαγμένο από αλεύρι σίτου. Να παραδίδεται
συσκευασμένο σε αεροστεγείς συσκευασίες βάρους 1000 g, από αγνές πρώτες ύλες, με αναγραφή στη
συσκευασία του παραγωγού και ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του
συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 1.32 ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1 L
Χυμός πορτοκάλι σε συσκευασία χάρτινη τύπου TetraPack του 1 L χωρίς προσθήκη συντηρητικών και ζάχαρης
και να αναγράφεται στην ετικέτα του η ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή μίγμα
αυτών των συστατικών με την ένδειξη «Περιεκτικότητα σε φρούτα 50% τουλάχιστον». Να είναι εμφανής η
ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης.
ΑΡΘΡΟ 1.33 ΧΥΜΟΣ ΓΚΡΕΪΠ ΦΡΟΥΤ 1 L
Χυμός γκρέϊπ φρουτ σε συσκευασία χάρτινη τύπου TetraPack του 1 L χωρίς προσθήκη συντηρητικών και ζάχαρης
και να αναγράφεται στην ετικέτα του η ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή μίγμα
αυτών των συστατικών με την ένδειξη «Περιεκτικότητα σε φρούτα 50% τουλάχιστον». Να είναι εμφανής η
ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης.
ΑΡΘΡΟ 1.34 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1,5 L
Αναψυκτικό τύπου COLA ή ισοδύναμο σε συσκευασία του 1,5 L.
ΑΡΘΡΟ 1.35 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 1,5 L
Αναψυκτικό πορτοκαλάδα με ή χωρίς ανθρακικό, σε συσκευασία του 1,5 L.
ΑΡΘΡΟ 1.36 ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ 5 TEΜ
Βανίλια αρωματική σε σκόνη, σε συσκευασία των 5 φιαλιδίων και βάρους 1,5-2 g έκαστο φιαλίδιο.
AΡΘΡΟ 1.37 ΑΛΑΤΙ 500 ΓΡ
Το αλάτι θα πρέπει να είναι ψιλό, θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, αναλλοίωτο με
περιεκτικότητα σε χλωριούχο νάτριο τουλάχιστον 95%. Να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει
οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία
πλαστικής σακούλας εγκεκριμένης για τρόφιμα και να έχει καθαρό βάρος 500 g, με ημερομηνία λήξης
κατανάλωσης.
ΑΡΘΡΟ 1.38 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΤΡΙΜΜΕΝΟΣ 50 ΓΡ
Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένος από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και
να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος
50 g.
ΑΡΘΡΟ 1.39 ΔΥΟΣΜΟΣ ΤΡΙΜΜΕΝΟΣ 50 ΓΡ
Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένη από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να
αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 50 g.
ΑΡΘΡΟ 1.40 ΚΑΝΕΛΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ 50 ΓΡ
Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένη από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να
αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 50 g.
ΑΡΘΡΟ 1.41 ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 50 ΓΡ
Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένη από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να
αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 50 g.
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ΑΡΘΡΟ 1.42 ΚΥΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 50 ΓΡ
Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να
αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 50 g.
ΑΡΘΡΟ 1.43 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 15 ΓΡ
Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να
αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 15 g.
ΑΡΘΡΟ 1.44 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 50 ΓΡ
Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να
αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 50 g.
ΑΡΘΡΟ 1.45 ΡΙΓΑΝΗ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 50 ΓΡ
Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένη από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να
αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 50 g.
ΑΡΘΡΟ 1.46 ΜΠΑΧΑΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 50 ΓΡ
Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να
αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 50 g.
ΑΡΘΡΟ 1.47 ΔΑΦΝΗ 15 ΓΡ
Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένη από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να
αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 15 g.
ΑΡΘΡΟ 1.48 ΤΣΑΪ ΒΟΥΝΟΥ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 20 ΤΕΜ
Τσάι του βουνού σε φακελάκι σε συσκευασία των 20 τεμαχίων.
ΑΡΘΡΟ 1.49 ΤΣΑΪ ΒΟΥΝΟΥ ΜΑΤΣΑΚΙ 50 ΓΡ
Τσάι του βουνού ματσάκι σε συσκευασία των 50 g.
ΑΡΘΡΟ 1.50 ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 20 ΤΕΜ
Χαμομήλι σε φακελάκι σε συσκευασία των 20 τεμαχίων.
ΑΡΘΡΟ 1.51 ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 200 ΓΡ
Να είναι άριστης ποιότητας. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία
λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 200 g.
ΑΡΘΡΟ 1.52 ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΚΟΝΗ 500 ΓΡ
Σόδα φαγητού σε σκόνη σε συσκευασία των 500 g εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, στην οποία θα
αναφέρονται το καθαρό βάρος και η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.
ΑΡΘΡΟ 1.53 ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ 125 ΓΡ
Κακάο σε σκόνη σε συσκευασία των 125 g εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, στην οποία θα αναφέρονται το
καθαρό βάρος και η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.
ΑΡΘΡΟ 1.54 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ 160 ΓΡ
Να είναι άριστης ποιότητας. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία
λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 160 g.
ΑΡΘΡΟ 1.55 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ) 200 ΓΡ
Να είναι άριστης ποιότητας. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία
λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 200 g.
ΑΡΘΡΟ 1.56 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 400 ΓΡ
Η ζάχαρη άχνη θα πρέπει να είναι φυσικό προϊόν, απαλλαγμένη από ξένες ύλες, σε συσκευασία των 400 g, με
ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης.
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ΑΡΘΡΟ 1.57 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1000 ΓΡ
Η ζάχαρη λευκή κρυσταλλική θα πρέπει να είναι φυσικό προϊόν, απαλλαγμένη από ξένες ύλες, σε χάρτινη
συσκευασία των 1000 g, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς σήματος
ζάχαρης.
ΑΡΘΡΟ 1.58 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 1000 ΓΡ
Ο ελληνικός καφές θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από ξένες ύλες, σε συσκευασία των 1000 g, κατάλληλη για
τρόφιμα, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
ΑΡΘΡΟ 1.59 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 200 ΓΡ
Ο στιγμιαίος καφές θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από ξένες ύλες, σε συσκευασία των 200 g, κατάλληλη για
τρόφιμα, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
ΑΡΘΡΟ 1.60 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 500 ΓΡ
Ο καφές φίλτρου θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από ξένες ύλες, σε συσκευασία των 500 g, κατάλληλη για
τρόφιμα, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
ΑΡΘΡΟ 1.61 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 225 ΓΡ
Μπισκότα τύπου πτί–μπέρ ή ισοδύναμο, πλούσια σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και φυτικές ίνες, σε πλαστική
αεροστεγή συσκευασία 225g, με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης.
ΑΡΘΡΟ 1.62 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 500 ΓΡ
Φρυγανιές σίτου άριστης ποιότητας, τυποποιημένες σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία, καθαρού
βάρους 500 g. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. Να είναι
ολόκληρες, χωρίς να είναι σπασμένες και με τρίμματα.
ΑΡΘΡΟ 1.63 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 500 ΓΡ
Τοματοχυμός συμπυκνωμένος σε συσκευασία χάρτινη ή μεταλλική των 500 g, το άνοιγμα της οποίας δεν θα
απαιτεί ανοιχτήρι. Να είναι χωρίς προσθήκη συντηρητικών. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να
αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής.
ΑΡΘΡΟ 1.64 ΤΟΜΑΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙΑ 400 ΓΡ
Τομάτες σε κομματάκια σε συσκευασία των 400 g χάρτινη ή μεταλλική, το άνοιγμα της οποίας δεν θα απαιτεί
ανοιχτήρι. Να είναι χωρίς προσθήκη συντηρητικών. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε
αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής.
ΑΡΘΡΟ 1.65 ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 400-500 ΓΡ
Τοματοπελτές σε συσκευασία χάρτινη ή μεταλλική των 400-500 g, το άνοιγμα της οποίας δεν θα απαιτεί
ανοιχτήρι. Να είναι χωρίς προσθήκη συντηρητικών. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε
αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής.
ΑΡΘΡΟ 1.66 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΒΕΡΥΚΟΚΟ – ΡΟΔΑΚΙΝΟ 500 ΓΡ
Να είναι παρασκευασμένη με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος είδους. Σε συσκευασία
των 500 g, στην οποία θα υπάρχει ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 1.67 ΤΑΧΙΝΙ 500 ΓΡ
Ταχίνι σε συσκευασία των 500 g, εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, στην οποία θα αναφέρονται το καθαρό
βάρος και η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.
ΑΡΘΡΟ 1.68 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΚΟΚΤΕΪΛ 825 – 1000 ΓΡ
Κομπόστα κοκτέιλ άριστης ποιότητας από κομματάκια φρούτων σε μεταλλική συσκευασία των 825 – 1000 g, με
ημερομηνία συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης, χωρίς προσθήκη συντηρητικών.
ΑΡΘΡΟ 1.69 ΚΑΡΥΔΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 500 ΓΡ
Τριμμένη καρύδα σε συσκευασία των 500 g, με ημερομηνία συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης.
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ΑΡΘΡΟ 1.70 ΞΙΔΙ 350 – 400 ΜL
Το ξίδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει αλκοόλη), σε
συσκευασία των 350-400ml.
ΑΡΘΡΟ 1.71 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT (ΚΕΣΕΣ) 500 ΓΡ
Να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά έλαια εμπλουτισμένο με βιταμίνες, κατάλληλο για άλειμμα και για
την παρασκευή γλυκών και φαγητών. Θα παραδίδεται σε συσκευασία των 500 g,. κατά προτίμηση σε πλαστικό
κύπελλο (κεσές), εγκεκριμένο για διατήρηση τροφίμων, με ένδειξη στην συσκευασία του ημερομηνίας
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.
ΑΡΘΡΟ 1.72 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 500 ΓΡ
Δημητριακά ολικής άλεσης (κορν φλεϊκς), που παράγονται από αγνές πρώτες ύλες (σιτάρι ολικής άλεσης κ.α).
Με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και βιταμίνες, που να αναγράφονται επάνω στην συσκευασία. Η
συσκευασία να είναι σε χάρτινο κουτί των 500 g εγκεκριμένη για τρόφιμα και να αναγράφεται σε αυτήν η
ημερομηνία λήξης - κατανάλωσης.
ΑΡΘΡΟ 1.73 ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ 1 L
Το καλαμποκέλαιο θα πρέπει να είναι 100% ραφινέ. Να διατίθεται σε πλαστική συσκευασία του ενός (1)
λίτρου, εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, στην οποία θα αναφέρονται το καθαρό βάρος και η ημερομηνία
ελάχιστης διατηρησιμότητας.
ΑΡΘΡΟ 1.74 ΜΑΓΙΑ ΣΚΟΝΗ 500 ΓΡ
Μαγιά σε σκόνη, σε συσκευασία των 500 g, εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, στην οποία θα αναφέρονται
το καθαρό βάρος και η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.
YΠΟΤΜΗΜΑ 1.5.2 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
(κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος) Φ.Π.Α. 24%
ΑΡΘΡΟ 1.75 ΠΑΓΟΚΥΨΕΛΕΣ 10 ΤΕΜ
Παγοκυψέλες σε συσκευασία των 10 τεμαχίων (με 24 κυψέλες έκαστη) ώστε από την κάθε συσκευασία να
δημιουργούνται 240 παγάκια.
ΑΡΘΡΟ 1.76 ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ 1Χ4 40 ΤΕΜ
Φίλτρα χάρτινα για μηχανή καφέ φίλτρου 1Χ4, σε συσκευασία των 40 τεμαχίων.
ΑΡΘΡΟ 1.77 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ 240X5MM 100 ΤΕΜ
Καλαμάκια σπαστά ντυμένα 1/1 με σελοφάν, σε διάφορα χρώματα, 240x5mm, σε συσκευασία των 100
τεμαχίων.
ΑΡΘΡΟ 1.78 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 240X5MM 100 ΤΕΜ
Καλαμάκια σπαστά ντυμένα 1/1 με σελοφάν, σε διάφορα χρώματα, 240x5mm, σε συσκευασία των 100
τεμαχίων.
ΑΡΘΡΟ 1.79 ΠΙΑΤΑ XAΡTINA ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΛΕΥΚΑ 23CM 50 ΤΕΜ
Πλαστικά πιάτα λευκά, στρογγυλά 23 cm, μίας χρήσης, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, σε συσκευασία των 50
τεμαχίων.
ΑΡΘΡΟ 1.80 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΛΕΥΚΑ 250ML 300 ΤΕΜ
Πλαστικά ποτήρια λευκά των 250ml, μίας χρήσης, κατάλληλα για νερό ή αναψυκτικά, σε συσκευασία των 300
τεμαχίων.
ΑΡΘΡΟ 1.81 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 24X35CM 50 ΤΕΜ
Διαφανείς σακούλες κατάλληλες για αποθήκευση, μεταφορά και συντήρηση στο ψυγείο τροφίμων, διαστάσεων
περίπου 24x35cm, σε συσκευασία των 50 τεμαχίων.
ΑΡΘΡΟ 1.82 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 25X35CM ΕΩΣ 27Χ38CM ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 10 ΤΕΜ
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Διαφανείς σακούλες κατάλληλες για αποθήκευση, μεταφορά και συντήρηση στο ψυγείο τροφίμων, διαστάσεων
25x35cm έως 25x35cm, με αεροστεγές κλείσιμο, σε συσκευασία των 10 τεμαχίων.
ΑΡΘΡΟ 1.83 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 100M X 30CM 1000 ΓΡ
Επαγγελματικό αλουμινόχαρτο από κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής, κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα,
διαστάσεων 100m x 30cm και βάρους 1000 g.
ΑΡΘΡΟ 1.84 ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ ΡΟΛΟ 30 Μ
Λαδόκολλα, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα, σε συσκευασία ρολού των 30 m.
ΑΡΘΡΟ 1.85 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 300 ΜΜ ΡΟΛΟ 250 Μ
Επαγγελματική μεμβράνη υψηλής αντοχής, κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, πλάτους 300mm, σε ρολό 250m.
ΑΡΘΡΟ 1.86 ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΦΕΣΤΙΑ EL GRECO 450 ΓΡ
Ανταλλακτικό φιαλίδιο υγραερίου 450 g κατάλληλο για καφεστία EL GRECO.
ΑΡΘΡΟ 1.87 ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΤΥΠΟΥ CAMPER GAZ Η ΑΛΛΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 500 ΓΡ
Φιαλίδιο υγραερίου 500 g, με βαλβίδα υψηλής ασφαλείας, τύπου Camper Gaz ή άλλο ισοδύναμο. Να μπορεί
εύκολα να αποσυνδεθεί και να επανασυνδεθεί ακόμη και όταν δεν είναι άδειο.
ΑΡΘΡΟ 1.88 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ 3 KΓΡ
Καραμέλες ζελεδάκια σε διάφορες γεύσεις, σε συσκευασία των 3 Kg. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να
αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής.
ΑΡΘΡΟ 1.89 ΖΕΛΕ ΔΙΠΛΑ, 2Χ100 ΓΡ
Τυποποιημένα έτοιμα ζελέ των 100 g σε συσκευασία των δύο τεμαχίων των 100 g (2Χ100 g). Η συσκευασία να
είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής.

