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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                       
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1                                                    
                          144 52  -  Μεταμόρφωση Αττικής
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κωνσταντίνος  Μητσόπουλος                                   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2132012904
Ε-mail:  kmitsopoulos@metamorfossi.gr

                     
                          

                   
        Μεταμόρφωση:       
                  

       ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ  
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση υποβολής προσφοράς  στην  διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης για την προμήθεια 
τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων καθώς 
και του Κοινωνικού Παντοπωλείου, συνολικού προϋπολογισμού  113.607,47€ συμπεριλαμβανομένου 
του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

3) Τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς 
της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

4) Τις διατάξεις του N. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/01.04.2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 
σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν 
αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 
157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα των άρθρων 43 και 44.

5) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής - Βελτίωση της   οικονομικής και   αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για   τον εκσυγχρονισμό του  πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την  αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 
σχετικά με την απονομή   ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις  αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και  άλλες διατάξεις».
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6) Τις διατάξεις 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».

7) Τις διατάξεις του Ν. 4825/2021 (ΦΕΚ Α157/04.019.2021) « Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και 
επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα 
αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
επείγουσες διατάξεις»

8) Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
9) Τις με αρ. πρωτ. 12870/29-03-2022 τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν από το Τμήμα 

Προσχολικής Αγωγής  της Διεύθυνσης Kοινωνικής Πολιτικής &   Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
10)  Τον Αριθμό  Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)  22REQ010290447/2022 του πρωτογενούς      

αιτήματος. 
11) Την υπ. αριθμόν 236/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  (ΑΔΑ: Ω5Ι5ΩΚΒ-5ΘΘ).
12) Τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 22REQ010300303/2022 έγκρισης  του  
       πρωτογενούς αιτήματος.
13) Tην υπ.  αριθμόν  86/2022 (ΑΔΑ:ΡΒΡΔΩΚΒ-2Ι2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλλει προσφορά για την προμήθεια  τροφίμων για τις 
ανάγκες των Παιδικών Σταθμών, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων καθώς και του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης,  χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
λόγω του κατεπείγοντος  σύμφωνα άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ  του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 2 του Ν.4782/2021
Ακολουθούν αναλυτικοί  πίνακες με τα είδη της προμήθειας:
ΤΜΗΜΑ 1.α     CPV 15800000-6 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
€

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
€

1 Αυγά κότας (βάρος  55 - 70 γραμ.) ΤΕΜ. 6.000 0,19 1.140,00

2 Αυγά σοκολατένια (συσκ 1000 γραμ) ΤΕΜ. 20 6,50 130,00

3 Αλάτι (πλαστική φιάλη 750 γραμ.) ΤΕΜ. 67 0,75 50,25

4 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (συσκ. 
1000 γραμ.) ΤΕΜ. 13 0,75 9,75

5 Αλεύρι ολικής άλεση για όλες τις 
χρήσεις (συσκ. 1000 γραμ.) ΤΕΜ. 13 1,97 25,61

6 Αλεύρι τύπου φαρίνα ολικής άλεση 
(συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ. 83 1,50 124,50

7 Βανίλια σε σκόνη (φακ. 5 τεμ.) ΤΕΜ. 20 0,25 5,00

8 Βούτυρο Soft (συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ. 133 1,45 192,85

9 Γάλα κουτί εβαπορέ (388 - 410 γραμ.) 
πλήρες ΤΕΜ. 500 0,96 480,00

10 Γάλα φρέσκο - 1 μηνός (1000  ml) 
Χάρτινη συσκευασία 3,5% λιπαρά ΤΕΜ. 3.000 1,40 4.200,00
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11 Γιαούρτι αγελάδος πλήρες (Συσκ. 200 
γραμ.) ΤΕΜ. 4.000 0,84 3.360,00

12 Δαφνόφυλλα (συσκ. 15 γραμ.) ΤΕΜ. 23 0,95 21,85

13 Δημητριακά ολικής άλεσης (συσκ. 
375 γραμ.) ΤΕΜ. 100 2,61 261,00

14 Δυόσμος (συσκ. 50 γραμ.) ΤΕΜ. 20 0,95 19,00

15 Ελιές απύρηνες και κομμένες σε 
ροδέλες (συσκ. 1000 γραμ.) ΚΙΛΟ 50 4,50 225,00

16 Ζάχαρη άχνη (συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ. 17 0,75 12,75

17 Ζάχαρη λευκή ψιλή (συσκ. 1000 
γραμ) ΤΕΜ. 83 1,06 87,98

18 Ζυμαρικό αστράκι (συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ. 250 0,95 237,50

19 Ζυμαρικό βίδες ολικής άλεσης (συσκ. 
500 γραμ.) ΤΕΜ. 93 1,35 125,55

20 Ζυμαρικό κοφτό μακαρονάκι ολικής 
άλεσης (συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ. 417 1,35 562,95

21 Ζυμαρικό κριθαράκι μέτριο ολικής 
άλεσης (συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ. 333 1,35 449,55

22 Ζυμαρικό πενάκι ολικής άλεσης 
(συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ. 33 1,35 44,55

23 Ζυμαρικό τραχανάς γλυκός (συσκ. 
500 γραμ.) ΤΕΜ. 83 1,65 136,95

24 Κακάο (συσκ. 1000 γραμ.) ΤΕΜ. 3 7,50 22,50

25 Κανέλλα Ξύλο (συσκ. 50 γραμ.) σε 
φακελάκια ΤΕΜ. 23 0,95 21,85

26 Καραμέλες τύπου jello (συσκ. 3 
κιλών) ΤΕΜ. 23 5,50 126,50

27 Καφές Ελληνικός (συσκ. 1000 γραμ.) ΤΕΜ 40 14,50 580,00

28 Κινόα (συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ 50 5,50 275,00

29
Κρέμα βρασμού άνθος αραβοσίτου 
(φακ. 43 γραμ.) & κρέμα στιγμής 
βανίλια ή σοκολάτα (φακ. 63 γραμ.)

ΤΕΜ. 38 0,99 37,62

30 Κρέμα φαρίν λακτέ (συσκ. 300 γραμ.) ΤΕΜ. 83 2,78 230,74

31 Κύμινο τριμμένο (συσκ. 50 γραμ.) ΤΕΜ. 10 0,95 9,50

32 Μαγιά Ξηρή (Φακελάκια 3 τεμ., 8 
γραμ. το κάθε ένα) ΤΕΜ. 10 0,99 9,90

33 Μέλι (συσκ. 900 γραμ.) ΤΕΜ. 167 5,50 918,50
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34 Μερέντα (συσκ. 1.000 γραμ.) ΤΕΜ. 10 4,27 42,70

35 Μοσχοκάρυδο τριμμένο (φακ. 50 
γραμ.) ΤΕΜ. 10 0,95 9,50

36 Μπέικιν Πάουντερ (συσκ. 200 γραμ.) ΤΕΜ. 3 1,35 4,05

37 Μπεσαμέλ (συσκ. 162 - 175 γραμ.) ΤΕΜ. 60 1,43 85,80

38 Μπισκότα τύπου "ΜΙΡΑΝΤΑ" ολικής 
άλεσης (συσκ. 250 γραμ.) ΤΕΜ. 133 1,80 239,40

39 Μπισκότα τύπου "ΠΤΙ - ΜΠΕΡ" (συσκ. 
250 γραμ.) ολικής άλεσης ΤΕΜ. 200 1,34 268,00

40 Νερό 1.5 lit. (συσκ. 6 φιάλων) 6αδες 17 1,20 20,40

41 Νερό 500 ml (συσκ. 24 φιάλων) 24 αδες 7 2,88 20,16

42 Ντάκος (συσκ. 1.000 γραμ.) ΤΕΜ. 50 4,90 245,00

43 Ξύδι (συσκ. 350 – 400 ml) ΤΕΜ. 133 0,35 46,55

44 Πιπέρι Τριμμένο (συσκ. 100 γραμ.) ΤΕΜ. 23 1,90 43,70

45 Πλιγούρι (συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ 80 0,75 60,00

46 Ρεβύθια αποφλοιωμένα (συσκ. 500 
γραμ.) ΤΕΜ. 50 1,43 71,50

47 Ρίγανη (συσκ. 50 γραμ.) ΤΕΜ. 27 0,95 25,65

48 Ρύζι γλασσέ (συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ. 500 0,75 375,00

49 Ρύζι τύπου Αμερικής (συσκ. 500 
γραμ.) ΤΕΜ. 500 0,75 375,00

50 Σόδα σκόνη(συσκ. 350 γραμ.) ΤΕΜ. 5 0,65 3,25

51 Ταχίνι με μέλι ή κακάο (συσκ. 1.000 
γραμ.) ΚΙΛΟ 167 10,32 1.723,44

52 Τομάτα τριμμένη στον τρίφτη (συσκ. 
500 γραμ.) ΚΙΛΟ 333 0,75 249,75

53 Τοματοχυμός συμπυκνωμένος (συσκ. 
500 γραμ.) ΤΕΜ. 400 0,65 260,00

54 Τρούφα (συσκ. 100 γραμ.) γάλακτος ή 
υγείας ΤΕΜ. 17 1,86 31,62

55 Τσάι (συσκ. Φακ. 1,5 γραμ. σε κουτί 
των 20 τεμ.) ΤΕΜ. 7 1,30 9,10

56 Τυρί - ανθότυρο κατ. Α΄ 
τυποποιημένο (συσκ. 1.000 γραμ.) ΚΙΛΟ 20 5,70 114,00

57 Τυρί – Τύπου Γκούντα τριμμένο 
τυποποιημένο (συσκ. 1.000 γραμ.) ΚΙΛΟ 27 7,95 214,65

58 Τυρί - γραβιέρα τυποποιημένο (συσκ. 
1.000 γραμ.) ΚΙΛΟ 300 12,30 3.690,00
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59 Τυρί - ημίσκληρο φραντζόλα 
τυποποιημένη (συσκ. 1.000 γραμ.) ΚΙΛΟ 333 10,66 3.549,78

60 Τυρί - Κεφαλοτύρι τριμμένο 
τυποποιημένο  (συσκ. 1.000 γραμ.) ΚΙΛΟ 133 8,40 1.117,20

