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Λαγκαδάς 7/4/2015 

Αρίθ. πρωτ.-240- 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (ΑΡ.10/2015) 

Ανοικτού  δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα)-ποτά 

οινοπνευματώδη,αναψυκτικών,χυμών,εμφιαλωμένων νερών , πάγου,παγωτών 

ειδών αρτοπωλείου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης, για τα είδη κρεοπωλείου , στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα 

παράδοσης, στο Νομό Θεσσαλονίκης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο 

δελτίο πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσσαλονίκη (Ν.3438/2006 , άρθρο 13) , συνολικού προϋπολογισμού 93.261,31 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για ένα έτος (1) ή μέχρι της εξαντλήσεως των αποθεμάτων των 

ποσοτήτων ειδών ανά ομάδα   

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

του Διοικητικού Συμβουλίου 

Έχοντας υπόψη: 

 

Α. Τις διατάξεις: 

1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

(Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995). 

2. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών 

οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 

3. του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 

64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005. 



4. του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και 

ιδιαίτερα του άρθρου 158 και του άρθρου 209. 

5. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278. 

6. Την υπ’ αριθ. 31/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  με την οποία εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

7. Την υπ΄αρίθ.32/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 

απευθείας ανάθεση μέρους των ποσοτήτων ανά ομάδα ειδών του ανοικτού δημόσιου 

διαγωνισμού. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τις ομάδες 

Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ, και για την ομάδα Ζ το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής 

πώλησης την ημέρα παράδοσης, στο Νομό Θεσσαλονίκης όπως αυτή προκύπτει από το 

εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφερειακής 

Ενότητας Θεσσαλονίκη ( Ν.3438/2006 , άρθρο 13) για την προμήθεια των αγαθών ανά ομάδα 

όπως αποτυπώνονται παρακάτω , συνολικού προϋπολογισμού 93.261,31 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και για ένα έτος (1) ή μέχρι της εξαντλήσεως των αποθεμάτων 

των ποσοτήτων των ειδών ανά ομάδα  : 

 

Ομάδα Α΄: χυμοί-αναψυκτικά και εμφιαλωμένα νερά 

Ομάδα Β΄: ποτά οινοπνευματώδη 

Ομάδα Γ΄: Είδη παντοπωλείου (τρόφιμα) 

Ομάδα Δ΄: Είδη αρτοπωλείου 

Ομάδα Ε΄: Είδη παγωτού 

Ομάδα ΣΤ΄: Πάγος 

Ομάδα Ζ΄: Είδη κρεοπωλείου 

 

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:  

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 



1. Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων της προμήθειας , η τεχνική έκθεση και ο ενδεικτικός 

προϋπολογισμός περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

διακήρυξης αυτής 

 

2. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της εταιρίας , στα Λουτρά Λαγκαδά και στα Γραφεία 

της Διοίκησης την Πέμπτη 30 Απριλίου και ώρα 11:00π.μ.  Μετά την παραπάνω ημερομηνία 

και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία 

θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 Ρητά διευκρινίζεται , ότι η εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη στην απορρόφηση όλων των 

ποσοτήτων των ειδών ανά ομάδα κατηγορίας. 

 Οι ποσότητες των ειδών ανά ομάδα αγαθών ενδέχεται να αυξομειωθούν ανάλογα με τις 

ανάγκες των κυλικείων και ύστερα από εντολή του υπευθύνου για την προμήθεια, αλλά 

χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού της 

 

3. Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά 

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

α. φυσικά πρόσωπα,  

β. νομικά πρόσωπα  

γ. ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) 

δ. συνεταιρισμοί 

 

2. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα εξής 

δικαιολογητικά:  

 

Α. Οι Έλληνες πολίτες:  

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

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

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, θα αναζητηθεί 

αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.  

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

τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  



4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού.   

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια 

αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, 

που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού.  

6. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου , κατά περίπτωση , ότι έχει λάβει γνώση των 

όρων της Διακήρυξης. 

 

Β. Οι αλλοδαποί:  

1. Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις 

(3) και (4) .  

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα 

μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.  

 

Γ. Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή 

του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.  

 

Δ. Οι συνεταιρισμοί:   

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

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

συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α).  

 

Ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 

στην ένωση.  

 



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

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

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

σχετικά με αυτό.  

  

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους 

υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου 

της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 

συμβολαιογράφο.  

 

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

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 

προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για 

τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή 

μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής 

του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.   

 

4. Άλλα δικαιολογητικά  

1. Για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και 

οικονομική γενικότερα κατάστασή και οι τεχνικές δυνατότητές των προμηθευτών, 

λαμβάνονται υπόψη από την αρμόδια επιτροπή:  

α.   Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.  

β.  Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.).  

γ.   Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας.  

δ.   Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, 

όσο και των υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.  

ε.   Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται από την υπηρεσία.  

στ. Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης.  

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

και το κύρος της.  

η.   Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης.  

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

ι.    Η ποιότητα των προϊόντων 

 

2) Για την εξέταση των άνω κριτηρίων, πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά τα εξής 



δικαιολογητικά:  

α)   Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριώτερες παραδόσεις των τριών τελευταίων 

χρόνων και ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης 

και υποχρέωσης παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα). Στην 

περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με 

σχετικά έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας, στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη 

παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα οι 

παραδόσεις αποδεικνύονται με επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης.  

β)  Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου.  

γ) Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων προϊόντων. 

δ) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες 

υπηρεσίες, που να βεβαιώνουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των 

προϊόντων. 

 

Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος 

κατασκευαστής ολικά ή μερικά του υπό προμήθεια υλικού τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τον 

ίδιο όσο και για τον κατασκευαστή. 

 

 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. Προέλευση των προσφερόμενων αγαθών 

1) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την 

χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν 

εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.  

 

2) Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα 

κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για 

την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, 

πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος 

εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση της τιμής του 

τελικού προϊόντος για κάθε μία από αυτές τις φάσεις.  