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
(κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης - με Φ.Π.Α. 13 %)
ΑΡΘΡΟ 2.1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΝΩΠΟ (ΣΠΑΛΑ-ΕΛΙΑ-ΠΟΝΤΙΚΙ)
Κρέας μοσχαρίσιο νωπό, προερχόμενο από ζώο ηλικίας 8 – 12 μηνών, που έχει παραχθεί σύμφωνα με τη
νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004 & Καν.853/2004). Θα πρέπει να είναι νωπό, άπαχο, A’
ποιότητας απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κλπ (σπάλα – ελιά – ποντίκι). Χωρίς μεταβολή των
οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, καθαρό, ροδαλού χρώματος, με οσμή χαρακτηριστική του είδους. Να
είναι διατηρημένο και να παραδίδεται σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξης) 7°C το ανώτερο σε όλα τα
σημεία του κρέατος. Το προϊόν θα πρέπει να είναι πρόσφατης σφαγής (προ 2-6 ημερών) και να έχει τελική
ημερομηνία ανάλωσης το πολύ 10 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης του. Η συντήρηση και η διακίνηση
να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 79/2007, του HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 2.2.ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΝΩΠΟΣ (ΣΠΑΛΑ)
Κιμάς προερχόμενος από νωπό κρέας μόσχου (σπάλα), Α’ ποιότητας, καθαρισμένο εντελώς από λίπος,
πρόσφατης σφαγής από 48 ωρών έως 6 ημερών. Όσον αφορά στην ηλικία και τα λοιπά χαρακτηριστικά του
ζώου από το οποίο προέρχεται ο κιμάς ισχύει ότι αναφέρεται και στο προηγούμενο άρθρο (άρθρο 2.1). Ο κιμάς
θα διπλοαλέθεται και συσκευάζεται στο κατάστημα του προμηθευτή, που πρέπει να λειτουργεί νόμιμα,.
Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι μύες της κεφαλής, το ποντίκι,
πληγές αφαιμάξεως, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, λάπα και υπολείμματα κρέατος αποξεσμένα από οστά. Η
συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 79/2007, του HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί
μεταφοράς τροφίμων. Ο κιμάς θα πρέπει να κόπτεται και να συσκευάζεται κατά την ημέρα παράδοσης.
ΑΡΘΡΟ 2.3 ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ ΜΠΟΥΤΙ
Κρέας χοιρινό νωπό (μπούτι), προερχόμενο από ζώο ηλικίας 8 – 12 μηνών, που έχει παραχθεί σύμφωνα με τη
νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004 & Καν.853/2004). Θα πρέπει να είναι άπαχο, A’ ποιότητας
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απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κλπ. Χωρίς μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών,
καθαρό, ροδαλού χρώματος, με οσμή χαρακτηριστική του είδους, το οποίο να είναι διατηρημένο και
παραδίδεται σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξης) 7°C το ανώτερο σε όλα τα σημεία του κρέατος. Το προϊόν
θα πρέπει να είναι πρόσφατης σφαγής (προ 2-6 ημερών) και να έχει τελική ημερομηνία ανάλωσης το πολύ 10
ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης του. Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ
79/2007, του HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 2.4 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ 65%
Κοτόπουλο νωπό τύπου 65%, πλήρως αποπτερωμένο, χωρίς κεφάλι, πόδια, απαλλαγμένο από όργανα του
πεπτικού συστήματος, συκώτι, καρδιά, στομάχι. Να είναι καθαρό χωρίς ορατό ξένο σώμα ή ακαθαρσίες, .Α’
ποιότητας, τρυφερό, εύσαρκο, με δέρμα μαλακό-λείο, με οσμή χαρακτηριστική του είδους, χωρίς σπασμένα
οστά, σοβαρούς μώλωπες ή εκδορές , χωρίς εγκαύματα ψύξης. Το βάρος να κυμαίνεται από 1,5-2 Kg. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας έστω και σε ένα κοτόπουλο, ο προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα. Να υπάρχει ένα λεπτό στρώμα λίπους στο στήθος και στην
πλάτη (Κανονισμός ΕΟΚ 1538/91). Να προέρχεται από πτηνοτροφείο και πτηνοσφαγείο με αριθμό έγκρισης από
την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρει σφραγίδα κτηνιατρικού ελέγχου. Η συντήρηση και η διακίνηση
να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 79/2007και του HACCP, τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.

ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ
(κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης - με Φ.Π.Α. 13 %)
AΡΘΡΟ 3.1 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΑΚ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ (ΑΚΕΦΑΛΟΣ) ΧΩΡΙΣ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ
Ο βακαλάος ΑΚ ακέφαλος θα προσφέρεται σε μέγεθος τεμαχίων, 600-1000 g και σε άθικτη συσκευασία (με την
απαραίτητη και ευκρινή επισήμανση στα Ελληνικά ) έως 5 Κg. Θα είναι κατεψυγμένος, A’ ποιότητας, καλά
διατηρημένος κατευθείαν βγαλμένος από τα ψυγεία, ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει. Να μην έχει αλλοιώσεις
στην όψη, την οσμή και το χρώμα. Κατά την απόψυξη να διατηρεί τουλάχιστον το 70% του αρχικού του βάρους.
Ο τεμαχισμός και η συσκευασία να έχει γίνει σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκεκριμένο αριθμό λειτουργίας.
Τα παραπάνω πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος. Επίσης, πάνω στα πακέτα πρέπει να
αναγράφεται η ημερομηνία και ο τόπος αλίευσης, καθώς και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.
Το προϊόν θα πρέπει να πληροί όλες τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και να εναρμονίζεται με τις
ισχύουσες κανονιστικές, κτηνιατρικές, υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, (το Π.Δ. 79/2007, το Ν.
4492/2017, τον κανονισμό 2406/96/ΕΚ περί προδιαγραφών εμπορίας ορισμένων αλιευτικών προϊόντων, όπως
έχει τροποποιηθεί με τον κανονισμό 2495/01/ΕΚ, την οδηγία 2000/13/ΕΚ περί επισήμανσης, παρουσίασης και
διαφήμισης των τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί με την οδηγία 2001/101/ΕΚ καθώς και την ΥΑ 91354/17
(Φ.Ε.Κ. 2983 Β’/30-08-2017. Απαιτείται επίσης η εναρμόνιση στους ισχύοντες Κανονισμούς, κτηνιατρικές και
αγορανομικές διατάξεις, περί μικροβιολογικών σταθερότυπων για τα κατεψυγμένα αλιεύματα.
ΑΡΘΡΟ 3.2 ΠΕΡΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΦΙΛΕΤΟ
Η πέρκα φιλέτο θα προσφέρεται σε μέγεθος τεμαχίων 500 -1000 g και σε άθικτη συσκευασία (με την
απαραίτητη και ευκρινή επισήμανση στα Ελληνικά) έως 5 Kg. Θα είναι κατεψυγμένη, A’ ποιότητας, καλά
διατηρημένη κατευθείαν βγαλμένη από τα ψυγεία, ώστε να μην έχει ξεπαγώσει. Να μην έχει αλλοιώσεις στην
όψη, την οσμή και το χρώμα. Κατά την απόψυξη να διατηρεί τουλάχιστον το 70% του αρχικού της βάρους.
Ο τεμαχισμός και η συσκευασία να έχει γίνει σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκεκριμένο αριθμό λειτουργίας.
Τα παραπάνω πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος. Επίσης, πάνω στα πακέτα πρέπει να
αναγράφεται η ημερομηνία και ο τόπος αλίευσης, καθώς και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.
Το προϊόν θα πρέπει να πληροί όλες τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και να εναρμονίζεται με τις
ισχύουσες κανονιστικές, κτηνιατρικές, υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, (το Π.Δ. 79/2007, το Ν.
4492/2017, τον κανονισμό 2406/96/ΕΚ περί προδιαγραφών εμπορίας ορισμένων αλιευτικών προϊόντων, όπως
έχει τροποποιηθεί με τον κανονισμό 2495/01/ΕΚ, την οδηγία 2000/13/ΕΚ περί επισήμανσης, παρουσίασης και
διαφήμισης των τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί με την οδηγία 2001/101/ΕΚ καθώς και την ΥΑ 91354/17
(Φ.Ε.Κ. 2983 Β’/30-08-2017. Απαιτείται επίσης η εναρμόνιση στους ισχύοντες Κανονισμούς, κτηνιατρικές και
αγορανομικές διατάξεις, περί μικροβιολογικών σταθερότυπων για τα κατεψυγμένα αλιεύματα.
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AΡΘΡΟ 3.3 ΓΑΛΕΟΣ ΑΔ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ
Ο γαλέος θα προσφέρεται σε μέγεθος τεμαχίων 500 -1000 g και σε άθικτη συσκευασία συνολικού βάρους έως 5
Kg. (με την απαραίτητη και ευκρινή επισήμανση στα Ελληνικά) Θα είναι κατεψυγμένος, A’ ποιότητας, καλά
διατηρημένος κατευθείαν βγαλμένος από τα ψυγεία, ώστε να μην έχει ξεπαγώσει. Να μην έχει αλλοιώσεις στην
όψη, την οσμή και το χρώμα. Κατά την απόψυξη να διατηρεί τουλάχιστον το 70% του αρχικού του βάρους.
Ο τεμαχισμός και η συσκευασία να έχει γίνει σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκεκριμένο αριθμό λειτουργίας.
Τα παραπάνω πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος. Επίσης, πάνω στα πακέτα πρέπει να
αναγράφεται η ημερομηνία και ο τόπος αλίευσης, καθώς και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.
Το προϊόν θα πρέπει να πληροί όλες τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και να εναρμονίζεται με τις
ισχύουσες κανονιστικές, κτηνιατρικές, υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, (το Π.Δ. 79/2007, το Ν.
4492/2017, τον κανονισμό 2406/96/ΕΚ περί προδιαγραφών εμπορίας ορισμένων αλιευτικών προϊόντων, όπως
έχει τροποποιηθεί με τον κανονισμό 2495/01/ΕΚ, την οδηγία 2000/13/ΕΚ περί επισήμανσης, παρουσίασης και
διαφήμισης των τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί με την οδηγία 2001/101/ΕΚ καθώς και την ΥΑ 91354/17
(Φ.Ε.Κ. 2983 Β’/30-08-2017. Απαιτείται επίσης η εναρμόνιση στους ισχύοντες Κανονισμούς, κτηνιατρικές και
αγορανομικές διατάξεις, περί μικροβιολογικών σταθερότυπων για τα κατεψυγμένα αλιεύματα.
ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ
(κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης με Φ.Π.Α. 13 %)
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Τα προς προμήθεια φρούτα και λαχανικά είναι νωπά τρόφιμα φυτικής προέλευσης. .Η ποιότητα, η υγιεινή και
τα χαρακτηριστικά τους πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη εθνική και ενωσιακή
νομοθεσία. (Καν. 543/2011, Καν. 852/2004 και άρθρο 119 του ΚΤΠ).
Με την επιφύλαξη των επιτρεπομένων ορίων ανοχής κατά περίπτωση (Ειδικές Προδιαγραφές Εμπορίας,
Παράρτημα Ι, Μέρος Β του Καν. 543/2011, τα προϊόντα πρέπει να είναι ακέραια, υγιή (αποκλείονται τα προϊόντα
που έχουν προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση), καθαρά
(ουσιαστικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη), ποιότητας Α’, και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές
προδιαγραφές του κώδικα τροφίμων και ποτών. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για
να καταναλωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα λαχανικά
χωρίς μαραμένα φύλλα. Στα δελτία αποστολής τους να αναγράφεται ότι είναι Α’ ποιότητας καθώς και ο τόπος
παραγωγής τους. Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά
κατάλοιπα και να μην είναι μεταλλαγμένα. Οι συσκευασίες τους να είναι χάρτινη, καθαρή, κατάλληλη για
τρόφιμα, απαλλαγμένη από ξένες ύλες, ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά και διακίνηση τους σε
ικανοποιητική κατάσταση με ευθύνη του προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 4.1 ΜΠΑΝΑΝΕΣ
Μονάδα μέτρησης: κιλό.
ΑΡΘΡΟ 4.2 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
Μονάδα μέτρησης: κιλό.
ΑΡΘΡΟ 4.3 ΡΟΔΑΚΙΝΑ
Μονάδα μέτρησης: κιλό.
ΑΡΘΡΟ 4.4 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ
Μονάδα μέτρησης: κιλό.
ΑΡΘΡΟ 4.5 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ
Μονάδα μέτρησης: κιλό.
ΑΡΘΡΟ 4.6 ΛΕΜΟΝΙΑ
Μονάδα μέτρησης: κιλό.
ΑΡΘΡΟ 4.7 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ
Μονάδα μέτρησης: κιλό.
ΑΡΘΡΟ 4.8 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ
Μονάδα μέτρησης: κιλό.
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ΑΡΘΡΟ 4.9 ΒΕΡΥΚΟΚΑ
Μονάδα μέτρησης: κιλό.
ΑΡΘΡΟ 4.10 ΠΕΠΟΝΙΑ
Μονάδα μέτρησης: κιλό.
ΑΡΘΡΟ 4.11 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ
Μονάδα μέτρησης: κιλό.
ΑΡΘΡΟ 4.12 ΠΑΤΑΤΕΣ
Μονάδα μέτρησης: κιλό.
ΑΡΘΡΟ 4.13 ΤΟΜΑΤΕΣ Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Μονάδα μέτρησης: κιλό.
ΑΡΘΡΟ 4.14 ΠΙΠΕΡΙΕΣ
Μονάδα μέτρησης: κιλό.
ΑΡΘΡΟ 4.15 ΛΑΧΑΝΟ
Μονάδα μέτρησης: κιλό.
ΑΡΘΡΟ 4.16 ΚΑΡΟΤΑ
Μονάδα μέτρησης: κιλό.
ΑΡΘΡΟ 4.17 ΣΠΑΝΑΚΙ
Μονάδα μέτρησης: κιλό.
ΑΡΘΡΟ 4.18 ΚΡΕΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ
Μονάδα μέτρησης: κιλό.
ΑΡΘΡΟ 4.19 ΚΡΕΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ
Μονάδα μέτρησης: κιλό.
ΑΡΘΡΟ 4.20 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ
Μονάδα μέτρησης: κιλό.
ΑΡΘΡΟ 4.21 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
Μονάδα μέτρησης: κιλό.
ΑΡΘΡΟ 4.22 ΠΡΑΣΣΑ
Μονάδα μέτρησης: κιλό.
ΑΡΘΡΟ 4.23 ΣΕΛΕΡΙ
Μονάδα μέτρησης: κιλό.
ΑΡΘΡΟ 4.24 ΜΠΡΟΚΟΛΟ
Μονάδα μέτρησης: κιλό.
ΑΡΘΡΟ 4.25 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΚΙΤΡΙΝΗ
Μονάδα μέτρησης: κιλό.
ΑΡΘΡΟ 4.26 ΣΕΛΙΝΟ
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο.
ΑΡΘΡΟ 4.27 ΑΓΓΟΥΡΙ
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο.
ΑΡΘΡΟ 4.28 ΜΑΡΟΥΛΙ
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο.
ΑΡΘΡΟ 4.29 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΔΕΜΑΤΙΟ 100 ΓΡ
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο.
ΑΡΘΡΟ 4.30 ΑΝΗΘΟΣ ΔΕΜΑΤΙΟ 100 ΓΡ
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο.
ΑΡΘΡΟ 4.31 ΣΚΟΡΔΑ (ΚΕΦΑΛΙ)
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο.
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ΤΜΗΜΑ 5: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5.1
(κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος) Φ.Π.Α. 13 %
Για την παρασκευή, συσκευασία, μεταφορά και διάθεση των ειδών που περιγράφονται στο παρόν υποτμήμα,
θα πρέπει να ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν. 3526/2007 (Φ.Ε.Κ. 24 Α’/09-02-2007), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 5.1 ΑΡΤΟΣ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ 350 ΓΡ
Άρτος φρέσκος από σύμμεικτο αλεύρι ολικής άλεσης, τύπου φραντζόλας, καθαρού βάρους 350 g. Για την
παρασκευή του θα χρησιμοποιείται νερό πόσιμο και αλάτι έως 1,5% που πληροί τις προϋποθέσεις του
μαγειρικού άλατος, Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε ουσίας για την βελτίωση η την απόκρυψη της τυχόν
ελαττωματικότητας των φυσικών ιδιοτήτων ή του χρώματος των αλεύρων καθώς και η χρήση λυκίσκου. Η έψηση
θα πρέπει να είναι ομοιογενή και να ξεχωρίζει κόρα και ψίχα, ενώ επιτρέπεται επαφή των τεμαχίων σε βαθμό
15%. Η κόρα (φλόγωμα) θα πρέπει να είναι ομοιογενής καθ΄ όλη την επιφάνεια. Θα παραδίδεται σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος, 3 με 4 ώρες μετά τον εγκλιβανισμό του, δικαιολογημένης της νομίμου
απομείωσης.
ΑΡΘΡΟ 5.2 ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 500 ΓΡ
Ψωμί για τοστ ολικής άλεσης σε συσκευασία των 500 g. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται
σε αυτήν η ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής.
ΑΡΘΡΟ 5.3 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κουλούρι Θεσσαλονίκης με σουσάμι, φρέσκο. Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε ουσίας για την βελτίωση η την
απόκρυψη της τυχόν ελαττωματικότητας των φυσικών ιδιοτήτων ή του χρώματος των αλεύρων. Η μεταφορά
του θα γίνεται σε χάρτινες συσκευασίες, μέσα σε πλαστικά κάνιστρα ή σε καλάθια τα οποία θα τηρούν τους
κανόνες υγιεινής των τροφίμων. Το κουλούρι που προσκομίζεται στα τμήματα του Ο.Κ.Π.Α. θα είναι φρέσκο.
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5.2
(κριτήριο: χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος) Φ.Π.Α. 24 %
AΡΘΡΟ 5.4 ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ (ΣΤΑΡΕΝΙΑ - ΠΟΛΥΣΠΟΡΑ - ΤΥΡΙΟΥ - ΚΑΡΟΤΟΥ)
Κριτσίνια (σταρένια - πολύσπορα - τυριού - καρότου) θα είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα, από αγνά υλικά
και σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών. Η μεταφορά του ανωτέρω είδους θα γίνεται με τα
προβλεπόμενα από τον νόμο οχήματα, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά.
ΑΡΘΡΟ 5.5 ΤΣΟΥΡΕΚΙ 450-500 ΓΡ
Το τσουρέκι, βάρους 450-500 g θα είναι άριστης ποιότητας και φρέσκο, από αγνά υλικά και σύμφωνα με τον
κώδικα τροφίμων και ποτών. Η μεταφορά του ανωτέρω είδους θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον νόμο
οχήματα, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά.
ΑΡΘΡΟ 5.6 ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ - ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ (ΒΑΝΙΛΙΑΣ - ΚΑΝΕΛΛΑΣ - ΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΑ ΚΛΠ)
Τα κουλουράκια – βουτήματα (Βανίλιας - Κανέλλας - Μουστοκούλουρα κλπ) θα είναι άριστης ποιότητας και
φρέσκα, από αγνά υλικά και σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών. Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα
γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον νόμο οχήματα, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται
τακτικά.
ΑΡΘΡΟ 5.7 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ
Τα μελομακάρονα θα είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα, από αγνά υλικά και σύμφωνα με τον κώδικα
τροφίμων και ποτών. Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον νόμο οχήματα,
τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά.
ΑΡΘΡΟ 5.8 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ
Οι κουραμπιέδες θα είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα, από αγνά υλικά και σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων
και ποτών. Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον νόμο οχήματα, τα οποία
θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Ο Π.Α.Ο.ΔΗ.Β κάθε χρόνο υλοποιεί πρόγραμμα θερινής δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ηλικίας 6-12 ετών,
που περιλαμβάνει αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες καθώς και στοιχειώδη σίτιση. Στο πρόγραμμα
συμμετέχουν περίπου 500 παιδιά.
Στα άρθρα που ακολουθούν (Τμήματα 6, 7, 8) περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές των τροφίμων που
απαιτούνται για την στοιχειώδη σίτιση των παιδιών.
ΤΜΗΜΑ 6: ΦΡΟΥΤΑ
(κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης) Φ.Π.Α. 13 %
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΡΟΥΤΩΝ
Με την επιφύλαξη των επιτρεπομένων ορίων ανοχής κατά περίπτωση (Ειδικές Προδιαγραφές Εμπορίας,
Παράρτημα Ι, Μέρος Β του Καν. 543/2011, τα προϊόντα πρέπει να είναι ακέραια, υγιή (αποκλείονται τα προϊόντα
που έχουν προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση), καθαρά
(ουσιαστικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη), ποιότητας Α’, και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές
προδιαγραφές του κώδικα τροφίμων και ποτών. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για
να καταναλωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια απαλλαγμένα από
υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα και να μην είναι μεταλλαγμένα.
ΑΡΘΡΟ 6.1 ΡΟΔΑΚΙΝΑ
Μονάδα μέτρησης: κιλό.
ΑΡΘΡΟ 6.2 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
Μονάδα μέτρησης: κιλό.
ΑΡΘΡΟ 6.3 ΜΠΑΝΑΝΕΣ
Μονάδα μέτρησης: κιλό.
ΑΡΘΡΟ 6.4 ΒΕΡΙΚΟΚΑ
Μονάδα μέτρησης: κιλό.
ΤΜΗΜΑ 7: ΧΥΜΟΙ
(κριτήριο: χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος) Φ.Π.Α. 24 %
ΑΡΘΡΟ 7.1 ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ, 250 ML
Φυσικός χυμός ανάμεικτος με συνδυασμό έως 4 φρούτων (μήλο, πορτοκάλι, βερίκοκο, ροδάκινο) Προϊόν
φυσικής εκχύμωσης νωπών φρούτων, χωρίς προσθήκη συντηρητικών και ζάχαρης. Να αναγράφεται στην
ετικέτα του η περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων ή οποία να είναι 100%. Να είναι εμφανής η ένδειξη
ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης. Διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη τύπου TetraPack των 250 ml.
ΤΜΗΜΑ 8: ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
(κριτήριο: χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος) Φ.Π.Α. 24 %
ΑΡΘΡΟ 8.1 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
Σάντουιτς ατομικό τυποποιημένο / συσκευασμένο σε αεροστεγή συσκευασία σε film PP, καθαρού βάρους 165 g.
Αποτελείται από: φραντζολάκια 58%, ζαμπόν χοιρινό ή πάριζα ή γαλοπούλα καπνιστή 18%, τυρί ένταμ 13%,
μαργαρίνη 9%. Διάρκεια κατανάλωσης έως 6 ημέρες.
ΑΡΘΡΟ 8.2 ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΙΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
Αραβική πίτα τυποποιημένη / συσκευασμένη σε αεροστεγή συσκευασία σε film PP, καθαρού βάρους 130 g.
Αποτελείται από: αραβική πίτα 56%, γαλοπούλα καπνιστή 22%, τυρί τσένταρ 11%, σως light 11%. Διάρκεια
κατανάλωσης έως 6 ημέρες.
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ΑΡΘΡΟ 8.3 ΤΟΣΤ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
Τοστ ζαμπόν τυρί τυποποιημένο/ συσκευασμένο σε αεροστεγή συσκευασία σε film PP, καθαρού βάρους 105 g.
Αποτελείται από: αρτοσκεύασμα τοστ 58%, ζαμπόν χοιρινό 18%, τυρί ένταμ 18% και μαργαρίνη. Διάρκεια
κατανάλωσης έως 4 ημέρες.
ΑΡΘΡΟ 8.4 ΚΕΪΚ 80 ΓΡ
Κέϊκ ανάμικτο (σοκολάτα πορτοκάλι) ή πορτοκάλι τυποποιημένο σε συσκευασία των 80 g κλεισμένη πολύ καλά,
με τέλεια συγκόλληση και να μην υπάρχουν πτυχώσεις ή συρρικνώσεις σε αυτήν. Διάρκεια κατανάλωσης 30
ημέρες από την ημερομηνία παραγωγής του.
ΑΡΘΡΟ 8.5 ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ
Τσουρεκάκι μαστίχας Χίου 90 g ή με γέμιση πραλίνα φουντουκιού 120 g. τυποποιημένο σε συσκευασία τελείως
κλειστό, σφραγισμένο, χωρίς ζάρες και χωρίς να συμπιέζεται το προϊόν. Διάρκεια κατανάλωσης 30 ημέρες από
την ημερομηνία παραγωγής του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΤΜΗΜΑ 9: ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
(κριτήριο χαμηλότερη τιμή – σε τιμές μονάδος) ΦΠΑ 13%
Πρόκειται για την προμήθεια γάλατος, για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων των
διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου, του Ο.Κ.Π.Α. και του Π.Α.Ο.ΔΗ.Β. (μονίμου, με σύμβαση αορίστου χρόνου, με
σύμβαση ορισμένου χρόνου προσωπικού), στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 43726 Κοινής Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2208 Β’/ 8-62019) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών
προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής».
 Για τον Δήμο Βριλησσίων, βάσει του υπηρετούντος προσωπικού με διάφορες σχέσεις εργασίας, όπως
αναφέρονται παραπάνω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν το προσωπικό που εκτιμάται ότι θα προσληφθεί εντός του
2021, προκύπτει ότι οι δικαιούχοι παροχής γάλατος, βάσει των θέσεων εργασίας τους κατανέμονται ανά
υπηρεσία ως εξής:
1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, 209 εργαζόμενοι, ήτοι:
- Στην Υπηρεσία Καθαριότητας 126 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 58 μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ, 15
εργαζόμενοι Ι.Δ.Ο.Χ. (12-μηνα, με ασφαλιστικά μέτρα), ενώ ενδέχεται να ολοκληρωθεί η
συμπληρωματική προκήρυξη της 3Κ πρόσληψης 53 ατόμων.
- Επίσης, προβλέπεται να προσληφθούν 15 άτομα με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ διάρκειας 8 μηνών, καθώς και 60
άτομα μέσω ΟΑΕΔ.
- Στην Υπηρεσία Πρασίνου 8 εργαζόμενοι, μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ.
2.

Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 27 εργαζόμενοι, ήτοι:
- Στην Υπηρεσία Ύδρευσης 12 μόνιμοι υπάλληλοι.
- Στην Υπηρεσία Αυτεπιστασίας 7 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 2 μόνιμοι και 5 με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ.
- Στην Τεχνική Υπηρεσία 8 υπάλληλοι, εκ των οποίων 6 μόνιμοι και 2 με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ.
3. Στη Διεύθυνση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών, 12 σχολικοί φύλακες με ΙΔΑΧ.
Επίσης, θα προσληφθούν 21 σχολικές καθαρίστριες, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου (10-μηνη), στα πλαίσια εφαρμογής της ΚΥΑ 20175/2020 (Φ.Ε.Κ. 3324 Β’/07-08-2020), σύμφωνα με την
οποία η καθαριότητα των σχολείων είναι πλέον αρμοδιότητα των δήμων και όχι των σχολικών επιτροπών.
Βάσει των ανωτέρων, οι δικαιούχοι γάλατος του Δήμου Βριλησσίων είναι συνολικά 269 άτομα και θα
χορηγηθούν 60.422 λίτρα γάλατος ετησίως.
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 Στον Ο.Κ.Π.Α., βάσει του υπηρετούντος προσωπικού στα διάφορα Τμήματα του Οργανισμού, προκύπτει ότι οι
δικαιούχοι βάσει των θέσεων εργασίας τους είναι:
- Στο Τμήμα Παιδικών Σταθμών 48 εργαζόμενοι (μόνιμοι, ΙΔΟΧ).
- Στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ 2 εργαζόμενοι
- Στα λοιπά Τμήματα 11 εργαζόμενοι (μόνιμοι, ΙΔΟΧ).
Βάσει των ανωτέρων, οι δικαιούχοι γάλατος του Ο.Κ.Π.Α. είναι συνολικά 61 άτομα και θα χορηγηθούν 13.519
λίτρα γάλατος ετησίως.
 Στον Π.Α.Ο.ΔΗ.Β., βάσει του υπηρετούντος προσωπικού στα διάφορα Τμήματα του Οργανισμού και βάσει των
προσλήψεων που εκτιμάται ότι θα υλοποιηθούν εντός του 2021, προκύπτει ότι οι δικαιούχοι βάσει των θέσεων
εργασίας τους είναι:
- Πέντε (5) καθαρίστριες με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ, διάρκειας 12 μηνών.
- Δύο (2) φύλακες με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ.
- Ένας (1) αρχιμουσικός με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ.
Βάσει των ανωτέρων, οι δικαιούχοι γάλατος του Π.Α.Ο.ΔΗ.Β είναι συνολικά 8 άτομα και θα χορηγηθούν 2.024
λίτρα γάλατος ετησίως.
Για το σύνολο των εργαζομένων, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν συνολικά 75.957 λίτρα γάλατος ετησίως ή το
μέγιστο 338 λίτρα ημερησίως (όσοι είναι και οι δικαιούχοι), όπως αναλυτικά παρατίθεται στον παρακάτω
πίνακα 3.
 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες
συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια είδος του άρθρου 9.1 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό
κωδικό 15511100-4, με τίτλο «Παστεριωμένο γάλα».
ΑΡΘΡΟ 9 ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
Γάλα αγελαδινό, παστεριωμένο, πλήρες σε λιπαρά, όπως καθορίζεται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών και
σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α3 του Ν. 4336/15 (Φ.Ε.Κ. 94Α’/14-08-2015). Το γάλα θα είναι
αρίστης ποιότητας, απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία.
Η συντήρηση του γάλατος θα διαρκεί μέχρι 7 ημέρες η δε διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του
παρασκευαστή και υπόκειται σε ελέγχους των αρμόδιων αρχών του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Το παστεριωμένο γάλα που συσκευάζεται σε τελική συσκευασία εντός 24 ωρών από την άμελξη χωρίς να έχει
υποστεί διαδικασία θέρμισης ή άλλη ισοδύναμη επεξεργασία προ της παστερίωσης και η διάρκεια συντήρησής
του δεν υπερβαίνει τις δύο ημέρες από την ημερομηνία παστερίωσης, μπορεί, πέραν των αναφερόμενων στο
προηγούμενο εδάφιο, να φέρει και την ένδειξη «γάλα ημέρας».»
Η συσκευασία του παστεριωμένου γάλατος δεν θα πρέπει να είναι ελλειποβαρής, χτυπημένη κλπ. Θα
διατίθεται σε συσκευασία του 1 L είτε από υλικό tetrapack ή από υλικό PVC, κατάλληλο για τρόφιμα, σύμφωνα
με τον Κώδικα τροφίμων και Ποτών. Θα κλείνει με καπάκι ασφαλείας. Στη συσκευασία του παστεριωμένου
γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις
«παστεριωμένο» και «γάλα», η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του
προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή και
εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες.
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Πίνακας 3. Προμέτρηση γάλακτος
Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κ.Α.

Μ.Μ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.
€

ΑΡ.
ΔΙΚ/ΧΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ
ΕΡΓ.
ΕΤΗΣΙΩΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(L)

ΑΞΙΑ €

10.6063

ΛΙΤΡΑ

1,00

12

253

3.036

3.036,00

394,68

3.430,68

15.6063

ΛΙΤΡΑ

1,00

21

193

4.053

4.053,00

526,89

4.579,89

20.6063

ΛΙΤΡΑ

1,00

126

253

31.878

31.878,00

4.144,14

36.022,14

20.6063

ΛΙΤΡΑ

1,00

75

168

12.600

12.600,00

1.638,00

14.238,00

25.6063

ΛΙΤΡΑ

1,00

12

253

3.036

3.036,00

394,68

3.430,68

30.6063

ΛΙΤΡΑ

1,00

15

253

3.795

3.795,00

493,35

4.288,35

35.6063

ΛΙΤΡΑ

1,00

8

253

ΦΠΑ €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ €

Α) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
1
2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

5

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
(ΜΟΝΙΜΟΙ+ΙΔΑΧ+12ΜΗΝΟΙ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΙΔΟΧ8ΜΗΝΟ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΜΟΝΙΜΟΙ)

6

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΟΝ + ΙΔΑΧ)

7

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΜΟΝΙΜΟΙ + ΙΔΑΧ)

3
4

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Β) Ο.Κ.Π.Α.
8
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
9
ΚΔΑΠ ΜΕΑ
10

ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ο.Κ.Π.Α. (ΜΟΝΙΜΟΙ & ΙΔΑΧ)

269

15.6063.01
15.6063.01

ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ

1,00
1,00

48
2

218
224

15.6063.01

ΛΙΤΡΑ

1,00

11

237

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Κ.Π.Α.

61

2.024

2.024,00

263,12

2.287,12

60.422

60.422,00

7.854,86

68.276,86

10.464
448

10.464,00
448,00

1.360,32
58,24

11.824,32
506,24

2.607

2.607,00

338,91

2.945,91

13.519

13.519,00

1.757,47

15.276,47

Γ) Π.Α.Ο.Δ.Β.
11

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΙΔΟΧ-12ΜΗΝΟ)

15.6063

12
13

ΦΥΛΑΞΗ (ΙΔΑΧ)
ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ (ΙΔΑΧ)

15.6063
ΛΙΤΡΑ
1,00
15.6063
ΛΙΤΡΑ
1,00
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ Π.Α.Ο.Δ.Β.

ΛΙΤΡΑ

1,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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252

1.260

1.260,00

163,80

1.423,80

2
1
8

252
252

504
252
2.016

504,00
252,00
2.016,00

65,52
32,76
262,08

569,52
284,76
2.278,08

75.957

75.957,00

9.874,41

85.831,41
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΤΜΗΜΑ 10: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
YΠΟΤΜΗΜΑ 10.1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
(κριτήριο: ποσοστό έκπτωσηςς) Φ.Π.Α. 13 %
ΑΡΘΡΟ 10.1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, 1000 ΓΡ
Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθαρισμένος
από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Αλεύρι που να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει
καμιά μυρωδιά. Να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 1.000 g, από
αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του
συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Το αλεύρι θα πρέπει να είναι σίτου τύπου 70%.
ΑΡΘΡΟ 10.2 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ – ΠΑΣΤΕΣ 500 ΓΡ
Τα μακαρόνια - πάστες θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού
βάρους 500g, από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου, με ένδειξη στη συσκευασία της
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης
τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 10.3 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500 ΓΡ
Το κριθαράκι θα πρέπει να παραδίδεται συσκευασμένο σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 500 g,
από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 10.4 ΚΟΧΥΛΙ - ΑΧΙΒΑΔΑ 500 ΓΡ
Το ζυμαρικό κοχύλι – αχιβάδα θα πρέπει να παραδίδεται συσκευασμένο σε αεροστεγείς συσκευασίες
καθαρού βάρους 500g., από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου, με ένδειξη στη
συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς
πιστοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 10.5 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΟΝΕΤ 500 ΓΡ
Το κίτρινο ρύζι μπόνετ, θα είναι φυσικό προϊόν υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής
σοδιάς, φυσιολογικού χρώματος, με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένο από ξένα σώματα, απεντομωμένο
με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης
κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Η συσκευασία θα είναι των 500 g, εκτός από τις
προβλεπόμενες ενδείξεις (σχετικές διατάξεις), πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα του ρυζιού.
ΑΡΘΡΟ 10.6 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500 ΓΡ
Οι φακές, συσκευασίας 500 g, θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης,
φετινής σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση,
απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο,
με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας
και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης και
δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά.
ΑΡΘΡΟ 10.7 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500 ΓΡ
Τα φασόλια, συσκευασίας 500 g, θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης,
φετινής σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση,
απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο,
με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας
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και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης και
δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά.
ΑΡΘΡΟ 10.8 ΡΕΒΥΘΙΑ METΡΙΑ 500 ΓΡ
Τα ρεβύθια συσκευασίας 500 g, θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης,
φετινής σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση,
απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο,
με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας
και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης και
δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά.
ΑΡΘΡΟ 10.9 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ΓΡ
Το γάλα εβαπορέ θα είναι λευκό αγελαδινό συμπυκνωμένο εβαπορέ αποστειρωμένο γάλα του οποίου η κατά
βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5% σε μεταλλική ή χάρτινη (tetra-pack) συσκευασία
των 410 g. Θα πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή αραίωσης,
όπως επίσης η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών
του προϊόντος. Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής. Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του
γάλατος δεν έχει προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. Όλες
οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν γίνει σύμφωνα με την οδηγία 02/46 ΕΕ.
Να έχει σχετικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης και HACCP.
ΑΡΘΡΟ 10.10 ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1 L
Σε συσκευασία χάρτινη τύπου TetraPack του 1 L χωρίς προσθήκη συντηρητικών και ζάχαρης και να
αναγράφεται στην ετικέτα του η ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή μίγμα αυτών
των συστατικών με την ένδειξη «Περιεκτικότητα σε φρούτα 50% τουλάχιστον». Να είναι εμφανής η ένδειξη
ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης.
ΑΡΘΡΟ 10.11 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1000 ΓΡ
Η ζάχαρη λευκή κρυσταλλική θα πρέπει να είναι φυσικό προϊόν, απαλλαγμένη από ξένες ύλες, σε χάρτινη
συσκευασία των 1000 g, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς
σήματος ζάχαρης.
ΑΡΘΡΟ 10.12 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ 225 ΓΡ
Μπισκότα τύπου πτι–μπερ ή ισοδύναμου, πλούσια σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και φυτικές ίνες, σε πλαστική
αεροστεγή συσκευασία 225g, με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης.
ΑΡΘΡΟ 10.13 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 500 ΓΡ
Φρυγανιές σταρένιες άριστης ποιότητας, τυποποιημένες σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία,
καθαρού βάρους 500 g. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. Να
είναι ολόκληρες, χωρίς να είναι σπασμένες και με τρίμματα.
ΑΡΘΡΟ 10.14 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 500 ΓΡ
Τοματοχυμός συμπυκνωμένος σε συσκευασία χάρτινη ή μεταλλική των 500 g, το άνοιγμα της οποίας δεν θα
απαιτεί ανοιχτήρι. Να είναι χωρίς προσθήκη συντηρητικών. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να
αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής.
ΑΡΘΡΟ 10.15 ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 400-500 ΓΡ
Τοματοπελτές σε συσκευασία χάρτινη ή μεταλλική των 400-500 g, το άνοιγμα της οποίας δεν θα απαιτεί
ανοιχτήρι. Να είναι χωρίς προσθήκη συντηρητικών. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε
αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής.
ΑΡΘΡΟ 10.16 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 500 ΓΡ
Δημητριακά ολικής άλεσης (κορν φλέικς), που παράγονται από αγνές πρώτες ύλες (σιτάρι ολικής άλεσης κ.α).
Με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και βιταμίνες, που να αναγράφονται επάνω στην συσκευασία. Η
συσκευασία να είναι σε χάρτινο κουτί των 500 g εγκεκριμένη για τρόφιμα και να αναγράφεται σε αυτήν η
ημερομηνία λήξης - κατανάλωσης.
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YΠΟΤΜΗΜΑ 10.2 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
(κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης) Φ.Π.Α. 13 %
ΑΡΘΡΟ 10.17 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΓΝΗΣΙΟ 1 L
Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι γνήσιο, και να διατίθεται σε συσκευασία 1 L, εγκεκριμένη για διατήρηση
τροφίμων. Στη συσκευασία θα αναφέρονται η ονομασία, η κατηγορία, το καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή
συσκευαστής, ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, οι συνθήκες διατήρησης και
το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
ΤΜΗΜΑ 11: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 11.1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΝΩΠΟ (ΣΠΑΛΑ-ΕΛΙΑ-ΠΟΝΤΙΚΙ)
Κρέας μοσχαρίσιο νωπό, προερχόμενο από ζώο ηλικίας 8 – 12 μηνών, που έχει παραχθεί σύμφωνα με τη
νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004 & Καν.853/2004). Θα πρέπει να είναι νωπό, άπαχο, A’
ποιότητας απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κλπ (σπάλα – ελιά – ποντίκι). Χωρίς μεταβολή των
οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, καθαρό, ροδαλού χρώματος, με οσμή χαρακτηριστική του είδους. Να
είναι διατηρημένο και να παραδίδεται σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξης) 7°C το ανώτερο σε όλα τα
σημεία του κρέατος. Το προϊόν θα πρέπει να είναι πρόσφατης σφαγής (προ 2-6 ημερών) και να έχει τελική
ημερομηνία ανάλωσης το πολύ 10 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης του. Η συντήρηση και η διακίνηση
να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 79/2007, του HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ11.2 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ 65%
Κοτόπουλο νωπό τύπου 65%, πλήρως αποπτερωμένο, χωρίς κεφάλι, πόδια, απαλλαγμένο από όργανα του
πεπτικού συστήματος, συκώτι, καρδιά, στομάχι. Να είναι καθαρό χωρίς ορατό ξένο σώμα ή ακαθαρσίες, .Α’
ποιότητας, τρυφερό, εύσαρκο, με δέρμα μαλακό-λείο, με οσμή χαρακτηριστική του είδους, χωρίς σπασμένα
οστά, σοβαρούς μώλωπες ή εκδορές , χωρίς εγκαύματα ψύξης. Το βάρος να κυμαίνεται από 1,5-2 Kg. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας έστω και σε ένα κοτόπουλο, ο προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα. Να υπάρχει ένα λεπτό στρώμα λίπους στο στήθος και
στην πλάτη (Κανονισμός ΕΟΚ 1538/91). Να προέρχεται από πτηνοτροφείο και πτηνοσφαγείο με αριθμό
έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρει σφραγίδα κτηνιατρικού ελέγχου. Η συντήρηση
και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 79/2007και του HACCP, τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς
τροφίμων.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Βριλήσσια, 1 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Πολ. Προστασίας

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Βριλήσσια, 1 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος.
Καθαριότητας Πόλης

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Βριλήσσια, 1 Σεπτεμβρίου 2020
Η Συντάξασα

Σωκράτης Κουκλάδας
Γεωπόνος Π.Ε.

Θεοδόσης Καλλίτσης
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

Θεώνη Μουρατίδου
Χημικός Π.Ε.

-40-

20PROC007353296 2020-09-22
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:
Φ.Π.Α. (13% & 24%):
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

92/2020
194.858,90 €
25.662,47 €
220.521,37 €

ΤΕΥΧΟΣ Δ’
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΑΡ.
ΤΙΜ.

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €

M.M.

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΑΡΙΘΜ.