61 Τυρί φέτα τυποποιημένη (συσκ. 1.000 
γραμ.) ΚΙΛΟ 250 9,30 2.325,00

62 Τυρί για τοστ σε φέτες  τυποποιημένο 
(συσκ. 1.000 γραμ.) ΤΕΜ. 83 8,25 684,75

63 Φάβα (συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ 140 1,50 210,00

64 Φακές ψηλές (συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ. 283 1,20 339,60

65 Φασόλια γίγαντες (συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ. 100 2,63 263,00

66 Φασόλια ξερά μέτρια (συσκ. 500 
γραμ. ) ΤΕΜ. 133 1,20 159,60

67 Φρουτόκρεμα (συσκ. 300 γραμ.) ΤΕΜ. 17 4,55 77,35

68 Φρυγανιά τριμμένη (φακ. 180 γραμ.) ΤΕΜ. 14 0,75 10,50

69 Φρυγανιές αφράτες στρογγυλές 
(συσκ. 100 γραμ.) ΤΕΜ. 500 1,81 905,00

70 Φύλλο χωριάτικο κατεψυγμένο 
(συσκ. 1000 γραμ.) ΤΕΜ. 50 3,00 150,00

71 Φυσικός χυμός φρούτων ανάμεικτος 
(συσκ. 1 lit.) ΤΕΜ. 67 0,95 63,65

72 Χαλβάς Βανίλια ή κακάο (συσκ. 400 
γραμ.) ΚΙΛΟ 93 2,10 195,30

73 Χαμομήλι (συσκ. Φακ. 1 γραμ. σε 
κουτί 10 τεμ.) ΤΕΜ. 4 0,65 2,60

74 Χυμός Λεμόνι (συσκ.340 ml) ΤΕΜ. 10 0,35 3,50

ΣΥΝΟΛΟ 32.419,75

Φ.Π.Α 13% 4.214,57

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 36.634,32
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ΤΜΗΜΑ 1.β    CPV 15800000-6 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΑΠΗ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. € ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  €

1 Γάλα εβαπορέ (410 γραμ.) ΤΕΜ. 33 0,96 31,68

2 Νερό 1,5 lit(συσκ. 6 φιαλών) 6άδες 83 1,20 99,60

3 Γάλα εβαπορέ (συσκ. Δίχτυ 10 τεμ.) ΤΕΜ. 27 1,05 28,35

4 Ζάχαρη Λευκή Ψιλή (συσκ. 1000 
γραμ.) ΤΕΜ. 100 1,06 106,00

5 Κακάο (συσκ. 1000 γραμ.) ΤΕΜ. 8 7,50 60,00
6 Καφές Ελληνικός (συσκ. 1000 γραμ.) ΚΙΛΟ 133 14,50 1.928,50
7 Ξύδι (συσκ. 350 – 400 ml) ΤΕΜ. 20 0,35 7,00

8 Τσάι (συσκ. φακ. 1,5 γραμ. σε κουτί 20 
τεμ.) ΤΕΜ. 50 1,30 65,00

9 Χαμομήλι (συσκ. φακ. 1 γραμ. σε 
κουτί 10 τεμ.) ΤΕΜ. 17 0,65 11,05

10 Φυσικός Χυμός Φρούτων Ανάμεικτος 
(συσκ. 1 lit) ΤΕΜ. 33 0,95 31,35

ΣΥΝΟΛΟ 2.368,53

Φ.Π.Α 13% 307,91

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 2.676,44

ΤΜΗΜΑ  1.γ    CPV 15800000-6 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ.€

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
€

1 Αλάτι (πλαστική φιάλη 750 γραμ.) ΤΕΜ. 333 0,75 249,75

2 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (συσκ. 
1000 γραμ.) ΤΕΜ. 600 0,75 450,00

3 Αυγά κότας (βάρος 55 - 70 γραμ.) ΤΕΜ. 3.000 0,18 540,00

4 Γάλα κουτί εβαπορέ (388 - 410 γραμ.) ΤΕΜ. 1.167 0,96 1.120,32

5 Δημητριακά (συσκ. 375 γραμ.) ΤΕΜ. 333 2,61 869,13

6 Ζάχαρη Λευκή Ψιλή (συσκ. 1000 
γραμ.) ΤΕΜ. 333 1,06 352,98

7 Ζυμαρικό κριθαράκι μέτριο (συσκ. 
500 γραμ.) ΤΕΜ. 250 0,75 187,50

8 Ζυμαρικό κοφτό μακαρονάκι  (συσκ. 
500 γραμ.) ΤΕΜ. 250 0,75 187,50

9 Σπαγγέτι (συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ. 250 0,75 187,50

10 Μαρμελάδα (συσκ. 500 γραμ.) 
περιεκτικότητα σε φρούτα 55% ΤΕΜ. 333 1,05 349,65

11 Ντολμαδάκια Κονσέρβα (συσκ. 280 
γραμ.) ΤΕΜ. 83 1,65 136,95
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12 Ξύδι (συσκ. 350 – 400ml) ΤΕΜ. 133 0,35 46,55

13 Πουρές Πατάτας Αφυδατωμένος 
(συσκ. 250 γραμ.) ΤΕΜ. 167 1,35 225,45

14 Ρεβύθια αποφλοιωμένα (συσκ. 500 
γραμ.) ΤΕΜ. 167 1,43 238,81

15 Ρύζι γλασσέ (συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ. 167 0,75 125,25

16 Ρύζι νυχάκι (συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ. 167 0,75 125,25

17 Τοματοχυμός συμπυκνωμένος (συσκ. 
500 γραμ. ) ΤΕΜ 1.667 0,65 1.083,55

18 Φακές Ψηλές (συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ. 250 1,20 300,00

19 Φασόλια ξερά μέτρια (συσκ. 500 
γραμ.) ΤΕΜ. 250 1,20 300,00

20 Φρυγανιές (συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ. 150 1,95 292,50

ΣΥΝΟΛΟ 7.368,64

Φ.Π.Α 13% 957,92

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 8.326,56

ΤΜΗΜΑ 1.δ    CPV 15800000-6 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. €

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
€

1 Αναψυκτικό πορτοκαλάδα με ή χωρίς 
ανθρακικό (συσκ. 1,5 lit) ΤΕΜ. 133 1,25 166,25

2 Αναψυκτικό ανθρακούχο λεμονίτα 
(συσκ. 1,5 lit) ΤΕΜ. 17 1,25 21,25

ΣΥΝΟΛΟ 187,50

Φ.Π.Α 24% 45,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 232,50
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ΤΜΗΜΑ 1.ε    CPV 15800000-6 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΑΠΗ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. €

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
€

1 Αναψυκτικό ανθρακούχο τύπου κόλα 
(συσκ. 1,5 lit) ΤΕΜ. 117 1,25 146,25 

2 Αναψυκτικό ανθρακούχο τύπου κόλα 
zero (συσκ. 1,5 lit) ΤΕΜ. 87 1,25 108,75 

3 Αναψυκτικό ανθρακούχο τύπου σπράιτ 
(συσκ. 1,5 lit) ΤΕΜ. 83 1,25 103,75 

4 Αναψυκτικό πορτοκαλάδα με ή χωρίς 
ανθρακικό (συσκ. 1,5 lit) ΤΕΜ. 333 1,25 416,25 

5 Αναψυκτικό ανθρακούχο λεμονίτα 
(συσκ. 1,5 lit) ΤΕΜ. 250 1,25 312,50 

ΣΥΝΟΛΟ 1.087,50

Φ.Π.Α 24% 261,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 1.348,50

ΤΜΗΜΑ  2.α    CPV 15411110-6
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ   

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ.€

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
€

1 Ελαιόλαδο έξτρα (συσκ. 1lt. οξύτητα         
0-1%) ΤΕΜ. 667 5,58 3.721,86

ΣΥΝΟΛΟ 3.721,86

Φ.Π.Α 13% 483,84

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 4.205,70

ΤΜΗΜΑ  2.β    CPV 15411110-6
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ.€

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
€

1 Ελαιόλαδο έξτρα (συσκ. 1lt  οξύτητα         
0-1%) ) ΤΕΜ. 583 5,58 3.253,14

ΣΥΝΟΛΟ 3.253,14

Φ.Π.Α 13% 422,91

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 3.676,05

Η τιμή μονάδος προκύπτει από το δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Αττικής και αφορά στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (χωρίς ΦΠΑ)  κωδ, 72532 όπως αυτή 
διαμορφώθηκε στις 04/02/2022.
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ΤΜΗΜΑ  3    CPV 03221200-8
ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ   

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟ  ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
€

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
€

1 Αγγούρια ΤΕΜ. 1.333 0,62 826,46

2 Άνηθος (δεμ. 100 γραμ.) ΔΕΜ. 83 0,49 40,67

3 Αχλάδια ΚΙΛΟ 1.500 1,24 1.860,00

4 Καρότα ΚΙΛΟ 500 0,70 350,00

6 Κολοκύθια ΚΙΛΟ 300 1,32 396,00

7 Κρεμμύδια Φρέσκα ΚΙΛΟ 40 1,60 64,00

8 Κρεμμύδια Ξερά ΚΙΛΟ 400 0,55 220,00

9 Λάχανο ΚΙΛΟ 267 0,49 130,83

10 Λεμόνια ΚΙΛΟ 267 0,85 226,95

11 Μαϊντανός (δεμ. 100 γραμ.) ΔΕΜ. 100 0,45 45,00

12 Μήλα (Στάρκιν) ΚΙΛΟ 833 1,15 957,95

13 Μπανάνες ΚΙΛΟ 1.505 1,15 1.730,75

14 Μπρόκολο ΚΙΛΟ 233 1,33 309,89

15 Ντομάτες (Α΄ Ποιότητα) ΚΙΛΟ 1.000 1,41 1.410,00

16 Πατάτες Εγχώριες ΚΙΛΟ 1.500 0,76 1.140,00

17 Πιπεριές (στρογγυλές) ΚΙΛΟ 43 2,21 95,03

18 Πορτοκάλια Μέρλν ΚΙΛΟ 500 0,70 350,00

19 Πράσα ΚΙΛΟ 80 1,29 103,20

20 Σέλινο ΚΙΛΟ 103 1,29 132,87

21 Σκόρδα (το ένα) ΤΕΜ. 77 0,40 30,80

22 Φασολάκια μπαρμπούνια ΚΙΛΟ 83 3,54 293,82

23 Μανταρίνια Κλημεντίνες ΚΙΛΟ 83 1,24 102,92

ΣΥΝΟΛΟ 10.817,14

Φ.Π.Α 13% 1.406,23

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 12.223,37

Η τιμή μονάδος προκύπτει από το δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Αττικής και αφορά στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (χωρίς ΦΠΑ)  όπως αυτή διαμορφώθηκε 
στις 04/03/2022.
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ΤΜΗΜΑ  4   CPV 15111200-1
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ  

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ.€

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
€

1 Κρέας Μοσχάρι μπούτι χωρίς κόκκαλο 
από ζώο νεαρής ηλικίας (08 -12 μηνών) ΚΙΛΟ 500 9,29 4.645,00

2 Κιμάς Μοσχαρίσιος από ζώο νεαρής 
ηλικίας (08 -12 μηνών) ΚΙΛΟ 500 9,29 4.645,00

ΣΥΝΟΛΟ 9.290,00

Φ.Π.Α 13% 1.207,70

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 10.497,70

Η τιμή μονάδος προκύπτει από το δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Αττικής και αφορά στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (χωρίς ΦΠΑ)   όπως αυτή διαμορφώθηκε 
στις 04/03/2022.