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που 

δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού 

από τους διαγωνισμούς του δημόσιου και των ο.τ.α., που ισχύει κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού.  

 



3) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά σε 

δικό τους εργοστάσιο, εκτός των παραπάνω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην 

προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου 

του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά με την οποία θα δηλώνει ότι 

αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή 

υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.  

 

4) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 ΕΚΠΟΤΑ 

 

2. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 

1) Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά 

σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:                

               α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  

               β.  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.  

               γ.  Ο αριθμός της διακήρυξης 

               δ.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

               ε.  Τα στοιχεία του αποστολέα 

 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές 

 

1) στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και 

η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς,  

τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την 

ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε 

χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη « 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

 

3) Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου. 

 

4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο μεγάλου 

όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη. 

 



6) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. 

Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της 

ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

 

7) Γίνονται δεκτές  προσφορές για το σύνολο των ομάδων (και για τις 7)  , για μία  π.χ. μόνο 

για την Ομάδα Α΄ή για την ομάδα Β΄  ή  και για περισσότερες. 

( π.χ. προσφορά για ομάδα Α΄ και ομάδα Β΄). Κάθε ομάδα που θα επιλέξει ο υποψήφιος 

προμηθευτής στην προσφορά του θα αναγράφει υποχρεωτικά τιμές για το σύνολο των ειδών 

που την απαρτίζουν. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνεται υπ΄όψην. 

 

3. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις 

1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα 

τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην 

προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της 

διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.  

 

2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 

προσφοράς.  

 

3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 

διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις 

που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 

στα σημεία που ζητήθηκαν.   

 

4. Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε 

λαμβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν 

κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές. 

 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 

απαράδεκτες.   

  

5. Τιμή προσφοράς 

1) Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το 



Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην 

παρούσα διακήρυξη.  

 

2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

 

3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν 

δίδεται ενιαία τιμή, για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στον διαγωνισμό ή 

για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την 

αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

 

4) Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 

 

ΓΙΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ: 

Α) Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς 

Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Στις προσφορές να αναφέρονται τα 

εξής στοιχεία: Αξία CIF και προέλευση του εισαγόμενου μέρους του εγχώριου προϊόντος. 

Δασμοί, λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, μεταφορικά εσωτερικού και λοιπά έξοδα που 

επιβαρύνουν το εισαγόμενο μέρος. Να αναφέρεται η δασμολογική κλάση των εισαγομένων 

μερών. Αξία εγχώριων πρώτων υλών. Αξία άμεσων εργατικών που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παραγωγή. Αναλυτικά κάθε άλλο κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η τιμή. Η εγχώρια 

προστιθέμενη αξία σε Ευρώ και σε ποσοστό επί τοις % επί της προσφερόμενης τιμής. 

 

ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ: 

Α) Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς 

Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για την συγκρότηση των προσφορών. Στις προσφορές να αναφέρονται 

τα εξής στοιχεία: α. Το μετατρέψιμο σε συνάλλαγμα μέρος της προσφερόμενης τιμής. β. Το 

μη μετατρέψιμο σε συνάλλαγμα μέρος της προσφερόμενης τιμής που θα επιμερίζεται ως εξής: 

Τυχόν εργασίες κατασκευής, συναρμολόγησης ή άλλης μορφής που γίνονται στην Ελλάδα. 

Τυχόν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που προσφέρονται για την εκτέλεση της προμήθειας. 

Υπηρεσίες εκτελωνισμού. Υπηρεσίες μεταφοράς. Δασμοί, φόροι και τυχόν άλλες 

δημοσιονομικές επιβαρύνσεις. (Θα αναφέρεται και η δασμολογική κλάση του εισαγόμενου 

είδους). Άλλες υπηρεσίες και κέρδη της εταιρείας ή εταιρειών που συμμετέχουν στην εκτέλεση 

της προμήθειας. Κάθε άλλο κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η τιμή. 



 

5) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερα είδη η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά 

για τη μονάδα κάθε είδους χωριστά. 

 

6) Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός 

μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά 

για κάθε μέρος απ’ αυτά σύμφωνα με την παράγραφο  

 

7) Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του προσφερόμενου 

είδους και όχι στις τιμές των μερών. 

 

8) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται 

να παρέχουν αυτά. 

 

6. Υποβολή προσφορών 

1) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 

ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΚ 57200  

ΤΘ 387 

 

2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

και  ώρα 10:00π.μ., μετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών. 

Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

3) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από  ώρα 

9:00π.μ. μέχρι και  14:00 π.μ. , καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. 

 

4) Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 

7. Εγγυήσεις 

1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα 

ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα 



στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

 

2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 

ή της αναλογικά προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να 

προσφερθεί. 

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου 

προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των 

ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. 

 

4) Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσής των το οφειλόμενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής 

επιστολής προκαταβολής, αλλά μόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 

πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό 

τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.  

 

5) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

6) Οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνες με το συνημμένο υπόδειγμα B 

 

8. Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα ενός έτους ή 

μέχρι της εξαντλήσεως των ειδών ανά ομάδα προϊόντων. Ο Υπολογισμός του χρονικού αυτού 

διαστήματος αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Αποσφράγιση προσφορών 

1) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και 

αποσφράγισης προσφορών. 
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2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω 

διαδικασία: 

 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 

μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική 

προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά 

μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού στην έδρα 

της επιχείρησης 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται. 

 

Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των 

συμμετασχόντων στο διαγωνισμό. 

 

2. Αξιολόγηση προσφορών 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:  

-Η χαμηλότερη τιμή για τις ομάδες Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ 

-Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης , στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, 

στο Νομό Θεσσαλονίκης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκη 

(Ν.3438/2006 , άρθρο 13) , για την ομάδα Ζ΄. 

-Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης  

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης 

και της πρόσκλησης προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία 

ως η πλέον συμφέρουσα. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω 

αξιολόγηση δίνουν το αυτό αποτέλεσμα.  

 

3. Ενστάσεις 

1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της 

συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  



 

α.   Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού 

υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι 

την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των 

προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα.  

 

β.   Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' 

αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 

στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του 

διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος 

του αντιστοίχου σταδίου 

 

2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 

λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.   

 

 

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

1. Κατακύρωση 

1) Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα 

από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

 

2) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να 

ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 – 152 του 

Ν.3463/06 

 

Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ  

1. Χρόνος παράδοσης των προϊόντων 

 

Η παράδοση των προϊόντων πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα  τριών (3) ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

 

2. Παραλαβή των προϊόντων 

 

1) Η  παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών 

την ημέρα παράδοσης. 

 



3. Τρόπος πληρωμής 

 

1) Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής  που θα 

συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

 

2) Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 

εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα 

αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) 

"Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται 

υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. 

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.  

 

 

3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ 

 

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

1. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Λογιστήριο της εταιρίας  ημέρες Δευτέρα 

έως Παρασκευή και ώρες 9:00 π.μ. – 15:00μ.μ.. Διεύθυνση: Λουτρά Λαγκαδά-Θεσσαλονίκης ,  

Τηλέφωνο 23940 22165 , 22488  FAX 23940 23090 

 

 

 

Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

1. Δημοσίευση 

 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί,   σε 2 ημερήσιες εφημερίδες του Νομού 

Θεσσαλονίκης. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων 

του δημοτικού καταστήματος Λαγκαδά , στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης καθώς 

και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λαγκαδά. 

 

 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

(ΤΡΟΦΙΜΑ)-ΠΟΤΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ,ΧΥΜΩΝ,ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ 

ΝΕΡΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΠΑΓΩΤΟΥ – ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΠΑΓΟΥ-ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 

Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Γ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

        

 
 

 

 
 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα έκθεση αφορά την προμήθεια ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα), χυμοί – αναψυκτικά 

εμφιαλωμένα νερά ,ποτά οινοπνευματώδη  ,είδη παγωτού,κρεοπωλείου , πάγου , ειδών 

αρτοπωλείου  για τις ανάγκες των δύο κυλικείων και ενός υπαίθριου αναψυκτηρίου της 

Εταιρίας για ένα (1) έτος ή μέχρι της εξαντλήσεως των ποσοτήτων των ειδών ανά ομάδα. 

Συγκεκριμένα τα προς προμήθεια προϊόντα απαρτίζονται από τις ακόλουθες 7 ομάδες:  

Ομάδα Α΄: χυμοί-αναψυκτικά και εμφιαλωμένα νερά 

Ομάδα Β΄: ποτά οινοπνευματώδη 

Ομάδα Γ΄: Είδη παντοπωλείου 

Ομάδα Δ΄: Είδη αρτοπωλείου 

Ομάδα Ε΄: Είδη παγωτού 

Ομάδα ΣΤ΄: Πάγος 

Ομάδα Ζ΄: Είδη κρεοπωλείου 

Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ. 11389/1993 

απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

Η δαπάνη για την προμήθεια ειδών κυλικείου προϋπολογίζεται στο ποσό των 93.261,31€ 

ευρώ, με το Φ.Π.Α.. και θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων 

της εταιρίας οικονομικού έτους 2015. 



Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός, οι ποσότητες ενδέχεται να αυξομειωθούν ανάλογα με τις 

ανάγκες των κυλικείων και ύστερα από εντολή του υπευθύνου για την προμήθεια, αλλά 

χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού της. Ρητά διευκρινίζεται , όπως αναφέρεται και στο 

τεύχος της σχετικής διακήρυξης (Κεφάλαιο Α, παρ.2) , ότι η εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη 

στην απορρόφηση όλων των ποσοτήτων των ειδών ανά ομάδα κατηγορίας. Η σύναψη 

σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοικτό Δημόσιο  διαγωνισμό 

με κριτήριο κατακύρωσης :  για την ΟΜΑΔΑ Ζ΄Είδη κρεοπωλείου το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, στο Νομό Θεσσαλονίκης 

όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας 

Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκη Ν.3438/2006 , άρθρο 13). Για τις 

υπόλοιπες ομάδες ορίζεται ως κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή με βάση την μέση 

τιμή πώλησης έτσι όπως διαμορφώνεται τόσο από την αγορά όσο και από το Παρατηρητήριο 

τιμών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

  

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Με την παρούσα προβλέπεται η εκτέλεση προμήθειας ειδών Παντοπωλείου (τρόφιμα)  

, χυμοί-νερά-αναψυκτικά , ποτά οινοπνευματώδη , παγωτά , πάγος , είδη 

αρτοπωλείου,κρεοπωλείου για τις ανάγκες λειτουργίας των δύο κυλικείων και ενός υπαίθριου 

αναψυκτηρίου της επιχείρησης  για ένα έτος ή μέχρι της εξαντλήσεως  των ποσοτήτων των 

ειδών ανά ομάδα.   

 

ΟΜΑΔΑ Α.  Χυμοί-αναψυκτικά , εμφιαλωμένα νερά 

 
Χυμός φρούτων :Ως χυμός φρούτων ορίζεται το ζυμώσιμο αλλά μη  ζυμωθέν προϊόν που 

λαμβάνεται από υγιή και ώριμα φρούτα, ενός ή πολλών ειδών, με μηχανικές μεθόδους λήψης 
και έχει το χρώμα, το άρωμα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυμών των φρούτων από τα 

οποία προέρχεται. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει να είναι άμεμπτοι και 

να μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς 
επεξεργασίας. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 126 και 127 του Κ.Τ.Π. και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία του 1 
λίτρου και των 250 ml 

Νερά φυσικά επιτραπέζια: Θα διατίθενται στη συσκευασία που αναγράφεται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό. Να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Αναψυκτικά: Ελεύθερα αλκοόλης ποτά από φυσικούς χυμούς φρούτων με εισπίεση 
διοξειδίου του άνθρακα με απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα δηλώνεται ευκρινώς στην 

συσκευασία του. 
Σε κάθε περίπτωση ισχύουν αυστηρώς οι διατάξεις του άρθρου 147 του ΚΤΠ ενώ γενικά τα εν 

λόγω προϊόντα και η διακίνηση τους θα πρέπει εκτός των άλλων να πληρούν και τις εκάστοτε 

ισχύουσες κοινοτικές , υγειονομικές διατάξεις όπως επίσης και να φέρουν όλες τις 
προβλεπόμενες και απαιτούμενες των παραπάνω διατάξεων σημάνσεις. 