TMHMA 1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Φ.Π.Α. 13%
ΥΠΟTMHMA 1.1: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος - με ΦΠΑ 13%)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000 ΓΡ
ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500 ΓΡ
ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ 920-1000 ΓΡ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ - ΠΑΣΤΕΣ 500 ΓΡ
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500 ΓΡ
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500 ΓΡ
ΚΟΧΥΛΙ - ΑΧΙΒΑΔΑ 500 ΓΡ
ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΞΙΝΟΣ 500 ΓΡ
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ 500 ΓΡ
ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΟΝΕΤ 500 ΓΡ
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500 ΓΡ
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500 ΓΡ
ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 500 ΓΡ
ΡΕΒΥΘΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500 ΓΡ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΠΟΠ ΚΟΡΝ 350 ΓΡ
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ΓΡ
ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ, 2 L
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓ ΛΙΠΑΡ 8-10% 1000 ΓΡ
ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 1,5 L
ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 0,50 L
ΤΥΡΙ ΛΕΥΚΟ ΑΛΟΙΦΟΜΕΝΟ 500 ΓΡ
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 500 ΓΡ
ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΤΟΣΤ
500ΓΡ
ΚΑΣΕΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. 800 - 1000 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

ΈΝΑ ΕΥΡΩ
ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ
ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
ΜΗΔΕΝ ΕΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΈΝΑ ΕΥΡΩ
ΈΝΑ ΕΥΡΩ
ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΈΝΑ ΕΥΡΩ
ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ
ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ
ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

1,00
0,70
9,00
0,75
1,20
0,80
0,92
1,77
1,00
1,00
1,20
1,20
1,70
1,80
1,00
0,80
2,20
3,00
0,40
0,24
4,00
4,20

ΚΙΛΟ

ΈΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

6,50

ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ

ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

7,50
7,50

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.2 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης - με ΦΠΑ 13%)
1.26
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ EΞ ΠΑΡΘΕΝΟ 5 L
ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.3 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης - με ΦΠΑ 13%)
1.27
ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1 ΚΓΡ
ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ ΕΥΡΩ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
1.28
ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 1 ΚΓΡ
ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
1.29
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛ ΑΤΙΑ ΚΑΤΕΨ 1 ΚΓΡ
ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.4 ΑΥΓΑ (κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης - με ΦΠΑ 13%)
1.30

ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠ ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

23,00
1,76
1,83
1,80
0,20

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.5.1 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος - με ΦΠΑ 13%)
1.31

ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 1000 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

2,90

1.32

ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1 L

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

1,20

1.33

ΧΥΜΟΣ ΓΚΡΕΪΠ ΦΡΟΥΤ 1 L

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

1,50

1.34

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

1,50

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

1,20

1.36
1.37

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA Ή ΙΣΟΔ 1,5 L
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΜΕ Η'
ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 1,5 L
ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜ/ΚΗ ΣΚΟΝΗ 5ΤΕΜ
ΑΛΑΤΙ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

0,50
0,45

1.38

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΤΡΙΜΜΕΝΟΣ 50 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

0,60

1.35
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ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €

M.M.

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΑΡΙΘΜ.

1.39

ΔΥΟΣΜΟΣ ΤΡΙΜΜΕΝΟΣ 50ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΕΝΑ ΕΥΡΩ

1,00

1.40

ΚΑΝΕΛΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ 50 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

0,70

1.41

ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 50 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

0,70

1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
ΕΝΑ ΕΥΡΩ
ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΕΝΑ ΕΥΡΩ
ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
ΔΥΟ ΕΥΡΩ
ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

0,80
1,20
1,00
0,80
1,00
1,10
2,00
1,20
1,40
1,20
1,30
1,50
1,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

0,70

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ
ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

0,95
0,90
8,00
5,00
5,70

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

0,85

1.62

ΚΥΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 50 ΓΡ
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 15 ΓΡ
ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 50 ΓΡ
ΡΙΓΑΝΗ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 50 ΓΡ
ΜΠΑΧΑΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 50 ΓΡ
ΔΑΦΝΗ 15 ΓΡ
ΤΣΑΪ ΒΟΥΝΟΥ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 20 ΤΕΜ
ΤΣΑΪ ΒΟΥΝΟΥ ΜΑΤΣΑΚΙ 50 ΓΡ
ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 20 ΤΕΜ
ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 200 ΓΡ
ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΚΟΝΗ 500 ΓΡ
ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ 125 ΓΡ
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ 160 ΓΡ
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ)
200 ΓΡ
ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 400 ΓΡ
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1000 ΓΡ
ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 1000 ΓΡ
ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 200 ΓΡ
ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 500 ΓΡ
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ Η IΣΟΔ
225 ΓΡ
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

1,80

1.63

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

0,60

1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.70
1.71

ΤΟΜΑΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙΑ 400 ΓΡ
ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 400-500 ΓΡ
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΒΕΡΥΚ-ΡΟΔΑΚ 500 ΓΡ
ΤΑΧΙΝΙ 500 ΓΡ
ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΚΟΚΤΕΪΛ 825-1000 ΓΡ
ΚΑΡΥΔΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 500 ΓΡ
ΞΙΔΙ 350-400 ML
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT (ΚΕΣΕΣ) 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΈΝΑ ΕΥΡΩ
ΔΥΟ ΕΥΡΩ
ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΔΥΟ ΕΥΡΩ
ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

0,70
1,00
2,00
4,50
2,00
5,00
0,50
1,80

1.72

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ

4,00

1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61

1.73
ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ 1L
ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ
1.74
ΜΑΓΙΑ ΣΚΟΝΗ 500 ΓΡ
ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.5.2 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος - με ΦΠΑ 24%)

3,00
7,00

1.75

ΠΑΓΟΚΥΨΕΛΕΣ 10 ΤΕΜ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

0,80

1.76

ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ 1Χ4 40 ΤΕΜ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

0,80

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

2,60

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

0,45

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ

3,00

1.77
1.78
1.79

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ 240X5MM 100 ΤΕΜ
ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
240X5MM 100 ΤΕΜ
ΠΙΑΤΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΛΕΥΚΑ
23CM 50 ΤΕΜ
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1.80
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
1.86
1.87

ΕΙΔΟΣ
ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΛΕΥΚΑ 250ML 300
ΤΕΜ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 24X35CM 50
ΤΕΜ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 25X35 ΕΩΣ 2738 CM ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 10 ΤΕΜ
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
100M X 30CM 1000 ΓΡ
ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ ΡΟΛΟ 30 M
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 300
MM ΡΟΛΟ 250 M
ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΦΕΣΤΙΑ EL
GRECO 450 ΓΡ
ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ
TYΠΟΥ CAMPER GΑZ Ή ΙΣΟΔ 500 ΓΡ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €

M.M.

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΑΡΙΘΜ.

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

3,25

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

0,90

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΔΥΟ ΕΥΡΩ

2,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ

7,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ

4,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

5,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

4,60

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

2,90

1.88

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ 3 KΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

15,00

1.89

ΖΕΛΕ ΔΙΠΛΑ 2X100 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

1,40

TMHMA 2: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης - με ΦΠΑ 13%)
ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΝΩΠΟ (ΣΠΑΛΑ2.1
ΚΙΛΟ
ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
ΕΛΙΑ-ΠΟΝΤΙΚΙ)
2.2
ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧ ΝΩΠΟΣ (ΣΠΑΛΑ)
ΚΙΛΟ
ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

9,49
9,49

2.3

ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ (ΜΠΟΥΤΙ)

ΚΙΛΟ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

4,49

2.4

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ 65%

ΚΙΛΟ

ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

2,49

ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης - με ΦΠΑ 13%)
ΒΑΚΑΛΑΟΣ Α.Κ. ΚΑΤΕΨ (ΑΚΕΦΑΛΟΣ)
ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ
3.1
ΚΙΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ
ΛΕΠΤΑ

4,99

3.2

ΠΕΡΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΦΙΛΕΤΟ

ΚΙΛΟ

ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

8,49

3.3

ΓΑΛΕΟΣ ΑΔ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ

ΚΙΛΟ

ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

5,31

ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ (κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης - με ΦΠΑ 13%)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

ΜΠΑΝΑΝΕΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
ΡΟΔΑΚΙΝΑ
ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ
ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ
ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ
ΒΕΡΥΚΟΚΑ
ΠΕΠΟΝΙΑ
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ
ΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ
ΛΑΧΑΝΟ

ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ

ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
ΔΥΟ ΕΥΡΩ
ΕΝΑ ΕΥΡΩ
ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΔΥΟ ΕΥΡΩ
ΕΝΑ ΕΥΡΩ
ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

4.16

ΚΑΡΟΤΑ

ΚΙΛΟ

ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
ΛΕΠΤΑ

0,74

4.17

ΣΠΑΝΑΚΙ

ΚΙΛΟ

ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

1,05

ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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1,50
1,30
1,30
1,30
1,73
2,00
1,00
0,50
2,00
1,00
1,50
0,75
1,40
1,45
0,60
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ΤΕΥΧΟΣ Δ’ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΑΡ.
ΤΙΜ.
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31

ΕΙΔΟΣ
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
ΠΡΑΣΑ
ΣΕΛΕΡΙ
ΜΠΡΟΚΟΛΟ
ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΚΙΤΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΝΟ
ΑΓΓΟΥΡΙ
ΜΑΡΟΥΛΙ
ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΔΕΜΑΤΙΟ 100 ΓΡ
ΑΝΗΘΟΣ ΔΕΜΑΤΙΟ 100 ΓΡ
ΣΚΟΡΔΑ (KEΦΑΛΙ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €

M.M.

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
ΕΝΑ ΕΥΡΩ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

ΔΥΟ ΕΥΡΩ
ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΈΝΑ ΕΥΡΩ
ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

ΑΡΙΘΜ.
0,64
1,20
1,10
1,95
2,00
1,50
2,60
1,00
1,05
0,55
0,50
0,97
0,97
0,35

ΤΜΗΜΑ 5 : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5.1(κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος - με ΦΠΑ 13%)
5.1
ΑΡΤΟΣ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ, 350 ΓΡ
ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
5.2
ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 500 ΓΡ
ΤΕΜΑΧΙΟ ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
5.3
ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5.2(κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος - με ΦΠΑ 24%)
ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ (ΣΤΑΡΕΝΙΑ-ΠΟΛΥΣΠΟΡΑ5.4
ΚΙΛΟ
ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ
ΤΥΡΙΟΥ-ΚΑΡΟΤΟΥ)
5.5
ΤΣΟΥΡΕΚΙ 450-500 ΓΡ
ΚΙΛΟ
ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ - ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ
5.6
ΚΙΛΟ
ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ
(ΒΑΝΙΛΙΑΣ-ΚΑΝΕΛ-ΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛ ΚΤΛ)
5.7
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ
ΚΙΛΟ
ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ
5.8
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ
ΚΙΛΟ
ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

0,80
1,80
0,50
10,00
9,00
10,00
12,00
12,00

TMHMA 6: ΦΡΟΥΤΑ (κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης - με ΦΠΑ 13%)
6.1
6.2
6.3
6.4

ΡΟΔΑΚΙΝΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
ΜΠΑΝΑΝΕΣ
ΒΕΡΥΚΟΚΑ

ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ

ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΔΥΟ ΕΥΡΩ

1,30
1,30
1,50
2,00

ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

0,50

TMHMA 7: ΧΥΜΟΙ ( κριτήριο: χαμηλότερη τιμή, ΦΠΑ 13%)
7.1

ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ 250
ΜL

ΤΕΜΑΧΙΟ

TMHMA 8: ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (κριτήριο: χαμηλότερη τιμή, ΦΠΑ 13%)
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ ΑΤΟΜ. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΙΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΤΟΣΤ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΕΪΚ 80 ΓΡ
ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

0,83
0,90
0,57
0,58
0,55

TMHMA 9: ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ (κριτήριο: χαμηλότερη τιμή, ΦΠΑ 13%)
9.1

ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 1 L

ΛΙΤΡΟ

ΈΝΑ ΕΥΡΩ

TMHMA 10: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 10.1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (κριτήριο: χαμηλότερη τιμή, ΦΠΑ 13%)
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1,00

20PROC007353296 2020-09-22
ΤΕΥΧΟΣ Δ’ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΑΡ.
ΤΙΜ.

ΕΙΔΟΣ

M.M.

10.13
10.14
10.15

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000 ΓΡ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ - ΠΑΣΤΕΣ 500 ΓΡ
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500 ΓΡ
ΚΟΧΥΛΙ - ΑΧΙΒΑΔΑ 500 ΓΡ
ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΟΝΕΤ 500 ΓΡ
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500 ΓΡ
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500 ΓΡ
ΡΕΒΥΘΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500 ΓΡ
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ΓΡ
ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1 L
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤ 1000 ΓΡ
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ ή IΣΟΔ
225 ΓΡ
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 500 ΓΡ
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝ 500 ΓΡ
ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 400-500 ΓΡ

10.16

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 500 ΓΡ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΑΡΙΘΜ.

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

ΈΝΑ ΕΥΡΩ
ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΜΗΔΕΝ ΕΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
ΈΝΑ ΕΥΡΩ
ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΜΗΔΕΝ ΕΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

1,00
0,75
0,80
0,92
1,00
1,20
1,20
1,80
0,80
1,20
0,90

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΜΗΔΕΝ ΕΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

0,85

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΜΗΔΕΝ ΕΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΈΝΑ ΕΥΡΩ

1,80
0,60
1,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ

4,00

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 10.2 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης, ΦΠΑ 13%)
10.17
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΓΝΗΣΙΟ 1 L
ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ

4,00

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

TMHMA 11: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης - με ΦΠΑ 13%)
11.1

ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧ ΝΩΠΟ (ΣΠΑΛΑ-ΕΛΙΑΠΟΝΤ)

ΚΙΛΟ

ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

9,49

11.2

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ 65%

ΚΙΛΟ

ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

2,49

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Βριλήσσια, 1 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Πολ. Προστασίας

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Βριλήσσια, 1 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος.
Καθαριότητας Πόλης

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Βριλήσσια, 1 Σεπτεμβρίου 2020
Η Συντάξασα

Σωκράτης Κουκλάδας
Γεωπόνος Π.Ε.

Θεοδόσης Καλλίτσης
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

Θεώνη Μουρατίδου
Χημικός Π.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:
Φ.Π.Α. (13% & 24%):
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

92/2020
194.858,90 €
25.662,47 €
220.521,37 €

ΤΕΥΧΟΣ Ε’
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡ.
ΤΙΜ.