ΤΜΗΜΑ  5.α      CPV 15112100-7
ΝΩΠΟ  ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ.€

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
€

1 Κοτόπουλο στήθος φιλέτο ΚΙΛΟ 933 5,31 4.954,23

ΣΥΝΟΛΟ 4.954,23

Φ.Π.Α 13% 644,05

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 5598,28

Η τιμή μονάδος προκύπτει από το δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Αττικής και αφορά στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (χωρίς ΦΠΑ)   όπως αυτή διαμορφώθηκε 
στις 04/03/2022.

ΤΜΗΜΑ  5.β  CPV 15112100-7
ΝΩΠΟ  ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.€ ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  €

1 Κοτόπουλο (μπούτι) νωπό  ΚΙΛΟ 1.000 2,03 2.030,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.030,00
Φ.Π.Α 13% 263,90

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 2.293,90
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Η τιμή μονάδος προκύπτει από το δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Αττικής και αφορά στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (χωρίς ΦΠΑ)  όπως αυτή διαμορφώθηκε 
στις 04/03/2022.

ΤΜΗΜΑ  6  - CPV: 03311000-2
ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.€ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
€

1 Πέρκα φιλέτο κατεψυγμένο ΚΙΛΟ 183 8,40 1.537,20

2 Βακαλάος φιλέτο κατεψυγμένο ΚΙΛΟ 100 5,75 575,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.112,20

Φ.Π.Α 13% 274,59

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 2.386,79

Η τιμή μονάδος προκύπτει από το δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Αττικής και αφορά στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (χωρίς ΦΠΑ)  όπως αυτή διαμορφώθηκε 
στις 04/03/2022.

ΤΜΗΜΑ  7.α     CPV: 15811000-6
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ.€

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
€

1 Ψωμί ολικής άλεσης (συσκ. 500 γραμ.) ΚΙΛΟ 2.667 2,20 5.867,40

2 Κουλούρι Θεσσαλονίκης (με ή χωρίς 
σουσάμι 80 γραμ.) ΤΕΜ. 6.000 0,50 3.000,00

3 Ψωμί τοστ (ολικής άλεσης) ΚΙΛΟ 333 2,00 666,00

4 Κριτσίνι αφράτο ολικής άλεσης (συσκ. 
1.000 γραμ.) ΚΙΛΟ 200 7,20 1.440,00

ΣΥΝΟΛΟ 10.973,40

Φ.Π.Α 13% 1.426,54

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 12.399,94
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ΤΜΗΜΑ  7.β     CPV: 15811000-6
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

ΚΑΠΗ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.€ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
€

1 Σφολιατοειδή (τυροπιτάκια, 
λουκανικοπιτάκια, κ.λ.π.) ΚΙΛΟ 27 10,00 270,00

ΣΥΝΟΛΟ 270,00
Φ.Π.Α 13% 35,10

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 305,10

ΤΜΗΜΑ  8.α   CPV 15812000-3  
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.€ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
€

1 Βουτήματα ΚΙΛΟ 20 8,30 166,00

2 Παγωτίνια ΚΙΛΟ 20 12,00 240,00

3 Κουλουράκια ΚΙΛΟ 50 7,80 390,00

4 Τσουρέκια ατομικά ΚΙΛΟ 133 0,80 106,40

5 Κεράσματα ΚΙΛΟ 20 9,60 192,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.094,40

Φ.Π.Α 13% 142,27

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 1.236,67

ΤΜΗΜΑ   8.β   CPV 15812000-3  
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

ΚΑΠΗ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.€ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
€

1 Βουτήματα     (κουλουράκια 
πασχαλινά) ΚΙΛΟ 120 8,30 996,00

2 Τσουρέκια (πασχαλινά)  650gr  ΚΙΛΟ 900 6,00 5.400,00
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3 Κεράσματα ΚΙΛΟ 120 9,60 1.152,00

ΣΥΝΟΛΟ 7.548,00

Φ.Π.Α 13% 981,24

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 8.529,24

ΤΜΗΜΑ  9       CPV 15331170-9
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.€ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  €

1 Αρακάς κατεψυγμένος (συσκ. 1.000 
γραμ.) ΚΙΛΟ 143 1,60 228,80

2 Σπανάκι Κατεψυγμένο (συσκ. 1.000 
γραμ.) ΤΕΜ 100 1,76 176,00

3 Φασολάκια Πλατιά κατεψυγμένα (συσκ. 
1.000 γραμ.) ΚΙΛΟ 167 1,77 295,59

4 Φασολάκια Στρογγυλά κατεψυγμένα 
(συσκ. 1.000 γραμ.) ΚΙΛΟ 133 1,63 216,79

ΣΥΝΟΛΟ 917,18

Φ.Π.Α 13% 119,23

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 1.036,41

Η τιμή μονάδος προκύπτει από το δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Αττικής και αφορά στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (χωρίς ΦΠΑ)   όπως αυτή διαμορφώθηκε 
στις 04/03/2022.

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται, ενώ η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε 4% επί της 
εκτιμώμενης  αξίας της σύμβασης  ή του τμήματος της σύμβασης.
Η παρούσα σύμβαση  υποδιαιρείται σε  εννέα  (09) τμήματα
Προσφορές μπορεί να υποβληθούν είτε για το σύνολο των τμημάτων  είτε για ένα εκ των εννέα τμημάτων.
Δεκτές γίνονται μόνο οι προσφορές που αφορούν το σύνολο των ζητουμένων ειδών & ποσοτήτων ανά 
τμήμα. 
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός τμήματος ή προσφορά για μέρος της ζητούμενης ποσότητας  
επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για ολόκληρο το τμήμα.
Ο μέγιστός αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα είναι εννέα (09).
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια τέσσερις μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της με δυνατότητα 
παράτασης για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες εφόσον συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, 
ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, χωρίς να σημειωθεί υπέρβαση του συμβατικού 
ποσού αλλά και των κατακυρωθεισών ποσοτήτων και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 & 206 του 
Ν.4412/2016.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 06 Μαΐου  2022 (06-05-
2022). 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6269119d552dfff8c4b67e51 στις 28/04/22 08:50

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται εντός της ανωτέρω προθεσμίας  είτε  (α) με συστημένη 
επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 
(Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1 - Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ 14452 ). 
 Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο μέχρι την 
ανωτέρω  ημερομηνία.
Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. 
Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν 
η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Αντίγραφο των όρων  διαπραγμάτευσης  και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών (αρμόδιος υπάλληλος: Κωνσταντίνος  
Μητσόπουλος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132012904, e-mail: kmitsopoulos@metamorfossi.gr ) ενώ το 
αναλυτικό τεύχος των όρων διαπραγμάτευσης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου 
(www.metamorfossi.gov.gr).                                                        
                                                    

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                   ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΑΟΥΔΑΣ



 

 

Σελίδα 1 

            

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         
  ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

  Δ/ΝΣΗ.: Ι. ΡΑΛΛΗ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1 

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                     
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  ΠΛΗΡ. :  Κωνσταντίνος Μητσόπουλος 

  Τηλ.: 2132012900                                                                        
  E- mail :  kmitsopoulos@metamorfossi.gr                                    Αρ.πρωτ. 16401/2022 

   

 

 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ & ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

 

   Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης ανακοινώνει ότι κατόπιν της υπ΄αριθμόν  86/2022 απόφασης   Οικονομικής 

Επιτροπής (ΑΔΑ: ΡΒΡΔΩΚΒ-2Ι2), προβαίνει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση,  βάσει του άρθρου 32 παρ. 2, περ. γ΄ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για 

την επιλογή αναδόχου της σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ, ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ  ποσού 113.604,47€  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ  και καλεί όσους 

ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορές, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 
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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090107358 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E84607.00001 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ι. ΡΑΛΛΗ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1 

Πόλη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 14452 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL301 

Τηλέφωνο 2132012900 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) kmitsopoulos@metamorfossi.gr   

Αρμόδιος για πληροφορίες ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.metamorfossi.gov.gr  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  o Δήμος Μεταμόρφωσης   και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση - Υποτομέα ΟΤΑ 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 

Στοιχεία φορέα υλοποίησης 

Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής 

Ο.Τ.Α  

Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1 -Μεταμόρφωση Αττικής Τ.Κ. 14452 

ΑΦΜ:    090107358                                      Δ.Ο.Υ: Ν. Ιωνίας 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας  www.metamorfossi.gov.gr  

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Η διαδικασία θα  διεξαχθεί με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω του κατεπείγοντος 

βάσει του άρθρου 32 παρ.2 περ.γ του Ν.4412/2016,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4782/2021  . 