 
ΟΜΑΔΑ Β. Οινοπνευματώδη ποτά 

Ποτά με αλκοόλη νοούνται τα ποτά που περιέχουν αιθυλική αλκοόλη προερχόμενη είτε από 

ζύμωση είτε από προσθήκη κατά την επεξεργασία. Η αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται για 



την παρασκευή των ποτών πρέπει να είναι αποκλειστικά γεωργικής προέλευσης και να πληρεί 

τους σχετικούς όρους της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας. 
Επίσης για κάποιες κατηγορίες ποτών να τηρούνται αυστηρά οι διατάξεις του άρθρου 146 του 

ΚΤΠ 
Τα εν λόγω προϊόντα και η διακίνηση τους θα πρέπει εκτός των άλλων να πληρούν και τις 

εκάστοτε ισχύουσες κοινοτικές , υγειονομικές διατάξεις όπως επίσης και να φέρουν όλες τις 

προβλεπόμενες και απαιτούμενες των παραπάνω διατάξεων σημάνσεις. 
 

 
ΟΜΑΔΑ Γ΄. Είδη παντοπωλείου (Τρόφιμα) 

 
Γάλα εβαπορέ 410γρ 

Γάλα εβαπορέ 410γρ λευκό αγελάδος συμπυκνωμένο εβαπορέ αποστειρωμένο σε συσκευασία 

μεταλλική των 410γρ κατά προτίμηση εγχώριας παρασκευής και συσκευασίας 
 

Ζάχαρη 
Ζάχαρη , ψιλή λευκή κρυσταλλική Α΄ ποιότητας, σε συσκευασία 1 Κg με αναγραφόμενη 

προέλευση 

 
Ξηροί καρποί 

Ξηροί καρποί χαρακτηρίζονται ώριμοι καρποί ή σπέρματα αυτών τα οποία έγιναν διατηρήσιμα 
με αποξήρανση με μία από τις γνωστές μεθόδους αφυδάτωσης. Γενικά θα πρέπει να πληρούν 

τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 121 του ΚΤΠ ενώ κατά τα λοιπά ισχύουν οι 
αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 3,9 και 11 του Κώδικα. 

 

Καφές-τσάϊ-ροφήματα 
Αλεσμένος καφές , το προϊόν που λαμβάνεται με τέλεια άλεση του φρυγμένου καφέ. 

Στιγμιαίος καφές , το συμπυκνωμένο προϊόν που λαμβάνεται από την εκχύλιση 
καβουρδισμένων κόκκων καφέ με τη χρήση μόνο νερού. 

Άφρυκτος καφές , τα απαλλαγμένα κελύφους σπέρματα των δέντρων coffee Arabica , robusta 

και liberica. 
Φρυγμένος καφές είναι ο άφρυκτος που έχει υποστεί φρύξη σε θερμοκρασία 200-250 

βαθμούς κελσίου. 
Τσάι (πράσινο ή μαύρο) , νοούνται τα φύλλα ή και οφθαλμοί φύλλων που έχουν ξεραθεί και 

κυλινδρωθεί με διάφορες μεθόδους και σπανιότερα οι οφθαλμοί ανθέων του τεϊόδεντρου. Για 

την συσκευασία πέραν των διατάξεων του άρθρου 9 του ΚΤΠ ισχύουν και οι αντίστοιχες του 
άρθρου 54 , παρ.3 , περ.α και β. 

Για τα προϊόντα κακάο και σοκολάτας να πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων των 
άρθρων 57,59 του ΚΤΠ. 

Κατά τα λοιπά για τα όλα τα παραπάνω είδη τίθενται σε ισχύ τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 
3,9 και 11 του ΚΤΠ. 

 

  
Διάφορα τρόφιμα 

Διατηρημένα τρόφιμα , για τα οποία να ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 
41,61,62,124 του Κ.Τ.Π. αλλά και συναφείς περί των συσκευασιών τους αλλά και διακίνησης 

λαμβανομένης τόσο της κοινοτικής αλλά και εθνικής νομοθεσίας κατά περίπτωση. Τα υλικά 

συσκευασίας πρέπει να πληρούν τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία για τα υλικά σε 
επαφή με τρόφιμα του ΚΤΠ και της Ευρωπαϊκής ένωσης. 

Τα προϊόντα να παρασκευάζονται με τους όρους υγιενής που καθορίζονται από την νομοθεσία 
για την υγιεινή των τροφίμων. 

Απαραιτήτως να τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 3, 9,11,και 21 του ΚΤΠ. 
Για τα αλλαντικά : Προϊόντα με βάση το κρέας. Προϊόντα που έχουν υποστεί ειδική 

τεχνολογική επεξεργασία και παρασκευάζονται από κρέας ή και βρώσιμα παράπροϊόντα 

κρέατος. 
Η παραγωγή αυτών των προϊόντων θα πρέπει να διενεργείται με τις μεθόδους έτσι όπως 

αυτές αναφέρονται ρητά στο άρθρο 91 του ΚΤΠ. Θα πρέπει να παρασκευάζονται σύμφωνα με 



τους όρους υγιεινής σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων. Η περιεκτικότητα σε λίπος δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνει το 35% επί του προϊόντος ως έχει και σε άλλη περίπτωση το 
45%.(αλλαντικά ωρίμανσης αέρος).Η περιεκτικότητα σε πρωτεϊνες δεν θα είναι μικρότερη του 

9% και η υγρασία δεν θα υπερβαίνει το 55% στο τελικό προϊόν.  Τα υλικά συσκευασίας 
πρέπει να πληρούν τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία για τα υλικά σε επαφή με 

τρόφιμα του ΚΤΠ και της Ευρωπαϊκής ένωσης. 