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ. €

M.M.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
TMHMA 1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΥΠΟTMHMA 1.1: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος - ΦΠΑ 13%)
CPV 15000000-8 «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα»
1.1

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,00

80

80,00

1.2

ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,70

400

280,00

1.3

ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ 920-1000 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

9,00

213

1.917,00

1.4

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ - ΠΑΣΤΕΣ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,75

800

600,00

1.5

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,20

350

420,00

1.6

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,80

300

240,00

1.7

ΚΟΧΥΛΙ - ΑΧΙΒΑΔΑ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,92

100

92,00

1.8

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΞΙΝΟΣ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,77

50

88,50

1.9

ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,00

600

600,00

1.10

ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΟΝΕΤ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,00

800

800,00

1.11

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,20

550

660,00

1.12

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,20

300

360,00

1.13

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,70

80

136,00

1.14

ΡΕΒΥΘΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,80

200

360,00

1.15

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΓΙΑ ΠΟΠ ΚΟΡΝ 350 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,00

20

1.16

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,80

2.020

1.616,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

2,20

1.000

2.200,00

20,00

CPV 15511100-4 «Παστεριωμένο γάλα»
1.17

ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 2 L

CPV 15000000-8 «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα»
1.18

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΛΙΠΑΡΑ 8-10% 1000 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

3,00

600

1.800,00

1.19

ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 1,5 L

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,40

210

84,00

1.20

ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 0,50 L

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,24

200

48,00

1.21

ΤΥΡΙ ΛΕΥΚΟ ΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

4,00

40

160,00

1.22

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

4,20

250

1.050,00

1.23

ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΤΟΣΤ 500 ΓΡ

ΚΙΛΟ

6,50

350

2.275,00

1.24

ΚΑΣΕΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ

ΚΙΛΟ

7,50

100

750,00

1.25

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. 800 - 1000 ΓΡ

ΚΙΛΟ

7,50

500

3.750,00

10.113

20.386,50

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1
Φ.Π.Α. 13%

2.650,25

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.1

23.036,75

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.2 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης - με ΦΠΑ 13%)
CPV 15000000-8 «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα»
1.26

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 5 L

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.2
Φ.Π.Α. 13%
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ΑΡ.
ΤΙΜ.

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ. €

M.M.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.2
5.223,99
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.3 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης - με ΦΠΑ 13%)
CPV 15000000-8 «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα»
1.27

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1 ΚΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,76

300

528,00

1.28

ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 1 ΚΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,83

300

549,00

1.29

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1 ΚΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,80

180

324,00

780

1.401,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.3
Φ.Π.Α. 13%

182,13

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.3

1.583,13

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.4 ΑΥΓΑ (κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης - με ΦΠΑ 13%)
CPV 15000000-8 «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα»
1.30

ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,20

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.4

3.200

640,00

3.200

640,00

Φ.Π.Α. 13%

83,20

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.4

723,20

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.5.1 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος - με ΦΠΑ 13%)
CPV 15000000-8 «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα»
1.31

ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 1000 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2,90

50

145,00

1.32

ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,20

830

996,00

1.33

ΧΥΜΟΣ ΓΚΡΕΪΠ ΦΡΟΥΤ 1L

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,50

500

750,00

1.34

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,50

60

90,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,20

60

72,00

1.36

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ 1,5L
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΜΕ Η' ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ
1,5L
ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ 5 ΤΕΜ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,50

100

50,00

1.37

ΑΛΑΤΙ 500ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,45

231

103,95

1.38

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΤΡΙΜΜΕΝΟΣ, 50ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,60

25

15,00

1.39

ΔΥΟΣΜΟΣ ΤΡΙΜΜΕΝΟΣ 50ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,00

25

25,00

1.40

ΚΑΝΕΛΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ 50ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,70

40

28,00

1.41

ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 50ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,70

30

21,00

1.42

ΚΥΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 50ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,80

10

8,00

1.43

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 15ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,20

20

24,00

1.44

ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 50ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,00

100

100,00

1.45

ΡΙΓΑΝΗ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 50ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,80

60

48,00

1.46

ΜΠΑΧΑΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 50ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,00

20

20,00

1.47

ΔΑΦΝΗ 15ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,10

30

33,00

1.48

ΤΣΑΪ ΒΟΥΝΟΥ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 20 ΤΕΜ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2,00

28

56,00

1.49

ΤΣΑΪ ΒΟΥΝΟΥ ΜΑΤΣΑΚΙ 50ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,20

20

24,00

1.50

ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 20 ΤΕΜ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,40

43

60,20

1.51

ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 200ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,20

25

30,00

1.52

ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΚΟΝΗ 500ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,30

20

26,00

1.53

ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ 125 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,50

30

45,00

1.54

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ 160ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,00

100

100,00

1.55

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΚΟΡΝ - ΦΛΑΟΥΡ 200ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,70

30

21,00

1.35
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ΤΕΥΧΟΣ Ε’ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡ.
ΤΙΜ.

ΕΙΔΟΣ

M.M.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ. €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ €

1.56

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 400ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,95

40

38,00

1.57

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1000ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,90

284

255,60

1.58

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 1000ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

8,00

102

816,00

1.59

ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 200 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

5,00

35

175,00

1.60

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

5,70

46

262,20

1.61

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ ή IΣΟΔΥΝΑΜΟ 225 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,85

230

195,50

1.62

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,80

350

630,00

1.63

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,60

900

540,00

1.64

ΤΟΜΑΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙΑ 400 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,70

700

490,00

1.65

ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ, 400-500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,00

250

250,00

1.66

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΒΕΡΥΚΟΚΟ-ΡΟΔΑΚΙΝΟ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2,00

220

440,00

1.67

ΤΑΧΙΝΙ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

4,50

150

675,00

1.68

ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΚΟΚΤΕΪΛ 825-1000 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2,00

50

100,00

1.69

ΚΑΡΥΔΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

5,00

10

50,00

1.70

ΞΙΔΙ 350-400 ΜL

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,50

950

475,00

1.71
1.72
1.73
1.74

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT (ΚΕΣΕΣ) 500 ΓΡ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 500 ΓΡ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ 1 L
ΜΑΓΙΑ ΣΚΟΝΗ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

1,80
4,00
3,00
7,00

31
1.000
19
10

55,80
4.000,00
57,00
70,00

7.864

12.466,25

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.5.1
Φ.Π.Α. 13%

1.620,61

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.5.1

14.086,86

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.5.2 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος - με ΦΠΑ 24%)
CPV 15000000-8 «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα»
1.75

ΠΑΓΟΚΥΨΕΛΕΣ 10 ΤΕΜ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,80

20

16,00

1.76

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,80

45

36,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

2,60

12

31,20

1.78

ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ 1X4 40 ΤΕΜ
ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ
240X5MM 100 ΤΕΜ
ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 240X5MM 100 ΤΕΜ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,45

10

4,50

1.79

ΠΙΑΤΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΛΕΥΚΑ 23CM 50 ΤΕΜ

ΤΕΜΑΧΙΟ

3,00

42

126,00

1.80

ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΛΕΥΚΑ 250ML 300 ΤΕΜ

ΤΕΜΑΧΙΟ

3,25

123

399,75

1.81

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 24X35CM 50 ΤΕΜ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,90

12

10,80

1.82

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 25X35 ΕΩΣ 27X38CM
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 10 ΤΕΜ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2,00

50

100,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

7,00

63

441,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

4,00

31

124,00

1.77

1.84

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 100M X 30CM
1000 ΓΡ
ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ ΡΟΛΟ 30 M

1.85

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 300MM ΡΟΛΟ 250M

ΤΕΜΑΧΙΟ

5,00

82

410,00

1.86

ΤΕΜΑΧΙΟ

4,60

70

322,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

2,90

40

116,00

1.88

ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΦΕΣΤΙΑ EL GRECO 450 ΓΡ
ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ M ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TYΠΟΥ
CAMPER GAZ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 500 ΓΡ
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ 3 KΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

15,00

4

60,00

1.89

ΖΕΛΕ ΔΙΠΛΑ 2 X 100 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,40

130

182,00

734

2.379,25

1.83

1.87

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.5.2
Φ.Π.Α. 24%
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ΤΕΥΧΟΣ Ε’ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡ.
ΤΙΜ.

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ. €

M.M.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.5.2
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.5

2.950,27
8.598

Φ.Π.Α. 13% & 24%

14.845,50
2.191,63

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.5
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1

ΑΞΙΑ €

17.037,13
22.892

41.896,00

Φ.Π.Α. 13%

5.708,20

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1

47.604,20

TMHMA 2: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης - με ΦΠΑ 13%)
CPV 15000000-8 «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα»
2.1

ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΝΩΠΟ (ΣΠΑΛΑ-ΕΛΙΑ-ΠΟΝΤΙΚΙ)

ΚΙΛΟ

9,49

220

2.087,80

2.2

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΝΩΠΟΣ (ΣΠΑΛΑ)

ΚΙΛΟ

9,49

750

7.117,50

2.3

ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ (ΜΠΟΥΤΙ)

ΚΙΛΟ

4,49

180

808,20

2.4

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ 65%

ΚΙΛΟ

2,49

1.600

3.984,00

2.750

13.997,50

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2
Φ.Π.Α. 13%

1.819,68

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2

15.817,18

ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης - με ΦΠΑ 13%)

4,99

500

2.495,00

3.2

CPV 15000000-8 «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα»
ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΑΚ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ (ΑΚΕΦΑΛΟΣ) ΧΩΡΙΣ
ΚΙΛΟ
ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ
ΠΕΡΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΦΙΛΕΤΟ
ΚΙΛΟ

8,49

700

5.943,00

3.3

ΓΑΛΕΟΣ ΑΔ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ

5,31

50

265,50

3.1

ΚΙΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3

1.250

8.703,50

Φ.Π.Α. 13%

1.131,46

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3

9.834,96

ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ (κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης - με ΦΠΑ 13%)
CPV 15000000-8 «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα»
4.1

ΜΠΑΝΑΝΕΣ

ΚΙΛΟ

1,50

1.100

4.2

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΚΙΛΟ

1,30

200

260,00

4.3

ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΚΙΛΟ

1,30

150

195,00

4.4

ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ

ΚΙΛΟ

1,30

700

910,00

4.5

ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ

ΚΙΛΟ

1,73

300

519,00

4.6

ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΙΛΟ

2,00

600

1.200,00

4.7

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ

ΚΙΛΟ

1,00

600

600,00

4.8

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ

ΚΙΛΟ

0,50

250

125,00

4.9

ΒΕΡΥΚΟΚΑ

ΚΙΛΟ

2,00

250

500,00

4.10

ΠΕΠΟΝΙΑ

ΚΙΛΟ

1,00

250

250,00

4.11

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ

ΚΙΛΟ

1,50

250

375,00

4.12

ΠΑΤΑΤΕΣ

ΚΙΛΟ

0,75

2.000

4.13

ΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΙΛΟ

1,40

500

700,00

4.14

ΠΙΠΕΡΙΕΣ

ΚΙΛΟ

1,45

50

72,50

4.15

ΛΑΧΑΝΟ

ΚΙΛΟ

0,60

400

240,00
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ΑΡ.
ΤΙΜ.

ΕΙΔΟΣ

M.M.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ. €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

500

ΑΞΙΑ €

4.16

ΚΑΡΟΤΑ

ΚΙΛΟ

0,74

4.17

ΣΠΑΝΑΚΙ

ΚΙΛΟ

1,05

50

52,50

4.18

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ

ΚΙΛΟ

0,64

700

448,00

4.19

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ

ΚΙΛΟ

1,20

60

72,00

4.20

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ

ΚΙΛΟ

1,10

120

132,00

4.21

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ

ΚΙΛΟ

1,95

50

97,50

4.22

ΠΡΑΣΑ

ΚΙΛΟ

2,00

180

360,00

4.23

ΣΕΛΕΡΥ

ΚΙΛΟ

1,50

50

75,00

4.24

ΜΠΡΟΚΟΛΟ

ΚΙΛΟ

2,60

100

260,00

4.25

ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΚΙΤΡΙΝΗ

ΚΙΛΟ

1,00

100

100,00

4.26

ΣΕΛΙΝΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,05

130

136,50

4.27

ΑΓΓΟΥΡΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,55

1.000

550,00

4.28

ΜΑΡΟΥΛΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,50

300

150,00

4.29

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΔΕΜΑΤΙΟ 100 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,97

90

87,30

4.30

ΑΝΗΘΟΣ ΔΕΜΑΤΙΟ 100 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,97

130

126,10

4.31

ΣΚΟΡΔΑ (KEΦΑΛΙ)

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,35

150

52,50

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4

11.310

370,00

12.165,90

Φ.Π.Α. 13%

1.581,57

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 4

13.747,47

ΤΜΗΜΑ 5 : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5.1(κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος - με ΦΠΑ 13%)
CPV 15000000-8 «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα»
5.1

ΑΡΤΟΣ ΣΕ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ, 350 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,80

7.500

6.000,00

5.2

ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,80

920

1.656,00

5.3

ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,50

2.000

1.000,00

10.420

8.656,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 5.1
Φ.Π.Α. 13%

1.125,28

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5.1

9.781,28

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5.2 (κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος - με ΦΠΑ 24%)
CPV 15000000-8 «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα»
5.4

ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ (ΣΤΑΡΕΝΙΑ-ΠΟΛΥΣΠΟΡΑ-ΤΥΡΙΟΥ-ΚΑΡΟΤΟΥ)

ΚΙΛΟ

10,00

10

100,00

5.5

ΚΙΛΟ

9,00

10

90,00

ΚΙΛΟ

10,00

15

150,00

5.7

ΤΣΟΥΡΕΚΙ 450-500 ΓΡ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ - ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ (ΒΑΝΙΛΙΑΣ-ΚΑΝΕΛΛΑΣΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΑ ΚΤΛ)
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ

ΚΙΛΟ

12,00

12

144,00

5.8

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ

ΚΙΛΟ

12,00

12

144,00

59

628,00

5.6

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 5.2
Φ.Π.Α. 24%

150,72

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5.2

778,72

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5

10.479

9.284,00

Φ.Π.Α. 13% & 24%

1.276,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 5

10.560,00

ΔΑΠΑΝΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α' (ΤΜΗΜΑΤΑ 1+2+3+4+5)
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ΑΡ.
ΤΙΜ.