 



 

 

Σελίδα 5 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η χρηματοδότηση της συμβάσης θα γίνει από ίδιους πόρους  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η προμήθεια  τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών, των 

Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων & του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Μεταμόρφωσης 

λόγω του κατεπείγοντος  
Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες:  

 

ΟΜΑΔΑ 1.α     CPV 15800000-6  
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. € ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  € 

1 
Αυγά κότας (βάρος  55 - 70 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 6.000 0,19 1.140,00 

2 
Αυγά σοκολατένια (συσκ 

1000 γραμ) 
ΤΕΜ. 20 6,50 130,00 

3 
Αλάτι (πλαστική φιάλη 750 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 67 0,75 50,25 

4 
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

(συσκ. 1000 γραμ.) 
ΤΕΜ. 13 0,75 9,75 

5 

Αλεύρι ολικής άλεση για 

όλες τις χρήσεις (συσκ. 1000 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 13 1,97 25,61 

6 

Αλεύρι τύπου φαρίνα 

ολικής άλεση (συσκ. 500 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 83 1,50 124,50 

7 
Βανίλια σε σκόνη (φακ. 5 

τεμ.) 
ΤΕΜ. 20 0,25 5,00 

8 
Βούτυρο Soft (συσκ. 500 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 133 1,45 192,85 

9 
Γάλα κουτί εβαπορέ (388 - 

410 γραμ.) πλήρες 
ΤΕΜ. 500 0,96 480,00 

10 

Γάλα φρέσκο - 1 μηνός 

(1000  ml) Χάρτινη 

συσκευασία 3,5% λιπαρά 

ΤΕΜ. 3.000 1,40 4.200,00 

11 
Γιαούρτι αγελάδος πλήρες 

(Συσκ. 200 γραμ.) 
ΤΕΜ. 4.000 0,84 3.360,00 

12 
Δαφνόφυλλα (συσκ. 15 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 23 0,95 21,85 

13 
Δημητριακά ολικής άλεσης 

(συσκ. 375 γραμ.) 
ΤΕΜ. 100 2,61 261,00 

14 Δυόσμος (συσκ. 50 γραμ.) ΤΕΜ. 20 0,95 19,00 
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15 

Ελιές απύρηνες και 

κομμένες σε ροδέλες (συσκ. 

1000 γραμ.) 

ΚΙΛΟ 50 4,50 225,00 

16 
Ζάχαρη άχνη (συσκ. 500 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 17 0,75 12,75 

17 
Ζάχαρη λευκή ψιλή (συσκ. 

1000 γραμ) 
ΤΕΜ. 83 1,06 87,98 

18 
Ζυμαρικό αστράκι (συσκ. 

500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 250 0,95 237,50 

19 
Ζυμαρικό βίδες ολικής 

άλεσης (συσκ. 500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 93 1,35 125,55 

20 

Ζυμαρικό κοφτό μακαρονάκι 

ολικής άλεσης (συσκ. 500 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 417 1,35 562,95 

21 

Ζυμαρικό κριθαράκι μέτριο 

ολικής άλεσης (συσκ. 500 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 333 1,35 449,55 

22 
Ζυμαρικό πενάκι ολικής 

άλεσης (συσκ. 500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 33 1,35 44,55 

23 
Ζυμαρικό τραχανάς γλυκός 

(συσκ. 500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 83 1,65 136,95 

24 Κακάο (συσκ. 1000 γραμ.) ΤΕΜ. 3 7,50 22,50 

25 
Κανέλλα Ξύλο (συσκ. 50 

γραμ.) σε φακελάκια 
ΤΕΜ. 23 0,95 21,85 

26 
Καραμέλες τύπου jello 

(συσκ. 3 κιλών) 
ΤΕΜ. 23 5,50 126,50 

27 
Καφές Ελληνικός (συσκ. 

1000 γραμ.) 
ΤΕΜ 40 14,50 580,00 

28 Κινόα (συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ 50 5,50 275,00 

29 

Κρέμα βρασμού άνθος 

αραβοσίτου (φακ. 43 γραμ.) 

& κρέμα στιγμής βανίλια ή 

σοκολάτα (φακ. 63 γραμ.) 

ΤΕΜ. 38 0,99 37,62 

30 
Κρέμα φαρίν λακτέ (συσκ. 

300 γραμ.) 
ΤΕΜ. 83 2,78 230,74 

31 
Κύμινο τριμμένο (συσκ. 50 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 10 0,95 9,50 

32 
Μαγιά Ξηρή (Φακελάκια 3 

τεμ., 8 γραμ. το κάθε ένα) 
ΤΕΜ. 10 0,99 9,90 

33 Μέλι (συσκ. 900 γραμ.) ΤΕΜ. 167 5,50 918,50 

34 
Μερέντα (συσκ. 1.000 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 10 4,27 42,70 



 

 

Σελίδα 7 

35 
Μοσχοκάρυδο τριμμένο 

(φακ. 50 γραμ.) 
ΤΕΜ. 10 0,95 9,50 

36 
Μπέικιν Πάουντερ (συσκ. 

200 γραμ.) 
ΤΕΜ. 3 1,35 4,05 

37 
Μπεσαμέλ (συσκ. 162 - 175 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 60 1,43 85,80 

38 

Μπισκότα τύπου "ΜΙΡΑΝΤΑ" 

ολικής άλεσης (συσκ. 250 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 133 1,80 239,40 

39 

Μπισκότα τύπου "ΠΤΙ - 

ΜΠΕΡ" (συσκ. 250 γραμ.) 

ολικής άλεσης 

ΤΕΜ. 200 1,34 268,00 

40 
Νερό 1.5 lit. (συσκ. 6 

φιάλων) 
6αδες 17 1,20 20,40 

41 
Νερό 500 ml (συσκ. 24 

φιάλων) 
24 αδες 7 2,88 20,16 

42 Ντάκος (συσκ. 1.000 γραμ.) ΤΕΜ. 50 4,90 245,00 

43 Ξύδι (συσκ. 350 – 400 ml) ΤΕΜ. 133 0,35 46,55 

44 
Πιπέρι Τριμμένο (συσκ. 100 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 23 1,90 43,70 

45 Πλιγούρι (συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ 80 0,75 60,00 

46 
Ρεβύθια αποφλοιωμένα 

(συσκ. 500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 50 1,43 71,50 

47 Ρίγανη (συσκ. 50 γραμ.) ΤΕΜ. 27 0,95 25,65 

48 
Ρύζι γλασσέ (συσκ. 500 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 500 0,75 375,00 

49 
Ρύζι τύπου Αμερικής (συσκ. 

500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 500 0,75 375,00 

50 
Σόδα σκόνη(συσκ. 350 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 5 0,65 3,25 

51 
Ταχίνι με μέλι ή κακάο 

(συσκ. 1.000 γραμ.) 
ΚΙΛΟ 167 10,32 1.723,44 

52 
Τομάτα τριμμένη στον 

τρίφτη (συσκ. 500 γραμ.) 
ΚΙΛΟ 333 0,75 249,75 

53 

Τοματοχυμός 

συμπυκνωμένος (συσκ. 500 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 400 0,65 260,00 

54 
Τρούφα (συσκ. 100 γραμ.) 

γάλακτος ή υγείας 
ΤΕΜ. 17 1,86 31,62 

55 
Τσάι (συσκ. Φακ. 1,5 γραμ. 

σε κουτί των 20 τεμ.) 
ΤΕΜ. 7 1,30 9,10 
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56 

Τυρί - ανθότυρο κατ. Α΄ 

τυποποιημένο (συσκ. 1.000 

γραμ.) 

ΚΙΛΟ 20 5,70 114,00 

57 

Τυρί – Τύπου Γκούντα 

τριμμένο τυποποιημένο 

(συσκ. 1.000 γραμ.) 

ΚΙΛΟ 27 7,95 214,65 

58 

Τυρί - γραβιέρα 

τυποποιημένο (συσκ. 1.000 

γραμ.) 

ΚΙΛΟ 300 12,30 3.690,00 

59 

Τυρί - ημίσκληρο φραντζόλα 

τυποποιημένη (συσκ. 1.000 

γραμ.) 

ΚΙΛΟ 333 10,66 3.549,78 

60 

Τυρί - Κεφαλοτύρι τριμμένο 

τυποποιημένο  (συσκ. 1.000 

γραμ.) 

ΚΙΛΟ 133 8,40 1.117,20 

61 
Τυρί φέτα τυποποιημένη 

(συσκ. 1.000 γραμ.) 
ΚΙΛΟ 250 9,30 2.325,00 

62 

Τυρί για τοστ σε φέτες  

τυποποιημένο (συσκ. 1.000 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 83 8,25 684,75 

63 Φάβα (συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ 140 1,50 210,00 

64 
Φακές ψηλές (συσκ. 500 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 283 1,20 339,60 

65 
Φασόλια γίγαντες (συσκ. 

500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 100 2,63 263,00 

66 
Φασόλια ξερά μέτρια (συσκ. 

500 γραμ. ) 
ΤΕΜ. 133 1,20 159,60 

67 
Φρουτόκρεμα (συσκ. 300 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 17 4,55 77,35 

68 
Φρυγανιά τριμμένη (φακ. 

180 γραμ.) 
ΤΕΜ. 14 0,75 10,50 

69 

Φρυγανιές αφράτες 

στρογγυλές (συσκ. 100 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 500 1,81 905,00 

70 

Φύλλο χωριάτικο 

κατεψυγμένο (συσκ. 1000 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 50 3,00 150,00 

71 
Φυσικός χυμός φρούτων 

ανάμεικτος (συσκ. 1 lit.) 
ΤΕΜ. 67 0,95 63,65 

72 
Χαλβάς Βανίλια ή κακάο 

(συσκ. 400 γραμ.) 
ΚΙΛΟ 93 2,10 195,30 

73 
Χαμομήλι (συσκ. Φακ. 1 

γραμ. σε κουτί 10 τεμ.) 
ΤΕΜ. 4 0,65 2,60 
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74 Χυμός Λεμόνι (συσκ.340 ml) ΤΕΜ. 10 0,35 3,50 

ΣΥΝΟΛΟ  32.419,75 

Φ.Π.Α 13% 4.214,57 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 36.634,32 

 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ 1.β    CPV 15800000-6  
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΚΑΠΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. € ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  € 

1 Γάλα εβαπορέ (410 γραμ.) ΤΕΜ. 33 0,96 31,68 

2 Νερό 1,5 lit(συσκ. 6 φιαλών) 6άδες 83 1,20 99,60 

3 
Γάλα εβαπορέ (συσκ. Δίχτυ 

10 τεμ.) 
ΤΕΜ. 27 1,05 28,35 

4 
Ζάχαρη Λευκή Ψιλή (συσκ. 