 
 

 
ΟΜΑΔΑ Δ΄ . Είδη αρτοπωλείου 

Όλα τα είδη Αρτοπωλείου θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. Ο άρτος πρέπει να είναι 
χωριάτικος ή πολυτελείας Α΄ ποιότητας. Θα πρέπει να παραδίδεται 3-4 ώρες μετά τον 

κλιβανισμό του δικαιολογημένης της νόμιμης μείωσης. Πρέπει να είναι καλά ψημένος και να 

έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. 
Η παράδοση από τον προμηθευτή να γίνεται με το προϊόν μέσα σε χάρτινες ή πλαστικές 

σακούλες. 
 

 

 
ΟΜΑΔΑ Ε΄. Είδη παγωτού 

Είναι το προϊόν που παράγεται με κατάψυξη και στην συνέχεια αποθηκεύεται , διακινείται , 
μεταφέρεται και καταναλώνεται ως κατεψυγμένο προϊόν και για την παραγωγή του μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε βρώσιμο συστατικό που επιτρέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

Όλες οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες θα πρέπει να συμμορφώνονται ως προς τα μέγιστα 

επιτρεπτά επίπεδα επιμολυντών που καθορίζονται από την ισχύουσα σχετική νομοθεσία.Θα 
παρασκευάζονται με τους όρους υγιεινής σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων. Τα παγωτά 

υπάγονται στα ευαλλοίωτα τρόφιμα κατά την έννοια του άρθρου 20 του ΚΤΠ. 
Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να πληρούν τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία για τα 

υλικά σε επαφή με τρόφιμα του ΚΤΠ και της Ευρωπαϊκής ένωσης. 

  
 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄. Πάγος 
Καθαρό  πόσιμο νερό που πληρεί τις προδιαγραφές, κατόπιν σχετικής πιστοποίησης από την 

αρμόδια αρχή , της σχετική νομοθεσίας περί «πόσιμου νερού» σε στέρεα μορφή. Παγοκύβοι 

σε σακούλες υγειονομικά ελεγμένοι και να παράγονται από παγομηχανές που δεν επιτρέπουν 
την δημιουργία μηκυτών στα τοιχώματα των παγομηχανών. Να τηρούνται όλα τα 

προβλεπόμενα από την σχετική κοινοτική και Εθνική νομοθεσία τόσο για την παραγωγή όσο 
και για την συσκευασία,μεταφορά. 

 
 

ΟΜΑΔΑ Ζ΄. Είδη κρεοπωλείου 

Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18 
μηνών), από εγκεκριμένα σφαγεία και σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Σύμφωνα με το Π.Δ. 410/94 ο τεμαχισμός και η επεξεργασία του 
νωπού κρέατος πρέπει απαραίτητα να γίνεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού και 

να φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις σφραγίδα και αριθμό έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού. 

Ειδικά για τα προϊόντα με βάση το κρέας αυτά διενεργούνται με βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 89α του ΚΤΠ. περί επεξεργασίας και πρώτων υλών.Η συσκευασία γίνεται σε περιέκτες 

ή περιβλήματα από υλικά κατάλληλα για τρόφιμα που κλείνουν κατά τρόπο ώστε να 
παρεμποδίζουν οποιαδήποτε επαφή του προϊόντος με το εξωτερικό περιβάλλον έτσι ώστε το 

περιεχόμενο να μην μπορεί να θιγεί χωρίς να υποστεί και η συσκευασία άνοιγμα ή μετατροπή. 
 

 

 
 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 



 

 
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

 ΧΥΜΟΙ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 
 

CPV: 15982000-5 , CPV:15982100-6 , CPV:15981000-8 

 

Α/Α ΧΥΜΟΙ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Μονάδα μέτρησης Τιμή 

μονάδος 

Χωρίς 

ΦΠΑ 

Ποσότητα ΣΥΝΟΛΟ 

Ειδών με 

φπα 

13% 

ΣΥΝΟΛΟ  

Ειδών με 

φπα 23% 

 

1. Αναψυκτικό τύπου 

cola 

Κουτί 330ml 

24τεμ/συσκευασία 

11,96 300  3.588,00 

2. Αναψυκτικό 

πορτοκαλάδα 

Κουτί 330 ml 

24τεμ/συσκευασία 

9,12 220  2.006,40 

3. Αναψυκτικό γκαζόζα Κουτί 330ml 

24τεμ/συσκευασία 

9,12 170  1.550,40 

4. Αναψυκτικό λεμονάδα Κουτί 330ml 

24τεμ/συσκευασία 

9,12 120  1.094,40 

5. Ανθρακούχο νερό 

τύπου σουρωτή 

Κουτί 330ml 

24τεμ/συσκευασία 

9,67 80  773,60 

6.  Κρύο τσάι με γεύση 

λεμόνι 

Κουτί 330ml 

24τεμ/συσκευασία 

11,50 65  747,50 

7. Κρύο τσάι με γεύση 

ροδάκινο 

Κουτί 330ml 

24τεμ/συσκευασία 

11,50 65  747,50 

8. Ατομικός χυμός 

βύσσινο 

Χάρτινο 250ml 

27τεμ/κιβώτιο 

7,05 65  458,25 

9. Ατομικός χυμός 

πορτοκάλι 

Χάρτινο 250ml 

27τεμ/συσκευασία 

6,75 45  303,75 

10. Ατομικός χυμός 

πορτοκάλι 100% 

φυσικός 

Χάρτινο 250ml 

27τεμ/κιβώτιο 

 