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ. €

M.M.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ €

Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ (13% & 24%)

11.516,91

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α (ΤΜΗΜΑΤΑ 1+2+3+4+5)

97.563,81

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' (CPV: 15000000-8)
TMHMA 6: ΦΡΟΥΤΑ ( κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης, ΦΠΑ 13%)
6.1
6.2
6.3
6.4

ΡΟΔΑΚΙΝΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
ΜΠΑΝΑΝΕΣ
ΒΕΡΥΚΟΚΑ

7.1

ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ 250 ml

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

ΚΙΛΟ
1,30
ΚΙΛΟ
1,30
ΚΙΛΟ
1,50
ΚΙΛΟ
2,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6
Φ.Π.Α. 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 6
TMHMA 7: ΧΥΜΟΙ ( κριτήριο: χαμηλότερη τιμή, ΦΠΑ 13%)
ΤΕΜΑΧΙΟ

0,50

300
300
400
500
1.500

390,00
390,00
600,00
1.000,00
2.380,00
309,40
2.689,40

6.000

3.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7
6.000
Φ.Π.Α. 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 7
TMHMA 8: ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ( κριτήριο: χαμηλότερη τιμή, ΦΠΑ 13%)
ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ 0,83
4.000
ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΙΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΤΕΜΑΧΙΟ 0,90
3.000
ΤΟΣΤ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ 0,57
2.000
ΚΕΪΚ 80ΓΡ
ΤΕΜΑΧΙΟ 0,58
1.500
ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ 0,55
1.500
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8
12.000
Φ.Π.Α. 13%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 8
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β' (ΤΜΗΜΑΤΑ 6+7+8)
Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ (13%)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β' (ΤΜΗΜΑΤΑ 6+7+8)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' (CPV: 15511100-4)

3.000,00
390,00
3.390,00
3.320,00
2.700,00
1.140,00
870,00
825,00
8.855,00
1.151,15
10.006,15
14.235,00
1.850,55
16.085,55

TMHMA 9 ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
(κριτήριο: χαμηλότερη τιμή, ΦΠΑ 13%)
9.1

ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 1 L

ΛΙΤΡΑ

1,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9

75.957

75.957,00

75.957

75.957,00

Φ.Π.Α. 13%

9.874.41

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 9

85.831,41

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ' (ΤΜΗΜΑ 9)

75.957,00

Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ (13%)

9.874,41

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ' (ΤΜΗΜΑ 9)

85.831,41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' (CPV 15000000-8)
TMHMA 10: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΥΠΟTMHMA 10.1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος - με ΦΠΑ 13%)
CPV 15000000-8 «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα»
10.1

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,00

500

500,00

10.2

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ - ΠΑΣΤΕΣ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,75

500

375,00

10.3

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,80

500

400,00
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ΑΡ.
ΤΙΜ.
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ €

10.4

ΚΟΧΥΛΙ - ΑΧΙΒΑΔΑ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,92

500

460,00

10.5

ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΟΝΕΤ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,00

500

500,00

10.6

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,20

500

600,00

10.7

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,20

500

600,00

10.8

ΡΕΒΥΘΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,80

500

900,00

10.9

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,80

500

400,00

10.10

ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1,0 L

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,20

500

600,00

10.11

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1000 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,90

500

450,00

10.12

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ ή IΣΟΔΥΜ 225 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,85

500

425,00

10.13

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,80

500

900,00

10.14

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,60

500

300,00

10.15

ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 400-500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,00

500

500,00

10.16

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 500 ΓΡ

ΤΕΜΑΧΙΟ

4,00

500

2.000,00

8.000

9.910,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 10.1
Φ.Π.Α. 13%

1.288,30

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 10.1
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 10.2 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (κριτήριο: ποσοστό έκπτωσηςς - με ΦΠΑ 13%)

11.198,30

CPV 15000000-8 «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα»
10.17

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΓΝΗΣΙΟ 1 L

ΤΕΜΑΧΙΟ

4,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.2

680

2.720,00

680

2.720,00

Φ.Π.Α. 13%

353,60

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 10.2

3.073,60

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 10

3.500

12.630,00

Φ.Π.Α. 13%

1.641,90

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 10

14.271,90

TMHMA 11: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης - με ΦΠΑ 13%)
CPV 15000000-8 «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα»
11.1

ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΝΩΠΟ (ΣΠΑΛΑ-ΕΛΙΑ-ΠΟΝΤΙΚΙ)

ΚΙΛΟ

9,49

500

4.745,00

11.2

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ 65%

ΚΙΛΟ

2,49

500

1.245,00

1.000

5.990,00

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 13%

778,70

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2

6.768,70

ΔΑΠΑΝΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ' (ΤΜΗΜΑΤΑ 10+11)

4.500

18.620,00

Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ (13% & 24%)

2.420,60

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α (ΤΜΗΜΑΤΑ 1+2+3+4+5)

21.040,60
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ΕΙΔΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΚΑΤ. Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΗ €

Φ.Π.Α. €

ΣΥΝΟΛΟ €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' (ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ Ο.Κ.Π.Α.& ΔΗΜΟ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)
ΤΜΗΜΑ 1: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.1 Διάφορα είδη παντοπωλείου
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.2 Ελαιόλαδο
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.3 Λαχανικά κατεψυγμένα
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.4 Αυγά

Χαμηλότερη τιμή σε
τιμές μονάδος
Ποσοστό έκπτωσης

13%

20.386,50

2.650,25

23.036,75

13%
13%
13%

4.623,00
1.401,00
640,00

600,99
182,13
83,20

5.223,99
1.583,13
723,20

13%

12.466,25

1.620,61

14.086,86

24%

2.379,25

571,02

2.950,27

41.896,00

5.708,20

47.604,20

13.997,50

1.819,68

15.817,18

13.997,50

1.819,68

15.817,18

8.703,50

1.131,46

9.834,96

8.703,50

1.131,46

9.834,96

12.165,90

1.581,57

13.747,47

12.165,90

1.581,57

13.747,47

13%

8.656,00

1.125,28

9.781,28

24%

628,00

150,72

778,72

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5

9.284,00

1.276,00

10.560,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α'

86.046,90

11.516,91

97.563,81

Ποσοστό έκπτωσης

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.5.1 Λοιπά είδη παντοπωλείου
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.5.2 Λοιπά είδη παντοπωλείου

Ποσοστό έκπτωσης
Χαμηλότερη τιμή σε
τιμές μονάδος
Χαμηλότερη τιμή σε
τιμές μονάδος

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1
ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

Ποσοστό έκπτωσης

13%

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2
Ποσοστό έκπτωσης

ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

13%

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3
ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ

Ποσοστό έκπτωσης

13%

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4
ΤΜΗΜΑ 5: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Χαμηλότερη τιμή σε
τιμές μονάδος
Χαμηλότερη τιμή σε
τιμές μονάδος

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5.1
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5.2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' (ΤΡΟΦΙΜΑ Π.Α.Ο.Δ.Β.)
TMHMA 6: ΦΡΟΥΤΑ
ΤΜΗΜΑ 7: ΧΥΜΟΙ
ΤΜΗΜΑ 8: ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Ποσοστό έκπτωσης
Χαμηλότερη τιμή σε
τιμές μονάδος
Χαμηλότερη τιμή σε
τιμές μονάδος

13%

2.380,00

309,40

2.689,40

13%

3.000,00

390,00

3.390,00

13%

8.855,00

1.151,15

10.006,15

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β'

14.235,00

1.850,55

16.085,55

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' (ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.)
ΤΜΗΜΑ 9: ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ

Χαμηλότερη τιμή σε
τιμές μονάδος

13%

75.957,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ' 75.957,00

9.874,41

85.831,41

9.874,41

85.831,41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' (ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)
ΤΜΗΜΑ 10: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 10.1 Είδη παντοπωλείου
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 10.2 Ελαιόλαδο

Χαμηλότερη τιμή σε
Ποσοστό έκπτωσης

13%
13%

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 10
ΤΜΗΜΑ 11: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

Ποσοστό έκπτωσης

13%

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11

9.910,00
2.720,00

1.288,30
353,60

11.198,30
3.073,60

12.630,00

1.641,90

14.271,90

5.990,00

778,70

6.768,70

5.990,00

778,70

6.768,70

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ' 18.620,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 194.858,90
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ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
€

Φ.Π.Α. (13% &
24%) €

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

60.422,00

7.854,86

68.276,86

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

18.620,00

2.420,60

21.040,60

79.042,00

10.275,46

89.317,46

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

86.046,90

11.516,91

97.563,81

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

13.519,00

1.757,47

15.276,47

99.565,90

13.274,38

112.840,28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

14.235,00

1.850,55

16.085,55

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

2.016,00

262,08

2.278,08

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Π.Α.Ο.Δ.Β.

16.251,00

2.112,63

18.363,63

ΣΥΝΟΛΟ

194.858,90

25.662,47

220.521,37

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Ο.Κ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Ο.Κ.Π.Α.
Π.Α.Ο.Δ.Β.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Βριλήσσια, 1 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Πολ. Προστασίας

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Βριλήσσια, 1 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος.
Καθαριότητας Πόλης

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Βριλήσσια, 1 Σεπτεμβρίου 2020
Η Συντάξασα

Σωκράτης Κουκλάδας
Γεωπόνος Π.Ε.

Θεοδόσης Καλλίτσης
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

Θεώνη Μουρατίδου
Χημικός Π.Ε.
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ 6061
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Δημ. Βερνάρδου 23, Βριλήσσια, 15235
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κοκκινογένη Αικατερίνη, Κούκουνα Αικατερίνη
- Τηλέφωνο: 2132050523, 2132050543
- Ηλ. ταχυδρομείο: katerina.k@vrilissia.gr, kkoukouna@vrilissia.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.vrilissia.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021»
ΤΜΗΜΑ 1: «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 41.896,00€ πλέον ΦΠΑ (13% &
24%)
ΤΜΗΜΑ 2: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 13.997,50€ πλέον ΦΠΑ (13%)
ΤΜΗΜΑ 3: «ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 8.703,50€ πλέον ΦΠΑ (13%)
ΤΜΗΜΑ 4: «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 12.165,90€ πλέον ΦΠΑ (13%)
ΤΜΗΜΑ 5: «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 9.284.00€ πλέον ΦΠΑ
(13% & 24%)
ΤΜΗΜΑ 6 : «ΦΡΟΥΤΑ», εκτιμώμενης αξίας 2.380,00€ πλέον ΦΠΑ (13%)
ΤΜΗΜΑ 7 – «ΧΥΜΟΙ», εκτιμώμενης αξίας 3.000,00€ πλέον ΦΠΑ (24%)
ΤΜΗΜΑ 8 – «ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ», εκτιμώμενης αξίας 8.855,00€ πλέον ΦΠΑ (24%)
ΤΜΗΜΑ 9 : «ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ», εκτιμώμενης αξίας 75.957.00,00€ πλέον ΦΠΑ (13%)
ΤΜΗΜΑ 10: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» (τρόφιμα κοινωνικού παντοπωλείου), εκτιμώμενης αξίας
12.630,00€ πλέον ΦΠΑ (13%)
ΤΜΗΜΑ 11: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟY» (τρόφιμα κοινωνικού παντοπωλείου), εκτιμώμενης αξίας
5.990,00€ πλέον ΦΠΑ (13%)
CPV: 15000000-8 «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα», 15511100-4 «Παστεριωμένο
γάλα»
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ……………………………
Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθειες.
- Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε έντεκα (11) τμήματα, είναι «κάτω των ορίων» και
εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016.
- Αριθμός αναφοράς (αρ. πρωτ. διακήρυξης): 11220/22-09-2020
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Στην Ελλάδα δεν έχουν καταρτισθεί προς το
παρόν οι σχετικοί επίσημοι κατάλογοι
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο1:

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) 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;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Απάντηση:
Τμήματα
[ ]

Κατά περίπτωση, αναφορά του
τμήματος ή των τμημάτων για τα
οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για
την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Καθώς η αναθέτουσα αρχή ζητά ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131
ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και
σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
2. δωροδοκία·
3. απάτη
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Εάν ναι, αναφέρετε:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
(επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται)
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικήςΑπάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να -[.......................]
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις
περιστάσεις
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
11
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επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερθούν
πληροφορίες:

λεπτομερείς

[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
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;
12
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Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς

[….................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
να [] Ναι [] Όχι

Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν 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) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν 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 ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια
επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV 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 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.
Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την
εν λόγω πρόσβαση)
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας
σύμβασης που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021» που διενεργείται με ηλεκτρονικό
διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 99535, βάσει της υπ’ αριθ. 11220/22-09-2020 διακήρυξης.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

1

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Φακέλου Δικαιολογητικών
συμμετοχής – τεχνικής
προσφοράς
(τίθεται σφραγίδα πρωτοκόλλου)

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
(Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού)
Οδός
Ταχυδρομικός Κώδικας
Περιοχή
Κωδικός NUTS
Κωδικός LAU1

Δημητρίου Βερνάρδου 23
15235
Βριλήσσια, Αττική, Ελλάδα
EL301
300010

Υπ’ όψιν Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και
αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών
 Ο κάτωθι οικονομικός φορέας, υπέβαλλε φάκελο δικαιολογητικών
συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς για την

«Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες
του Δήμου Βριλησσίων και των ΝΠΔΔ του Δήμου έτους 2021»
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------πλήρης επωνυμία όπως αναγράφεται στην επίσημη σφραγίδα (συμπεριλαμβάνεται και ο διακριτικός τίτλος)

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

--------------------------------------------------------------------------

Ταχυδρομική διεύθυνση
Οδός – αριθμός -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πόλη- Τ.Κ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αρμόδιος/αρμόδιοι
Ονοματεπώνυμο ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αριθμός/οι Τηλεφώνου -------------------------------------------------------------------------------------------------------Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ---------------------------------------------------------------------------------Διεύθυνση Δικτυακού Τόπου (εάν υπάρχει) ----------------------------------------------------------------------------Ημερομηνία,

(Σφραγίδα -Υπογραφή)

20PROC007353296 2020-09-22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ (αποδεικτικών μέσων)
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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Φακέλου Δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου
(αποδεικτικών μέσων)
(τίθεται σφραγίδα πρωτοκόλλου)

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
(Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού)
Οδός
Ταχυδρομικός Κώδικας
Περιοχή
Κωδικός NUTS
Κωδικός LAU1

Δημητρίου Βερνάρδου 23
15235
Βριλήσσια, Αττική, Ελλάδα
EL301
300010

Υπ’ όψιν Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και
αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών
 Ο κάτωθι οικονομικός φορέας, υπέβαλλε φάκελο δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου (αποδεικτικών μέσων) για την

«Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του
Δήμου Βριλησσίων και των ΝΠΔΔ του Δήμου έτους 2021»
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------πλήρης επωνυμία όπως αναγράφεται στην επίσημη σφραγίδα (συμπεριλαμβάνεται και ο διακριτικός τίτλος)

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

--------------------------------------------------------------------------

Ταχυδρομική διεύθυνση
Οδός – αριθμός -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πόλη- Τ.Κ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αρμόδιος/αρμόδιοι
Ονοματεπώνυμο ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αριθμός/οι Τηλεφώνου -------------------------------------------------------------------------------------------------------Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ---------------------------------------------------------------------------------Διεύθυνση Δικτυακού Τόπου (εάν υπάρχει) ----------------------------------------------------------------------------Ημερομηνία,

(Σφραγίδα - Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑTA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΡΘΡΟ
ΤΙΜ.