1000 γραμ.) 
ΤΕΜ. 100 1,06 106,00 

5 Κακάο (συσκ. 1000 γραμ.) ΤΕΜ. 8 7,50 60,00 

6 
Καφές Ελληνικός (συσκ. 

1000 γραμ.) 
ΚΙΛΟ 133 14,50 1.928,50 

7 Ξύδι (συσκ. 350 – 400 ml) ΤΕΜ. 20 0,35 7,00 

8 
Τσάι (συσκ. φακ. 1,5 γραμ. 

σε κουτί 20 τεμ.) 
ΤΕΜ. 50 1,30 65,00 

9 
Χαμομήλι (συσκ. φακ. 1 

γραμ. σε κουτί 10 τεμ.) 
ΤΕΜ. 17 0,65 11,05 

10 
Φυσικός Χυμός Φρούτων 

Ανάμεικτος (συσκ. 1 lit) 
ΤΕΜ. 33 0,95 31,35 

                                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ 2.368,53 

                                                                                                              Φ.Π.Α 13% 307,91 

                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 2.676,44 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 1.γ    CPV 15800000-6  
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.€ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  € 

1 
Αλάτι (πλαστική φιάλη 750 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 333 0,75 249,75 

2 
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

(συσκ. 1000 γραμ.) 
ΤΕΜ. 600 0,75 450,00 

3 
Αυγά κότας (βάρος 55 - 70 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 3.000 0,18 540,00 

4 
Γάλα κουτί εβαπορέ (388 - 

410 γραμ.) 
ΤΕΜ. 1.167 0,96 1.120,32 

5 
Δημητριακά (συσκ. 375 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 333 2,61 869,13 

6 
Ζάχαρη Λευκή Ψιλή (συσκ. 

1000 γραμ.) 
ΤΕΜ. 333 1,06 352,98 

7 
Ζυμαρικό κριθαράκι μέτριο 

(συσκ. 500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 250 0,75 187,50 

8 
Ζυμαρικό κοφτό μακαρονάκι  

(συσκ. 500 γραμ.)  
ΤΕΜ. 250 0,75 187,50 

9 Σπαγγέτι (συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ. 250 0,75 187,50 

10 

Μαρμελάδα (συσκ. 500 

γραμ.) περιεκτικότητα σε 

φρούτα 55% 

ΤΕΜ. 333 1,05 349,65 

11 
Ντολμαδάκια Κονσέρβα 

(συσκ. 280 γραμ.) 
ΤΕΜ. 83 1,65 136,95 

12 Ξύδι (συσκ. 350 – 400ml) ΤΕΜ. 133 0,35 46,55 

13 

Πουρές Πατάτας 

Αφυδατωμένος (συσκ. 250 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 167 1,35 225,45 

14 
Ρεβύθια αποφλοιωμένα 

(συσκ. 500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 167 1,43 238,81 

15 
Ρύζι γλασσέ (συσκ. 500 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 167 0,75 125,25 

16 
Ρύζι νυχάκι (συσκ. 500 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 167 0,75 125,25 

17 

Τοματοχυμός 

συμπυκνωμένος (συσκ. 500 

γραμ. ) 

ΤΕΜ 1.667 0,65 1.083,55 

18 
Φακές Ψηλές (συσκ. 500 

γραμ.)  
ΤΕΜ. 250 1,20 300,00 

19 
Φασόλια ξερά μέτρια (συσκ. 

500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 250 1,20 300,00 
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20 
Φρυγανιές (συσκ. 500 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 150 1,95 292,50 

ΣΥΝΟΛΟ  7.368,64 

Φ.Π.Α 13% 957,92 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 8.326,56 

 

 
ΟΜΑΔΑ 1.δ    CPV 15800000-6  
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. € ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  € 

1 

Αναψυκτικό πορτοκαλάδα με 

ή χωρίς ανθρακικό (συσκ. 1,5 

lit) 

ΤΕΜ. 133 1,25 166,25 

2 
Αναψυκτικό ανθρακούχο 

λεμονίτα (συσκ. 1,5 lit) 
ΤΕΜ. 17 1,25 21,25 

ΣΥΝΟΛΟ  187,50 

Φ.Π.Α 24% 45,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 232,50 

 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ 1.ε    CPV 15800000-6  
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΚΑΠΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. € ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  € 

1 
Αναψυκτικό ανθρακούχο 

τύπου κόλα (συσκ. 1,5 lit) 
ΤΕΜ. 117 1,25  146,25  

2 

Αναψυκτικό ανθρακούχο 

τύπου κόλα zero (συσκ. 1,5 

lit) 

ΤΕΜ. 87 1,25  108,75  

3 
Αναψυκτικό ανθρακούχο 

τύπου σπράιτ (συσκ. 1,5 lit) 
ΤΕΜ. 83 1,25  103,75  

4 

Αναψυκτικό πορτοκαλάδα με 

ή χωρίς ανθρακικό (συσκ. 1,5 

lit) 

ΤΕΜ. 333 1,25  416,25  

5 
Αναψυκτικό ανθρακούχο 

λεμονίτα (συσκ. 1,5 lit) 
ΤΕΜ. 250 1,25  312,50  
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ΣΥΝΟΛΟ  1.087,50 

Φ.Π.Α 24% 261,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 1.348,50 

 
 

 
 
ΟΜΑΔΑ 2.α    CPV 15411110-6 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ    

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.€ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  € 

1 
Ελαιόλαδο έξτρα (συσκ. 1lt. 

οξύτητα         0-1%) 
ΤΕΜ. 667 5,58 3.721,86 

ΣΥΝΟΛΟ  3.721,86 

Φ.Π.Α 13% 483,84 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 4.205,70 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2.β    CPV 15411110-6 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ    

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.€ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  € 

1 
Ελαιόλαδο έξτρα (συσκ. 1lt  

οξύτητα         0-1%) ) 
ΤΕΜ. 583 5,58 3.253,14 

ΣΥΝΟΛΟ  3.253,14 

Φ.Π.Α 13% 422,91 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 3.676,05 

Η τιμή μονάδος προκύπτει από το δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και αφορά στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (χωρίς 

ΦΠΑ)  κωδ, 72532 όπως αυτή διαμορφώθηκε στις 04/02/2022. 
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ΟΜΑΔΑ 3    CPV 03221200-8 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ    

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. € ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  € 

1 Αγγούρια ΤΕΜ. 1.333 0,62 826,46 

2 Άνηθος (δεμ. 100 γραμ.) ΔΕΜ. 83 0,49 40,67 

3 Αχλάδια  ΚΙΛΟ 1.500 1,24 1.860,00 

4 Καρότα ΚΙΛΟ 500 0,70 350,00 

6 Κολοκύθια ΚΙΛΟ 300 1,32 396,00 

7 Κρεμμύδια Φρέσκα ΚΙΛΟ 40 1,60 64,00 

8 Κρεμμύδια Ξερά ΚΙΛΟ 400 0,55 220,00 

9 Λάχανο ΚΙΛΟ 267 0,49 130,83 

10 Λεμόνια ΚΙΛΟ 267 0,85 226,95 

11 Μαϊντανός (δεμ. 100 γραμ.) ΔΕΜ. 100 0,45 45,00 

12 Μήλα (Στάρκιν) ΚΙΛΟ 833 1,15 957,95 

13 Μπανάνες ΚΙΛΟ 1.505 1,15 1.730,75 

14 Μπρόκολο ΚΙΛΟ 233 1,33 309,89 

15 Ντομάτες (Α΄ Ποιότητα) ΚΙΛΟ 1.000 1,41 1.410,00 

16 Πατάτες Εγχώριες ΚΙΛΟ 1.500 0,76 1.140,00 

17 Πιπεριές (στρογγυλές) ΚΙΛΟ 43 2,21 95,03 

18 Πορτοκάλια Μέρλν ΚΙΛΟ 500 0,70 350,00 

19 Πράσα ΚΙΛΟ 80 1,29 103,20 

20 Σέλινο  ΚΙΛΟ 103 1,29 132,87 

21 Σκόρδα (το ένα) ΤΕΜ. 77 0,40 30,80 

22 Φασολάκια μπαρμπούνια ΚΙΛΟ 83 3,54 293,82 

23 Μανταρίνια Κλημεντίνες ΚΙΛΟ 83 1,24 102,92 

ΣΥΝΟΛΟ  10.817,14 

Φ.Π.Α 13% 1.406,23 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 12.223,37 



 

 

Σελίδα 14 

 

Η τιμή μονάδος προκύπτει από το δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και αφορά στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (χωρίς 

ΦΠΑ)  όπως αυτή διαμορφώθηκε στις 04/03/2022. 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 4   CPV 15111200-1 
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ   

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.€ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  € 

1 

Κρέας Μοσχάρι μπούτι χωρίς 

κόκκαλο από ζώο νεαρής 

ηλικίας (08 -12 μηνών)  

ΚΙΛΟ 500 9,29 4.645,00 

2 

Κιμάς Μοσχαρίσιος από ζώο 

νεαρής ηλικίας (08 -12 

μηνών)  

ΚΙΛΟ 500 9,29 4.645,00 

ΣΥΝΟΛΟ  9.290,00 

Φ.Π.Α 13% 1.207,70 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 10.497,70 

 

 

Η τιμή μονάδος προκύπτει από το δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και αφορά στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (χωρίς 

ΦΠΑ)   όπως αυτή διαμορφώθηκε στις 04/03/2022. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 5.α      CPV 15112100-7 
ΝΩΠΟ  ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ   

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.€ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  € 

1 Κοτόπουλο στήθος φιλέτο  ΚΙΛΟ 933 5,31 4.954,23 

ΣΥΝΟΛΟ  4.954,23 

Φ.Π.Α 13% 644,05 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 5598,28 
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Η τιμή μονάδος προκύπτει από το δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και αφορά στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (χωρίς 

ΦΠΑ)   όπως αυτή διαμορφώθηκε στις 04/03/2022. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 5.β  CPV 15112100-7 
ΝΩΠΟ  ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.€ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  € 

1 Κοτόπουλο (μπούτι) νωπό   ΚΙΛΟ 1.000 2,03 2.030,00 

ΣΥΝΟΛΟ  2.030,00 

Φ.Π.Α 13% 263,90 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 2.293,90 

 

Η τιμή μονάδος προκύπτει από το δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και αφορά στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (χωρίς 

ΦΠΑ)  όπως αυτή διαμορφώθηκε στις 04/03/2022. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 6  - CPV: 03311000-2 
ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.€ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  € 

1 Πέρκα φιλέτο κατεψυγμένο ΚΙΛΟ 183 8,40 1.537,20 

2 
Βακαλάος φιλέτο 

κατεψυγμένο 
ΚΙΛΟ 100 5,75 575,00 

ΣΥΝΟΛΟ  2.112,20 

Φ.Π.Α 13% 274,59 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 2.386,79 

 

Η τιμή μονάδος προκύπτει από το δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και αφορά στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (χωρίς 

ΦΠΑ)  όπως αυτή διαμορφώθηκε στις 04/03/2022. 
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ΟΜΑΔΑ 7.α     CPV: 15811000-6 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.€ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  € 

1 
Ψωμί ολικής άλεσης (συσκ. 