8,15 

 

35 

  

285,25 

11. Ατομικός χυμός 

ροδάκινο 

Χάρτινο 250ml 

27τεμ/κιβώτιο 

 

6,90 

 

35 

 

 

 

241,50 

12. Ατομικός χυμός 

κοκτέιλ (3 φρούτα) 

Χάρτινο 250ml 

27τεμ/κιβώτιο 

 

6,85 

 

65 

  

445,25 

13. Νερό εμφιαλωμένο 500ml 

24τεμ/συσκευασία 

 

2,70 

 

850 

 

2.295,00 

 

14. Νερό εμφιαλωμένο 1,5lt  

6τεμ/συσκευασία 

 

1,57 

 

480 

 

753,60 

 

 Σύνολο καθαρής 

αξίας ειδών 13% 

    

3.048,60 

 

 Σύνολο καθαρής 

αξίας ειδών 23% 

     

12.241,80 

  ΦΠΑ   13% 

         

    

396,31 

 

  ΦΠΑ   23% 

         

     

2.815,62 

 

 Σύνολο με ΦΠΑ      



13% 3.444,91 

 Σύνολο με ΦΠΑ 

23% 

     

15.057,42 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Α΄ 

    

 

18.502,33 

 
 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
 

ΠΟΤΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ 

CPV:15911000-7 

Α/Α Ποτά 

οινοπνευματώδη 

Μονάδα μέτρησης Τιμή 

μονάδος 

χωρίς ΦΠΑ 

Ποσότητα Σύνολο 

1. Μπύρα τύπου 

Άμστελ 

Κουτί 330ml 

24τεμ/συσκευασία 

 

13,46 

 

236 

 

3.176,56 

2. Μπύρα τύπου 

Heineken 

Κουτί 330ml 

24τεμ/συσκευασία 

 

13,78 

 

236 

 

3.252,08 

3. Μπύρα τύπου FIX Κουτί 330ml 

24τεμ/συσκευασία 

 

14,43 

 

142 

 

2.049,06 

4. Μπύρα τύπου 

ΜΥΘΟΣ 

Κουτί 330ml 

24τεμ/συσκευασία 

 

13,65 

 

112 

 

1.528,80 

5. Ποτό τύπου 

breezer Διάφορες 

γεύσεις 

330 ml/τεμ.  

 

1,50 

 

 

355 

 

 

532,50 

9. Ποτό τύπου 

gordons space 

275 ml/τεμ. 

24τεμ/κιβώτιο 

 

31,21 

 

83 

 

2.590,43 

10. Ενεργειακό Ποτό 

τύπου red bull 

(κουτί) 

250ml/τεμ 

24τεμ/κιβώτιο 

 

27,05 

 

 

54 

 

1.460,70 

11. Ενεργειακό τύπου 

power rade 

500ml/τεμ 

12 τεμ/κιβώτιο 

 

10,14 

 

63 

 

638,82 

12. Ουίσκι τύπου 

walker απλό 

700ml/φιάλη  

14,47 

 

24 

 

347,28 

13. Ουίσκι τύπου 

walker σπέσιαλ 

700ml/φιάλη  

23,17 

 

24 

 

556,08 

14. Ουϊσκι τύπου 

cutty sark απλό 

700ml/φιάλη  

15,32 

 

28 

 

428,96 

15. Ουίσκι τύπου 

famous 

700μλ/φιάλη  

15,85 

 

24 

 

380,40 

16. Ουίσκι σπέσιαλ 

τύπου dimple 

700ml/φιάλη  

23,25 

 

17 

 

395,25 

17. Ουίσκι σπέσιαλ 

τύπου chievas 

700ml/φιάλη  

23,00 

 

24 

 

552,00 

18. Βότκα τύπου 

absolout 

700ml/φιάλη  

13,97 

 

13 

 

181,61 

19. Βότκα τύπου 

stolichnaua 

700ml/φιάλη  

13,69 

 

24 

 

328,56 

20. Τζιν τύπου 700ml/φιάλη    



Gordons 11,99 23 275,77 

21. Ρούμι τύπου 

Bacardi 

700ml/φιάλη  

14,06 

 

23 

 

323,38 

22. Λικέρ τύπου 

ursus 

700ml/φιάλη  

10,95 

 

10 

 

109,50 

23. Ουίσκι τύπου 

dewars 

700ml/φιάλη  

14,38 

 

18 

 

258,84 

  ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 

  

19.366,58 

  ΦΠΑ 23 %  4.454,32 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 

  

23.820,90 

 

 

 
 

 
ΟΜΑΔΑ Γ΄ 

 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΑ) 

 
CPV: 15000000-8 , CPV:15860000-4,CPV:15811511-1 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μονάδα μέτρησης Τιμή 

μονάδος 

Χωρίς 

ΦΠΑ 

Ποσότητα ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

1. Ζάχαρη Συσκευασία 1kg 0,72 327 235,44 

2. Ζάχαρη λευκή 

μερίδες 10gr/τεμ. 

Συσκευασία 1 kg  

1,35 

 

7 

 

9,45 

3. Κρουασάν με 

γέμιση σοκολάτα 

70gr/τεμ. 

 

30τεμ/κιβώτιο 

 

10,50 

 

70 

 

735,00 

4. Κρουασάν με 

γέμιση μαρμελάδα 

70gr/τεμ. 