ΕΙΔΟΣ

CPV

M.M.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ. €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ €

TMHMA 1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV 15000000-8

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25

ΑΡΘΡΟ
ΤΙΜ.
1.26

ΑΡΘΡΟ
ΤΙΜ.
1.27
1.28
1.29

ΑΡΘΡΟ
ΤΙΜ.
1.30

ΥΠΟTMHMA 1.1: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 13%
(κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος - με ΦΠΑ 13%)
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000 g
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500 g
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ 920-1000 g
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ - ΠΑΣΤΕΣ 500 g
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500 g
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500 g
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΚΟΧΥΛΙ - ΑΧΙΒΑΔΑ 500 g
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΞΙΝΟΣ 500 g
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ 500 g
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΟΝΕΤ 500 g
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500 g
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500 g
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 g
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΡΕΒΥΘΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500 g
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΓΙΑ ΠΟΠ ΚΟΡΝ 350 g
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 410 g
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ, 2 L
15511100-4
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΛΙΠΑΡΑ 8-10% 1000 g
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 1,5 L
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 0,50 L
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΥΡΙ ΛΕΥΚΟ ΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ 500 g
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 500 g
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΤΟΣΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 g
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΚΑΣΕΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. 800 - 1000 g
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ

80
400
213
800
350
300
100
50
600
800
550
300
80
200
20
2.020
1.000
600
210
200
40
250
350
100
500
10.113

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 13%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.1
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.2 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
(κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης - με ΦΠΑ 13%)
ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΟ
ΕΙΔΟΣ
CPV
M.M.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 5 L
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
201
ΣΥΝΟΛΟ
201
Φ.Π.Α. 13%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.2
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.3 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
(κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης - με ΦΠΑ 13%)
ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΟ
ΕΙΔΟΣ
CPV
M.M.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
%
ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1000 g
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
300
ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 1000 g
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
300
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1000 g
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
180
ΣΥΝΟΛΟ
780
Φ.Π.Α. 13%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.3
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.4 ΑΥΓΑ
(κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης - με ΦΠΑ 13%)
ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΟ
ΕΙΔΟΣ
CPV
M.M.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
%
ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 55 g
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
3.200
ΣΥΝΟΛΟ
3.200
Φ.Π.Α. 13%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.4
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.5 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
(κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος - με ΦΠΑ 24%)

ΑΞΙΑ €

4.623,00
600,99
5.223,99

ΑΞΙΑ €

1.401,00
182,13
1.583,13

ΑΞΙΑ €

640,00
83,20
723,20

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.5.1 ΛΟΠΙΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος - με ΦΠΑ 13%)
ΑΡΘΡΟ
ΤΙΜ.
1.31
1.32

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ. €

CPV

M.M.

ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 1000 ΓΡ
ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L

15000000-8
15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

50
830

1.33

ΧΥΜΟΣ ΓΚΡΕΪΠ ΦΡΟΥΤ 1L

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

500

1.34

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

60

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

60

1.36

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ 1,5L
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΜΕ Η' ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ
1,5L
ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ 5 ΤΕΜ

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

100

1.37

ΑΛΑΤΙ 500ΓΡ

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

231

1.38

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΤΡΙΜΜΕΝΟΣ, 50ΓΡ

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

25

1.39

ΔΥΟΣΜΟΣ ΤΡΙΜΜΕΝΟΣ 50ΓΡ

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

25

1.35

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ €
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1.40

ΚΑΝΕΛΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ 50ΓΡ

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

40

1.41

ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 50ΓΡ

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

30

1.42

ΚΥΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 50ΓΡ

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

1.43

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 15ΓΡ

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

1.44

ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 50ΓΡ

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

100

1.45

ΡΙΓΑΝΗ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 50ΓΡ

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

60

1.46

ΜΠΑΧΑΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 50ΓΡ

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

1.47

ΔΑΦΝΗ 15ΓΡ

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

30

1.48

ΤΣΑΪ ΒΟΥΝΟΥ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 20 ΤΕΜ

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

28

1.49

ΤΣΑΪ ΒΟΥΝΟΥ ΜΑΤΣΑΚΙ 50ΓΡ

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

1.50

ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 20 ΤΕΜ

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

43

1.51

ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 200ΓΡ

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

25

1.52

ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΚΟΝΗ 500ΓΡ

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

1.53

ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ 125 ΓΡ

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

30

1.54

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ 160ΓΡ

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

100

1.55

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΚΟΡΝ - ΦΛΑΟΥΡ 200ΓΡ

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

30

1.56

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 400ΓΡ

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

40

1.57

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1000ΓΡ

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

284

1.58

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 1000ΓΡ

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

102

1.59

ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 200 ΓΡ

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

35

1.60

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 500 ΓΡ

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

46

1.61

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ ή IΣΟΔΥΝΑΜΟ 225 ΓΡ

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

230

1.62

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 500 ΓΡ

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

350

1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.70
1.71
1.72
1.73
1.74

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 500 ΓΡ
ΤΟΜΑΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙΑ 400 ΓΡ
ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ, 400-500 ΓΡ
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΒΕΡΥΚΟΚΟ-ΡΟΔΑΚΙΝΟ 500 ΓΡ
ΤΑΧΙΝΙ 500 ΓΡ
ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΚΟΚΤΕΪΛ 825-1000 ΓΡ
ΚΑΡΥΔΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 500 ΓΡ
ΞΙΔΙ 350-400 ΜL
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT (ΚΕΣΕΣ) 500 ΓΡ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 500 ΓΡ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ 1 L
ΜΑΓΙΑ ΣΚΟΝΗ 500 ΓΡ

15000000-8
15000000-8
15000000-8
15000000-8
15000000-8
15000000-8
15000000-8
15000000-8
15000000-8
15000000-8
15000000-8
15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

900
700
250
220
150
50
10
950
31
1.000
19
10
7.864

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.5.1

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.5.2 ΛΟΠΙΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος - με ΦΠΑ 24%)
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.80
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89

ΠΑΓΟΚΥΨΕΛΕΣ 10 ΤΕΜ
ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ 1X4 40 ΤΕΜ
ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ 240X5MM
100 ΤΕΜ
ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 240X5MM 100 ΤΕΜ
ΠΙΑΤΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΛΕΥΚΑ 23CM 50 ΤΕΜ
ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΛΕΥΚΑ 250ML 300 ΤΕΜ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 24X35CM 50 ΤΕΜ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 25X35 ΕΩΣ 27X38CM ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ 10 ΤΕΜ
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 100M X 30CM 1000
ΓΡ
ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ ΡΟΛΟ 30 M
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 300MM ΡΟΛΟ 250M
ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΦΕΣΤΙΑ EL GRECO 450 ΓΡ
ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ M ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TYΠΟΥ
CAMPER GAZ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 500 ΓΡ
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ 3 KΓΡ
ΖΕΛΕ ΔΙΠΛΑ 2 X 100 ΓΡ

15000000-8
15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

20
45

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

12

15000000-8
15000000-8
15000000-8
15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

10
42
123
12

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

50

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

63

15000000-8
15000000-8
15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

31
82
70

15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

40

15000000-8
15000000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

4
130
734

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.5.2
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.5
ΦΠΑ 13% και 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1.5
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
TMHMA 2: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ
ΤΙΜ.
2.1
2.2
2.3
2.4

CPV 15000000-8
(κριτήριο: ποσοστό έκπτωση - με ΦΠΑ 13%)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΕΝΟ
ΕΙΔΟΣ
M.M.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΝΩΠΟ (ΣΠΑΛΑ-ΕΛΙΑ-ΠΟΝΤΙΚΙ)
ΚΙΛΟ
220
ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΝΩΠΟΣ (ΣΠΑΛΑ)
ΚΙΛΟ
750
ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ (ΜΠΟΥΤΙ)
ΚΙΛΟ
180
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ 65%
ΚΙΛΟ
1.600
ΣΥΝΟΛΟ
2.750
Φ.Π.Α. 13%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΑΞΙΑ €

13.997,50
1.819,68
15.817,18

20PROC007353296 2020-09-22
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

CPV 15000000-8
(κριτήριο: ποσοστό έκπτωση - με ΦΠΑ 13%)

ΑΡΘΡΟ
ΤΙΜ.

ΕΙΔΟΣ

M.M.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΕΝΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ %

3.1

ΒΑΚΑΛΑΟΣ Α.Κ. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ (ΑΚΕΦΑΛΟΣ) ΧΩΡΙΣ
ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ

ΚΙΛΟ

500

3.2

ΠΕΡΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΦΙΛΕΤΟ

ΚΙΛΟ

700

3.3

ΓΑΛΕΟΣ ΑΔ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ

ΚΙΛΟ

50

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 13%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3

1.250

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΑΞΙΑ €

8.703,50
1.131,46
9.834,96

20PROC007353296 2020-09-22
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ 4:

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV 15000000-8
(κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης - με ΦΠΑ 13%)

ΑΡΘΡΟ
ΤΙΜ.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31

ΕΙΔΟΣ
ΜΠΑΝΑΝΕΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
ΡΟΔΑΚΙΝΑ
ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ
ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ
ΚΑΡΠΟΥΖΙ
ΒΕΡΥΚΟΚΑ
ΠΕΠΟΝΙΑ
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ
ΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ
ΛΑΧΑΝΟ
ΚΑΡΟΤΑ
ΣΠΑΝΑΚΙ
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ
ΠΡΑΣΑ
ΣΕΛΕΡΥ
ΜΠΡΟΚΟΛΟ
ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΚΙΤΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΝΟ
ΑΓΓΟΥΡΙ
ΜΑΡΟΥΛΙ
ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΔΕΜΑΤΙΟ 100 ΓΡ
ΑΝΗΘΟΣ ΔΕΜΑΤΙΟ 100 ΓΡ
ΣΚΟΡΔΑ (KEΦΑΛΙ)

M.M.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ %

ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 13%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 4

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.100
200
150
700
300
600
600
250
250
250
250
2.000
500
50
400
500
50
700
60
120
50
180
50
100
100
130
1.000
300
90
130
150
11.310

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΑΞΙΑ €

12.165,90
1.581,57
13.747,47

20PROC007353296 2020-09-22
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ 5 : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΡΘΡΟ
ΤΙΜ.

5.1
5.2
5.3

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

ΕΙΔΟΣ

M.M.

CPV 15000000-8
ΤΙΜΗ
ΜΟΝ. €

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5.1
(κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος - με ΦΠΑ 13%)
ΑΡΤΟΣ ΣΕ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ, 350 g
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 g
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 13%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5.1
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5.2
(κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος - με ΦΠΑ 24%)
ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ (ΣΤΑΡΕΝΙΑ-ΠΟΛΥΣΠΟΡΑ-ΤΥΡΙΟΥ-ΚΑΡΟΤΟΥ)
ΚΙΛΟ
ΤΣΟΥΡΕΚΙ
ΚΙΛΟ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ - ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ (ΒΑΝΙΛΙΑΣ-ΚΑΝΕΛΛΑΣΚΙΛΟ
ΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΑ ΚΤΛ)
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ
ΚΙΛΟ
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ
ΚΙΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5.2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

7.500
920
2.000
10.420

10
10
15
12
12
59

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5
ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 5

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΑΞΙΑ €

20PROC007353296 2020-09-22
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
TMHMA 6: ΦΡΟΥΤΑ ( κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης, ΦΠΑ 13%) CPV 15000000-8
ΑΡΘΡΟ
ΤΙΜ.
6.1
6.2
6.3
6.4

ΕΙΔΟΣ
ΡΟΔΑΚΙΝΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
ΜΠΑΝΑΝΕΣ
ΒΕΡΥΚΟΚΑ

M.M.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ %

ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 13%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ €
300
300
400
500
1.500

2.380,00
309,40
2.689,40

20PROC007353296 2020-09-22
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
TMHMA 7: ΧΥΜΟΙ ( κριτήριο: χαμηλότερη τιμή μονάδος, ΦΠΑ 24%)
ΑΡΘΡΟ
ΤΙΜ.
7.1

ΕΙΔΟΣ
ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΟΛΙ Ή ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
250 ml

M.M.

CPV 15000000-8

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ. €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ €

ΤΕΜΑΧΙΟ

6.000

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6.000

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

20PROC007353296 2020-09-22
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
TMHMA 8: ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ( κριτήριο: χαμηλότερη τιμή μονάδος , ΦΠΑ 24%)

CPV

15000000-8
ΑΡΘΡΟ
ΤΙΜ.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

ΕΙΔΟΣ
ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΙΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΤΟΣΤ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΕΪΚ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 80 g)
ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ

M.M.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ. €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ €

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4.000
3.000
2.000
1.500
1.500
12.000

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

20PROC007353296 2020-09-22
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
TMHMA 9 ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
(κριτήριο: χαμηλότερη τιμή μονάδος ΦΠΑ 13%)
CPV 15511100-4
ΑΡΘΡΟ
ΤΙΜ.

ΕΙΔΟΣ

M.M.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ. €

9.1

ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 L

Λίτρο

75.957

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 13%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

75.957

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ €

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

20PROC007353296 2020-09-22
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΡΘΡΟ ΤΙΜ.

ΕΙΔΟΣ

CPV

M.M.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ. €

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΑΞΙΑ €

TMHMA 10: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV 15000000-8 - (τρόφιμα κοινωνικού παντοπωλείου)
ΥΠΟTMHMA 10.1.: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 13%
(κριτήριο: χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος - με ΦΠΑ 13%)
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000 g
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ - ΠΑΣΤΕΣ 500 g
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500 g
ΚΟΧΥΛΙ - ΑΧΙΒΑΔΑ 500 g
ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΟΝΕΤ 500 g
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500 g
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500 g
ΡΕΒΥΘΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500 g
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ΓΡ
ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1,0 L
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1000 ΓΡ
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ ή IΣΟΔΥΜ 225 ΓΡ
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 500 ΓΡ
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 500 ΓΡ
ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 400-500 ΓΡ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 500 ΓΡ

15000000-8
15000000-8
15000000-8
15000000-8
15000000-8
15000000-8
15000000-8
15000000-8
15000000-9
15000000-9
15000000-10
15000000-11
15000000-12
15000000-13
15000000-14
15000000-15

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 13%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 10.1

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
8.000

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 10.2 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
(κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης - με ΦΠΑ 13%)

ΑΡΘΡΟ ΤΙΜ.

10..17

ΕΙΔΟΣ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΓΝΗΣΙΟ 1 L

ΠΡΟΣΦΕΡ
ΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΤΗΤ
CPV
M.M.
ΠΟΣΟΣΤΟ
Α
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
%
15000000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
680
ΣΥΝΟΛΟ
680
Φ.Π.Α. 13%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 10.2
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 10
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 10

ΑΞΙΑ €

2.720,00
353,60
3.073,60

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

20PROC007353296 2020-09-22
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
TMHMA 11: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

CPV 15000000-8
(κριτήριο: ποσοστό έκπτωση - με ΦΠΑ 13%)

ΑΡΘΡΟ
ΤΙΜ.
2.1
2.4

ΕΙΔΟΣ

M.M.

ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΝΩΠΟ (ΣΠΑΛΑ-ΕΛΙΑΠΟΝΤΙΚΙ)
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ 65%

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ %

ΚΙΛΟ

500

ΚΙΛΟ

500
1.000

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 13%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΑΞΙΑ €

5.990,00
778,70
6.768,70