500 γραμ.) 
ΚΙΛΟ 2.667 2,20 5.867,40 

2 
Κουλούρι Θεσσαλονίκης (με ή 

χωρίς σουσάμι 80 γραμ.) 
ΤΕΜ. 6.000 0,50 3.000,00 

3 Ψωμί τοστ (ολικής άλεσης) ΚΙΛΟ 333 2,00 666,00 

4 
Κριτσίνι αφράτο ολικής 

άλεσης (συσκ. 1.000 γραμ.) 
ΚΙΛΟ 200 7,20 1.440,00 

ΣΥΝΟΛΟ  10.973,40 

Φ.Π.Α 13% 1.426,54 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 12.399,94 

 

 
 

ΟΜΑΔΑ 7.β     CPV: 15811000-6 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 

ΚΑΠΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.€ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  € 

1 
Σφολιατοειδή (τυροπιτάκια, 

λουκανικοπιτάκια, κ.λ.π.) 
ΚΙΛΟ 27 10,00 270,00 

ΣΥΝΟΛΟ  270,00 

Φ.Π.Α 13% 35,10 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 305,10 

 

 

ΟΜΑΔΑ  8.α   CPV 15812000-3   
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

A/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.€ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  € 

1 Βουτήματα ΚΙΛΟ 20 8,30 166,00 

2 Παγωτίνια ΚΙΛΟ 20 12,00 240,00 

3 Κουλουράκια ΚΙΛΟ 50 7,80 390,00 
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4 Τσουρέκια ατομικά ΚΙΛΟ 133 0,80 106,40 

5 Κεράσματα ΚΙΛΟ 20 9,60 192,00 

ΣΥΝΟΛΟ  1.094,40 

Φ.Π.Α 13% 142,27 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 1.236,67 

 
 
 
ΟΜΑΔΑ  8.β   CPV 15812000-3   
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

ΚΑΠΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.€ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  € 

1 
Βουτήματα     (κουλουράκια 

πασχαλινά)  
ΚΙΛΟ 120 8,30 996,00 

2 
Τσουρέκια (πασχαλινά)  

650gr   
ΚΙΛΟ 900 6,00 5.400,00 

3 Κεράσματα ΚΙΛΟ 120 9,60 1.152,00 

ΣΥΝΟΛΟ  7.548,00 

Φ.Π.Α 13% 981,24 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 8.529,24 

 
ΟΜΑΔΑ 9       CPV 15331170-9 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.€ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  € 

1 
Αρακάς κατεψυγμένος (συσκ. 

1.000 γραμ.) 
ΚΙΛΟ 143 1,60 228,80 
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2 
Σπανάκι Κατεψυγμένο (συσκ. 

1.000 γραμ.) 
ΤΕΜ 100 1,76 176,00 

3 

Φασολάκια Πλατιά 

κατεψυγμένα (συσκ. 1.000 

γραμ.) 

ΚΙΛΟ 167 1,77 295,59 

4 

Φασολάκια Στρογγυλά 

κατεψυγμένα (συσκ. 1.000 

γραμ.) 

ΚΙΛΟ 133 1,63 216,79 

ΣΥΝΟΛΟ 917,18 

Φ.Π.Α 13% 119,23 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 1.036,41 

 

Η τιμή μονάδος προκύπτει από το δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και αφορά στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (χωρίς 

ΦΠΑ)   όπως αυτή διαμορφώθηκε στις 04/03/2022. 

 

Προσφορές μπορεί να υποβληθούν είτε για το σύνολο των τμημάτων  είτε για ένα εκ των εννέα τμημάτων. 
Δεκτές γίνονται μόνο οι προσφορές που αφορούν το σύνολο των ζητουμένων ειδών & ποσοτήτων ανα τμήμα.  

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός τμήματος ή προσφορά για μέρος της ζητούμενης ποσότητας  

επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για ολόκληρο το τμήμα. 

Ο μέγιστός αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε ένα προσφέροντα είναι έννεα. 

Το αντικείμενο της σύμβασης κατατάσσεται στους ακόλουθους  κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) :   CPV:15800000-6, CPV:15411110-6, CPV 03221200-8, CPV 15111200-1, CPV 15112100-7, 

CPV 03311000-2, CPV 15811000-6, CPV 15812000-3,CPV 15331170-9 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 113.607,47€ συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος  ΦΠΑ   (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 100.413,47€,  ΦΠΑ : 13.194,00€)  και  θα  βαρύνει τους 

Κ.Α.Ε 15.6481.0010 (ποσό 99.311,02€) & 15.6481.0016 ( ποσό 14.296,45€) του προϋπολογισμού του Δήμου 

Μεταμόρφωσης οικονομικού έτους 2022.  

Η σύμβαση θα έχει  διάρκεια  τέσσερις  (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της  με δυνατότητα 

παράτασης για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες εφόσον συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα 

από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, χωρίς να σημειωθεί υπέρβαση του συμβατικού ποσού αλλά και 

των κατακυρωθεισών ποσοτήτων και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 & 206 του Ν.4412/2016. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας 

Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για το  ελαιόλαδο ( τμήμα 2), τα 

είδη οπωρολαχανοπωλείου ( τμήμα 3), το μοσχαρίσιο κρέας ( τμήμα 4), το νωπό κοτόπουλο ( τμήμα 5), τα 

είδη ιχθυοπωλείου ( τμήμα 6)  και τα κατεψυγμένα λαχανικά (τμήμα 9) και την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τα λοιπά είδη με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από 

αυτόν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I 

ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  της παρούσας.  
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 

2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

 της υπ' αριθμ. 76928/13.07 .2021 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075  )  

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 

Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 

τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» 

(ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).  

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 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. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 

Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,  

 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 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  
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 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

 Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4912/2022 ( Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων  και άλλες διατάξεις του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης 

 Τις διατάξεις του  Ν. 4782/2021 - ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021 Μέρος Α (Άρθρα 1 - 142) (Κωδικοποιημένος) 

Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, 

ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 

ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 

 Τις διατάξεις του Ν.4825 ΦΕΚ A 157/4.9.2021  Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών 

πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και 

διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις. 

 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. 

-   Τις με αρ. πρωτ. 12870/2022  τεχνικές προδιαγραφές του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής της Διεύθυνσης    

   Kοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής  Δημόσιας Υγείας 

 Τον Αριθμούς Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)  22REQ010290447/2022 του πρωτογενούς  

αιτήματος.  

 Την υπ. αριθμόν  236/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  (ΑΔΑ: Ω5Ι5ΩΚΒ-5ΘΘ ) 

 Τον Αριθμούς Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 22REQ010300303/2022 Έγκρισης  του 

πρωτογενούς  αιτήματος. 

-       Tην υπ' αριθμ.  86/2022 (ΑΔΑ:ΡΒΡΔΩΚΒ-2Ι2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκαν η διενέργεια, ο τρόπος εκτέλεσης, οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι  της 

διαπραγμάτευσης για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών, των Κέντρων 

Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων και  του Κοινωνικού Παντοπωλείου, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

λόγω του κατεπείγοντος. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

     Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  Παρασκευή 06 Μαΐου  2022  ( 06- 05-2022)  

      Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται εντός της ανωτέρω προθεσμίας  είτε  (α) με συστημένη 

επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας 

αρχής (Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 - Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ 14452 ).  

       Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 

γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο 

μέχρι την ανωτέρω  ημερομηνία. 

      Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.  

      Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι 

αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
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1.6 Δημοσιότητα 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεταμόρφωσης www.metamorfossi.gov.gr 

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, είναι τα ακόλουθα: 

1. Οι όροι της  παρούσας  με τα παραρτήματα της. 

2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 

τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Αντίγραφο των όρων διαπραγμάτευσης, δίνεται δωρεάν από τον Δήμο Μεταμόρφωσης, οδός Ι. Ράλλη & 

Δημαρχείου 1  και είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αρμόδιος υπάλληλος, Κωνσταντίνος Μητσόπουλος,  τηλέφωνο επικοινωνίας  2132012900,  e-mail: 

kmitsopoulos@metamorfossi.gr 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

μέσω της ιστοσελίδας  www.metamorfossi.gov.gr  

 

2.1.3 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

 Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα έγγραφα συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.4 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 

Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 

επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά 

μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, για το σκοπό της αξιολόγησης 

των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για 

τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους 

από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας 

προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται 

στην παρούσα. 

 



 

 

Σελίδα 23 

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, 5, 6 και 7 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. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 

με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η 

Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 

φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη 

νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 

οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 

της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας 

Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για το  ελαιόλαδο, τα είδη 

οπωρολαχανοπωλείου, το μοσχαρίσιο κρέας, το νωπό κοτόπουλο, τα είδη ιχθυοπωλείου  και τα κατεψυγμένα 

λαχανικά, και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τα λοιπά είδη με την 

προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας  

είτε για το σύνολο των τμημάτων είτε για ένα εκ των εννέα τμημάτων. 

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 
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συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 

αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή.  

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

    Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε  (α) με συστημένη 

επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 

(Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 - Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ 14452 ).  

    Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 

δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο μέχρι την 

ημερομηνία όπως ορίζεται στο άρθρο 1.5 της παρούσας.  

    Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.  

    Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 

αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 

2.4.3  Περιεχόμενα  φακέλων  

 

Κάθε "προσφέρων'' θα πρέπει να υποβάλλει κλειστό φάκελο προσφοράς, στον οποίο θα πρέπει να 

αναγράφονται εξωτερικά τα πλήρη στοιχεία αυτού που υποβάλλει την προσφορά (επωνυμία, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) καθώς επίσης και τις ενδείξεις:  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Προς: Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής  
Διεύθυνση: Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 144 52 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ & ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ 

Ο ενιαίος αυτός φάκελος θα πρέπει να περιέχει, με τις ανάλογες ενδείξεις, τους εξής τρεις (3)  ανεξάρτητους 

σφραγισμένους υποφακέλους: 

 Φάκελος "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" 

 Φάκελος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 

 Φάκελος "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 

 

 

O φάκελος "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ"  θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού :  
- Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο του 73 του Ν.4412/2016 

- Πιστοποιητικό εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το οποίο 

θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής 

του, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρει συγκεκριμένο 

χρόνο ισχύος, από το οποίο θα προκύπτει η συνάφεια με το αντικείμενο της σύμβασης. 

- Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης συνοδευόμενη από υπεύθυνη 

δήλωση του νομικού εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.  

- Φορολογική ενημερότητα 

- Ασφαλιστική ενημερότητα μαζί με υπεύθυνη δήλωση με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές 
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- Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν από την υποβολή του. 

 

 

Ο φάκελος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού: 

 Αναλυτική  τεχνική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης η οποία θα αποδεικνύει τη συμφωνία 

αυτών με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ειδών.  

 Βεβαίωση ανάπτυξης και εφαρμογής HACCP από ιδιωτικό φορέα που είναι διαπιστευμένος από το 

ΕΣΥΔ ή από φορέα διαπίστευσης, μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση και μάλιστα 

μέλος αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MLA) αυτής ή κατά το πρότυπο EN ISO 

22.000:2005, στην έκταση που απαιτείται ή βεβαίωση εφαρμογής του αντίστοιχου Οδηγού Υγιεινής, 

ανάλογα με το είδος και την δυναμικότητα της επιχείρησης. 

Επιπρόσθετα οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς  για  τα τμήματα 4 ( μοσχαρισιο κρέας) &  5 ( νωπό 

κοτόπουλο)  απαιτείται να  προσκομίσουν:  

 Άδεια Λειτουργίας Κρεοπωλείου 

 Βεβαίωση κρεοπώλη υπουργείου ανάπτυξης και τροφίμων  

 Άδεια καταλληλόλητας οχημάτων μεταφοράς αδειοδοτούμενα από κτηνιατρική υπηρεσία 

 Ενεργή σύμβαση, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, με πιστοποιημένο φορέα για τη 

συλλογή των ζωικών αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 211/2006 (ΦΕΚ 211Α΄) σε 

εναρμόνιση με τον κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και 

παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση 

του Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 1774/2002 (Κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) 

 ISO 22000:2005 Ασφάλειας με πεδίο διαπίστευσης όλα τα είδη κρέατος και πουλερικών. 

 ISO 9001 : 2015 Ποιότητας με πεδίο διαπίστευσης όλα τα είδη κρέατος και πουλερικών. 

Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως δωρεάν) αποτελεί λόγο 
απόρριψης της προσφοράς. 
Ο φάκελος " ΟΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ" θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού: 
Την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα η οποία  συντάσσεται με βάση το 

αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης & σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής προσφοράς που 

βρίσκεται στο  Παράρτημα Ι της παρούσας  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των τροφίμων στον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλέπεται στα έγγραφα της παρούσας. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται Ως 

απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση 

ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 

του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται 

και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 1 της παρούσας. 

Η παρούσα σύμβαση  υποδιαιρείται σε  έννεα τμήματα 

Δίνεται δυνατότητα υποβολής προσφορών είτε για το σύνολο των τμημάτων είτε  για ένα ή περισσότερων 
εκ των  τμημάτων,  με την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα καλύπτει το σύνολο των ειδών του  κάθε τμήματος 

Ο μέγιστος αριθμός των τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε ένα προσφέροντα ορίζεται σε έννεα. 
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2.4.4 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα πενήντα (50) 

ημερών  από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη 

κανονική. 

 

2.4.5 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 αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 

υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα 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,  Περιεχόμενο 

φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.4. (Χρόνος 

ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών),  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, , εφόσον αυτές δεν 

επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 

αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα τις διατάξεις του  

ν. 4412/2016.  

γ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

ι) η οποία παρουσιάζει 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  

Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή επιτάχυνση της διαδικασίας, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα 

της,  το τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών θα είναι το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 

για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης καθώς και να εισηγείται για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την 

ανάθεση της σύμβασης  ( άρθρο 32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 43 του 

Ν.4605/2016 & το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021. 

3.2 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η κατακύρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του 

κατεπείγοντος, θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, της 

τεχνικής προσφοράς καθώς και της οικονομικής προσφοράς   

 

3.3 Προδικαστικές Προσφυγές  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και 

έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 

παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 

δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 

προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 

πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του 

 

3.4 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 των διατάξεων του Ν. 4412/2016. 

Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 

μπορεί,  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 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης :  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του Ν.4782/2021, το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης  και 

κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης , η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος 

οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον 

ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 

φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα εξήντα ημερών. 

Η εγγύησης καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης  καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την 

αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

Επειδή η παράδοση των ειδών θα γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που 

παραλήφθηκε οριστικά.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας  και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 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΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 

από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και 

ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση 

(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή 

άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) 
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μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους 

οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού 

της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης 

ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 

οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη 

της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική 

δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 

υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια 

της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος 

ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής 

στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της 

σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή 

κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.5 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/ 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά  κάθε μήνα με το 100% της συμβατικής αξίας 

μετά την οριστική παραλαβή των ειδών που αντιστοιχούν στην παράδοση. 

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 των ειδών στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Ειδικότερα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), 

επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 7 του Ν.4912/2022 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

αξίας 4% 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 συλλογικού 

οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 

συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 

κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν 

συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 

του ν. 4412/20161 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο 

ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 

της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της 

προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 

σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
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ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί 

τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το 

ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει 

μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν 

αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν 

προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με 

διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το 

διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα 

με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 

φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή 

από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση 

της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν 

προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την 

είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του 

Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

5.2.2.  Αν τα είδη  φορτωθούν  - παραδοθούν ή αντικατασταθούν 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 πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων τροφίμων 

χωρίς ΦΠΑ.  

Εάν τα τρόφιμα που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των τροφίμων που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση 

των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, 

για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, 

σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης  εφόσον 

ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη 

της ένωσης. 
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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 ), 6.3 . (Απόρριψη 

συμβατικών ειδών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή 

για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση 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 στο 

τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά 

της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. 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 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 

Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του 

άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 

υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και 

την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος 

της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. 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. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης  

6.1.1. Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια των 

Δημοτικών Παιδικών  Σταθμών, των τεσσάρων ΚΑΠΗ του Δήμου και του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ανάλογα 

με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής από την αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής 

και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας. 

Ειδικότερα για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου: 

Η παράδοση των ειδών παντοπωλείου και οπωροπωλείου θα γίνεται μία φορά την εβδομάδα στους χώρους 

που θα υποδείξει η υπεύθυνη του τμήματος προσχολικής αγωγής, σε συγκεκριμένες ημέρες οι οποίες και θα 

ορισθούν με την υπογραφή της σύμβασης. 

Για την προμήθεια ελαιολάδου η παράδοση θα γίνεται μια φορά το μήνα, για τα γαλακτοκομικά προϊόντα και 

τα είδη ιχθυοπωλείου η παράδοση θα γίνεται μια φορά την εβδομάδα και η προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 

θα γίνεται τρεις φορές την εβδομάδα, στους χώρους που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία. 

Για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου η παράδοση των ειδών θα γίνεται καθημερινά στα κτίρια και τις 

εγκαταστάσεις των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, σύμφωνα με τις ημερήσιες ανάγκες τους. 

Τα είδη ζαχαροπλαστείου θα παραδίδονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, εντός μιας 

εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία της παραγγελίας. 

Για τα Κ.Α.Π.Η. και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά 

κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας 

Υγείας).  

Τα τρόφιμα θα μεταφέρονται και θα διατίθενται στους χώρους διανομής, με τα μέσα και τις συνθήκες που 

προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 

Τα απαιτούμενα για την προμήθεια μεταφορικά μέσα και το εργατοτεχνικό προσωπικό για την 

φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους στους χώρους που θα υποδεικνύει κάθε φορά η υπηρεσία, βαρύνουν 

αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Η τροφοδοσία των ειδών όλων των κατηγοριών και όλων των δομών θα γίνεται σε ημέρες, ώρες και στα 

σημεία, που θα ορίσει ο Δήμος Μεταμόρφωσης. 

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, για την ημερομηνία 

που προτίθεται να την πραγματοποιήσει, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

6.2  Παραλαβή - Χρόνος και τρόπος παραλαβής  

6.2.1. H παραλαβή των τροφίμων γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. 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. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής των τροφίμων με παρατηρήσεις –απόρριψης  των ειδών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/2016. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Τα τρόφιμα  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 
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επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/2016. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν 

από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄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.4412/2016. 

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. 
6.2.2. Η παραλαβή των τροφίμων  και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αντίστοιχου αντικειμένου της σύμβασης. 

Αν η παραλαβή των τροφίμων  και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 

παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών , 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 είδη 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 ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 

άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4  Αναπροσαρμογή τιμής 

Οι τιμές θα είναι σταθερές για όλη την διάρκεια της σύμβασης & δεν αναπροσαρμόζονται. 