 

20τεμ/κιβώτιο 

 

 

9,50 

 

50 

 

475,00 

5. Πατατάκια γεύση 

φυσική 40-

45gr/τεμ 

 

24τεμ/κιβώτιο 

 

8,65 

 

120 

 

1.038,00 

6. Πατατάκια γεύση 

ρίγανη 40-45gr/τεμ 

 

24τεμ/κιβώτιο 

 

8,65 

 

120 

 

1.038,00 

7. Γαριδάκια , 

φυστικόμπαλες 

διάφορες γεύσεις 

35-45gr/τεμ  

 

40τεμ/κιβώτιο 

 

 

13,99 

 

 

110 

 

 

1.538,90 

8. Μουστάρδα 4,5kg/συσκευασία 3,60 12 43,20 

9. Σιρόπι σοκολάτας 1000gr/τεμ 3,72 14 52,08 

10. Σιρόπι φράουλα 1000gr/τεμ 3,72 14 52,08 

11. Κέτσαπ 4,5kg/συσκευασία 4,60 12 55,20 

12. Γκοφρέτα με 

επικάλυψη 

 

20 τεμ/συσκευασία 

 

6,22 

 

70 

 

435,40 



σοκολάτας τύπου 

σοκοφρέτα 

38gr/τεμ. 

13. Μπισκότα 

διπλοφουρνιστά 

τύπου bake rolls 

φυσική γεύση 

80gr/τεμ 

 

 

24τεμ/κιβώτιο 

 

 

13,92 

 

 

80 

 

 

1.113,60 

14. Μπισκότα 

διπλοφουρνιστά 

τύπου 

μπάρμπεκιου 

80gr/τεμ  

 

 

24τεμ/κιβώτιο 

 

 

 

13,92 

 

 

80 

 

 

1.113,60 

15. Μπισκότα γεμιστά 

διάφορες γεύσεις 

85gr/τεμ 

 

12 τεμ/κιβώτιο 

 

10,72 

 

80 

 

857,60 

16. Ψωμάκι τοστ 680-700gr/συσκευασία 2,45 300 735,00 

17. Γάλα πλήρες 

συμπυκνωμένο 

 

410 gr/κυτίο 

 

0,71 

 

650 

 

461,50 

18. Γάλα μακράς 

διαρκείας 

 

1lt/συσκευασία 

 

1,15 

 

805 

 

925,75 

19. Κρέμα γάλακτος 500gr/συσκευασία 3,84 80 307,20 

20. Γάλα πλήρες 

συμπυκνωμένο 

ατομικό 

 

10τεμ/συσκευασία σε 

διχτάκι 

 

0,85 

 

110 

 

93,50 

21. Κίτρινο τυρί 

κομμένο σε φέτες 

 

Kg 

 

5,25 

 

300 

 

1.575,00 

22. Τυρί τύπου κασέρι Kg 6,40 60 384,00 

23.  Φυστίκι τύπου 

σαλέ 

Kg 4,40 15 66,00 

24. Νες καφέ 2.750kg/συσκευασία 46,00 31 1.426,00 

25. Νες καφέ 

decafeine 

200gr/συσκευασία 6,72 

 

70 470,40 

26. Ελληνικός καφές 1kg/συσκευασία 8,90 150 1.335,00 

27. Γαλλικός καφές 1kg/συσκευασία 8,78 70 614,60 

28. Καφές espresso 

σε κόκκους 

 

1kg/συσκευασία 

 

13,90 

 

115 

 

1.598,50 

29. Καφές espresso 

χωρίς καφεϊνη 

 

1kg/συσκευασία 

 

15,98 

 

7 

 

11,86 

30. Πράσινο τσάι 

λεμόνι , 

πορτοτοκάλι 

500γρ 

/συσκευασία 

 

19,85 

 

8 

 

158,80 

31. Σοκολάτα ρόφημα 1kg/συσκευασία 7,20 220 1.584,00 

32. Μαύρο τσάι μέντα 500γρ/συσκευασία 18,58 4 74,32 

33. Μαύρο τσάι 

πορτοκάλι 

500γρ/συσκευασία  

19,91 

 

4 

 

79,64 

34. Μαύρο τσάι 

βανίλια 

500γρ/συσκευασία  

15,92 

 

4 

 

63,68 

35. Τσάι χαμομήλι Kg    



37,00 

 

5 185,00 

36. Χωνάκια παγωτού 

σχήμα κώνου 

150τεμ/συσκευασία 3,40 30 102,00 

37. Χωνάκια παγωτού 

σχήμα κυπελάκι 

300τεμ/συσκευασία 9,00 25 225,00 

38. Αλάτι ψιλό 400γρ/συσκευασία 0,56 10 5,60 

39. Ρίγανη 500γρ/συσκευασία 2,60 7 18,20 

40. Ζαμπόν κομμένο 

σε φέτες 

500γρ/συσκευασία 

 

       kg 

 

4,05 

 

340 

 

1.377,00 

41. Λουκάνικα τύπου 

Φρανκφούρτης 

1kg/συσκευασία 

 

       kg 

 

4,10 

 

330 

 

1.353,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

  

24.123,10 

  ΦΠΑ 13 %  3.136,01 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ 

  

27.259,11 

 
 

ΟΜΑΔΑ Δ΄ 
 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

CPV: 15612500-6 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μονάδα μέτρησης Τιμή 

μονάδος 

Χωρίς 

ΦΠΑ 

Ποσότητα ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

1. Ψωμί τύπου 

χωριάτικο 

 Ψημένο 430-450gr/τεμ 0,70 

 

180 126,00 

2. Ατομικό ψωμάκι για 

σάντουϊτς 

Ψημένο 90-100gr/τεμ 0,19 7.850 1.491,50 

3.  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

  

1.617,50 

  ΦΠΑ 13 %  210,27 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ 

  

1.827,77 

 
 

ΟΜΑΔΑ Ε΄ 
 ΕΙΔΗ ΠΑΓΩΤΟΥ 

 

CPV: 15555100-4 
 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ Μονάδα μέτρησης Τιμή 

μονάδος 

Χωρίς 

ΦΠΑ 

Ποσότητα ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

1. Ξυλάκι παιδικό με     



γεύση μπανάνα-

σοκολάτα 50-

60γρ/τεμ 

30τεμ/κιβώτιο 7,00 50 350,00 

2. Κυπελλάκι παιδικό 

βανίλια-σοκολάτα με 

παιχνίδι στο κάτω 

μέρος 60γρ/τεμ 

 

 

14τεμ/κιβώτιο 

 

 

10,00 

 

 

70 

 

 

700,00 

3. Ξυλάκι βανίλια με 

επικάλυψη σοκολάτας 

μα αμύγδαλο 

95γρ/τεμ 

 

20τεμ/κιβώτιο 

 

16,05 

 

60 

 

963,00 

4. Παγωτό γρανίτα με 

γεύση φράουλα 

80γρ/τεμ 

 

20τεμ/κιβώτιο 

 

 

9,53 

 

70 

 

667,10 

5. Παγωτό πύραυλος με 

βανίλια και σιρόπι 

σοκολάτας 150γρ/τεμ 

 

16τεμ/κιβώτιο 

 

 

 

15,25 

 

 

60 

 

915,00 

6. Ξυλάκι με γεύση 

βανίλια και επικάλυψη 

σοκολάτας , ζάχαρη 

0% 75γρ/τεμ 

 

20τεμ/κιβώτιο 

 

15,17 

 

55 

 

834,35 

7. Ξυλάκι με γεύση 

βανίλια και επικάλυψη 

σοκολάτα 75γρ/τεμ 

 

20τεμ/κιβώτιο 

 

14,15 

 

50 

 

707,50 

8. Ξυλάκι με γεύση 

βανίλια και επικάλυψη 

λευκή σοκολάτα με 

αμύγδαλο 95γρ/τεμ 

 

20τεμ/κιβώτιο 

 

15,17 

 

50 

 

758,50 

9. Παγωτό τύπου 

σάντουιτς κρέμα-

βανίλια 65γρ/τεμ 

 

26τεμ/κιβώτιο 

 

12,26 

 

50 

 

613,00 

10. Πύραυλος γεύση 

σοκολάτα και σιρόπι 

σοκολάτας 150γρ/τεμ 

 

16τεμ/κιβώτιο 

 

15,23 

 

60 

 

913,80 

11. Πύραυλος γεύση 

βανίλια-φράουλα και 

σιρόπι σοκολάτας 

150γρ/τεμ 

 

 

16τεμ/κιβώτιο 

 

 

 

15,23 

 

 

60 

 

 

913,80 

12. Πύραυλος γεύση 

τσιχλόφουσκα και 

σιρόπι φράουλας 

150γρ/τεμ 

 

24τεμ/κιβώτιο 

 

11,30 

 

55 

 

621,50 

 

13. Πύραυλος γεύση 

σοκολάτας και σιρόπι 

σοκολάτας 75γρ/τεμ 

 

24τεμ/κιβώτιο 

 

 

11,42 

 

50 

 

571,00 

14. Πύραυλος γεύση 

βανίλιας και σιρόπι 

σοκολάτας 75γρ/τεμ 

 

24τεμ/κιβώτιο 

 

11,42 

 

50 

 

571,00 



15. Πύραυλος γεύση 

βανίλια-φράουλα και 

σιρόπι σοκολάτας 

75γρ/τεμ 

 

24τεμ/κιβώτιο 

 

 

11,42 

 

 

50 

 

 

571,00 

16. Κυπελάκι βανίλια και 

σιρόπι κεράσι 

90γρ/τεμ 

 

16τεμ/κιβώτιο 

 

9,12 

 

65 

 

592,80 

17. Κυπελάκι βανίλια και 

σιρόπι σύκου 

90γρ/τεμ 

 

16τεμ/κιβώτιο 

 

 

 

9,12 

 

50 

 

456,00 

18. Κυπελάκι με γεύση 

βανίλια και σιρόπι 

σοκολάτας και 

βύσσινο 90γρ/τεμ 

 

24τεμ/κιβώτιο 

 

11,35 

 

30 

 

340,50 

20. Παγωτό 

επαγγελματικό τύπου 

βανίλια 

Καθαρό βάρος δοχείου 

5,5lt 

 

14,60 

 

20 

 

292,00 

21. Παγωτό 

επαγγελαμτικό τύπου 

κακάο 

Καθαρό βάρος δοχείου 5,5 

lt 

 

14,60 

 

20 

 

292,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

  

12.643,85 

  ΦΠΑ 13 %  1.643,70 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ 

  

14.287,55 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ 
 ΠΑΓΟΣ 

CPV: 15981310-4 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μονάδα μέτρησης Τιμή 

μονάδος 

Χωρίς 

ΦΠΑ 

Ποσότητα ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

1. παγοκύβοι  10kg/σακούλα 2,50 565 1.412,50 

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

  

1.412,50 

  ΦΠΑ 23 %  324,87 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ΄ 

  

1.737,37 

 
 

 

ΟΜΑΔΑ Ζ΄ 
 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 
CPV:15110000-2 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μονάδα μέτρησης Τιμή 

μονάδος 

Ποσότητα ΣΥΝΟΛΟ 

 



Χωρίς 

ΦΠΑ 

 

1. Σουβλάκια 60-

70γρ/τεμ 

Kg 5,90 550 3.245,00 

2. Σουτζουκάκια 60-

70γρ/τεμ 

kg 4,90 390 1.911,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

  

5.156,00 

  ΦΠΑ 13 %  670,28 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Ζ΄ 

  

5.826,28 

 
 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 

 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 15.290,40 396,31 2.815,62 18.502,33 

ΌΜΑΔΑ Β΄ 19.366,58  4.454,32 23.820,90 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ 24.123,10 3.136,01  27.259,11 

ΟΜΑΔΑ Δ΄ 1.617,50 210,27  1.827,77 

ΟΜΑΔΑ Ε΄ 12.643,85 1.643,70  14.287,55 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ 1.412,50  324,87 1.737,37 

ΟΜΑΔΑ Ζ΄ 5.156,00 670,28  5.826,28 

 

ΣΥΝΟΛΑ 

 

79.609,93 

 

6.056,57 

 

7.594,81 

 

93.261,31 

 

 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η. ΜΑΡΚΟΥ 

 
 

 

                                                                                  