  

6.5  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από τους όρους της παρούσας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016 & οι λοιπές διατάξεις που μνημονέυονται στο προοίμιο της παρούσας. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Σελίδα 35 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που 

υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, 

κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της 

προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 

παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 

προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας 

και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων 

σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 

λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 

περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-

δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, 

εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά 

με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω 

περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να 

ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου 

και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη 

καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε 

άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
& ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ   ΠΡΟΣ/ΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:  Ι.ΛΟΧΟΥ ΚΑΙ 
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2102814797 
E-mail:kepadm@metamorfossi.gr 

 

 
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΩΝ 
ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ» 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 113.607,47 € 
Συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος Φ.Π.Α  

 

     Κ.Α: 15.6481.0010 - 15.6481.0016 
      CPV:15800000-6, 15411110-6,  

03221200-8,15111200-1, 
15112100-7, 03311000-2, 
15811000-6, 15812000-3, 
15331170-9 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 
Άρθρο 1ο :Αντικείμενο της παρούσας μελέτης 

 Εξαιτίας του ότι η διαδικασία του ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια τροφίμων  βρίσκεται  σε εξέλιξη καθώς και το γεγονός ότι οι  σχετικές συμβάσεις   

φτάνουν στη λήξη τους  είναι ανάγκη να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες  για την κάλυψη των 

αναγκών σίτισης των παιδιών που διαμένουν στα τμήματα των παιδικών σταθμών, την εύρυθμη 

λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων άλλα και του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

στο οποίο οι ανάγκες σε τρόφιμα είναι αυξημένες το τελευταίο χρονικό διάστημα,  λόγω &  της 

εφαρμογής των  κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών   συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού COVID 19  
 

Άρθρο 2ο : Προϋπολογισμός  
Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των: 113.607,47€  συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος  Φ.Π.Α., θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε 15.6481.0010 και 15.6481.0016  του προϋπολογισμού 

του Δήμου Μεταμόρφωσης  οικονομικού  έτους 2022 και αναλύεται κατά κατηγορία ως ακολούθως:     
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

  

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ CPV Κ.Α. 
ΚΑΘΑΡΗ    
ΑΞΙΑ  € 

ΦΠΑ               
€ 

ΣΥΝΟΛΟ         
€ 

  

1.α 
Είδη παντοπωλείου 

(Παιδικών Σταθμών) 
15800000-6 1.564.810.010 32.419,75 4.214,57 36.634,32 

 

1.β 
Είδη παντοπωλείου 

(ΚΑΠΗ) 
15800000-6 1.564.810.010 2.368,53 307,91 2.676,44 

 

1.γ 

Είδη παντοπωλείου 

(Κοινωνικού 

Παντοπωλείου) 

15800000-6 1.564.810.016 7.368,64 957,92 8.326,56 

 

1.δ 
Αναψυκτικά 

(Παιδικών Σταθμών) 
15800000-6 1.564.810.010 187,50 45,00 232,50 

 

1.ε Αναψυκτικά (ΚΑΠΗ) 15800000-6 1.564.810.010 1.087,50 261,00 1.348,50 

 

2.α 
Είδη ελαιολάδου  

(Παιδικών Σταθμών) 
15411110-6 1.564.810.010 3.721,86 483,84 4.205,70 

 

2.β 

Είδη ελαιολάδου  

(Κοινωνικού 

Παντοπωλείου) 

15411110-6 1.564.810.016 3.253,14 422,91 3.676,05 

 

3 
Είδη Οπωρολαχα-

νοπωλείου 
03221200-8 1.564.810.010 10.817,14 1.406,23 12.223,37 

 

4 Μοσχαρίσιο κρέας 15111200-1 1.564.810.010 9.290,00 1.207,70 10.497,70 

 

5.α 
Νωπό κοτόπουλο 

Παιδικών Σταθμών 
15112100-7 1.564.810.010 4.954,23 644,05 5.598,28 

 

5.β 

Νωπό κοτόπουλο 

Κοινωνικού 

Παντοπωλείου 

15112130-6 1.564.810.016 2.030,00 263,90 2.293,90 

 

6 Είδη Ιχθυοπωλείου 03311000-2 1.564.810.010 2.112,20 274,59 2.386,79 
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7.α 

Είδη 

Αρτοποιίας(Παιδι- 

κών Σταθμών)  

15811000-6 1.564.810.010 10.973,40 1.426,54 12.399,94 

 

7.β 
Είδη Αρτοποιίας 

(ΚΑΠΗ) 
15811000-6 1.564.810.010 270,00 35,10 305,10 

 

8.α 

Είδη 

Ζαχαροπλαστείου 

(Παιδικών Σταθμών)  

15812000-3 1.564.810.010 1.094,40 142,27 1.236,67 

 

8.β 

Είδη 

Ζαχαροπλαστείου 

(ΚΑΠΗ)  

15812000-3 1.564.810.010 7.548,00 981,24 8.529,24 

 

9. 
Κατεψυγμένα 

λαχανικά 
15331170-9 1.564.810.010 917,18 119,23 1.036,41 

 

ΣΥΝΟΛΟ 100.413,47 13.194,00 113.607,47 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και να φέρουν ενδείξεις όπως ποιοτική κατάταξη, 

ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης, ονομασία και εταιρεία  παραγωγής, καθαρό βάρος, να 

μην έχουν παράσιτα, έντομα, ξένα σώματα και οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες  να είναι αυτές που 

ορίζονται από τον Κώδικα τροφίμων και ποτών. 

Η προμήθεια αφορά τα παρακάτω είδη ανά κατηγορία: 

 

ΟΜΑΔΑ 1 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 
1. ΑΥΓΑ: Κότας Κατηγορία Α',  βάρος 55 - 70 γραμ. περίπου, έκαστο να είναι φρέσκα, ελεγμένα 

ωοσκοπικά σε συσκευασία σύμφωνη µε τις κείμενες διατάξεις.  
2. ΞΗΡΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Αλάτι πλαστική φιάλη (συσκ.750 γραμ.), Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (συσκ. 1000 

γραμ.), Αλεύρι για όλες τις χρήσεις ολικής άλεσης (συσκ. 1.000 γραμ.), Αλεύρι τύπου φαρίνα ολικής 

άλεσης (συσκ. 500 γραμ.), Αυγά σοκολατένια σε μέγεθος των 10 γραμ. περίπου (συσκ. 1.000 γραμ.), 

Βανίλια σε σκόνη (φάκελος 5 τεμαχίων), Βούτυρο soft (συσκ. 500 γραμ.), Δημητριακά ολικής άλεσης 

(συσκ. 375 γραμ.), Δυόσμος φακελάκι (συσκ. 50 γραμ.), Δαφνόφυλλα (συσκ. 15 γραμ.), Ελιές 

απύρηνες, κομμένες σε ροδέλες (συσκ. 1.000 γραμ.), Ζάχαρη λευκή ψηλή (συσκ. 1.000 γραμ), Ζάχαρη 

άχνη  (συσκ. 500 γραμ.), Κανέλα ξύλο φακελάκι (συσκ. 50 γραμ.), Καραμέλες τύπου «jello» (συσκ. 3 

κιλών), Κακάο (συσκ. 1.000 γραμ), Καφές ελληνικός (συσκ. 1.000 γραμ.), Κρέμα βρασμού άνθος 

αραβοσίτου βανίλια (φακελάκι 43 γραμ.) & κρέμα στιγμής βανίλια ή σοκολάτα (φακ. 63 γραμ), Κρέμα 

φαρίν λακτέ (συσκευασία 300 γραμ.), Κύμινο τριμμένο (συσκ. 50 γραμ), Μαγιά ξηρή στιγμής σε 

φακελάκι 8 γραμ το κάθε ένα (συσκ. 3 τεμ), Μέλι (συσκ. 900 γραμ.), Μερέντα (Συσκ: 1.000 γραμ.), 

Μοσχοκάρυδο τριμμένο (συσκ. 50 γραμ.), Μπέκιν πάουντερ (συσκ. 200 γραμ), Μπεσαμέλ  (συσκ. 162 

- 175 γραμ.), Μπισκότα τύπου Μιράντα ολικής άλεσης (συσκ. 250 γραμ.), Μπισκότα τύπου Πτί - 

Μπέρ ολικής άλεσης  (συσκ. 250 γραμ.), Ντάκος (Συσκ. 1.000 γραμ), Πιπέρι σκόνη φακελάκι (συσκ. 

100 γραμ.), Πουρές Πατάτας (Αφυδατωμένος συσκ. 250 γραμ.), Ρίγανη (συσκ. 50 γραμ.), Σόδα σκόνη 

(συσκ 350 γραμ.), Ταχίνι με μέλι ή κακάο (συσκ. 1.000 γραμ), Τρούφα σοκολάτας γάλακτος η υγείας 

(συσκ. 100 γραμ), Τσάι κουτί 1,5 γραμ. το κάθε ένα (συσκ. 20 τεμαχίων), Φρουτόκρεμα (συσκ. 300 

γραμ.), Φρυγανιές αφράτες στρογγυλές (συσκ. 100 γραμ.), Φρυγανιές κλασσικές (συσκ. 500 γραμ.), 
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Φρυγανιά τριμμένη (φακ. 180 γρ.), Φύλλο χωριάτικο κατεψυγμένο (συσκευασία 1.000 γραμ), Χαλβάς 

βανίλια ή κακάο (συσκ. 400 γραμ.), Χαμομήλι φακελάκι 1 γραμ. το κάθε ένα (συσκ. 10 τεμαχίων),  
3. ΥΓΡΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Αναψυκτικά ανθρακούχα (πορτοκαλάδα με η χωρίς ανθρακικό, λεμονίτα, τύπου 

κόλα, τύπου σπράιτ) 1,5 lt.  

Νερό 1,5 lt σε συσκευασία 6 φιαλών 

Νερό 500 ml σε συσκευασία 24 φιαλών.  

Ξύδι σε συσκευασία 350 - 400 ml ανά τεμάχιο. 

Φυσικός χυμός φρούτων, χωρίς ζάχαρη σε συσκευασία 1 lt. 

Χυμός λεμονιού 340 ml ανά τεμάχιο, κατηγορίας Α', σε πλαστικό μπουκάλι.  

Η συσκευασία των υγρών συστατικών να είναι σύμφωνη µε τις κείμενες διατάξεις. 
4. ΡΥΖΙ - ΟΣΠΡΙΑ: Κινόα (συσκ. 500 γραμ.), Πλιγούρι (συσκ. 500 γραμ.), Ρεβίθια αποφλοιωμένα, ρύζι 

νυχάκι, ρύζι γλασσέ, ρύζι τύπου Αμερικής, φάβα (συσκ. 500 γραμ.),     φακές ψηλές, φασόλια ξερά 

μέτρια, φασόλια γίγαντες, θα πρέπει να είναι όλα κατηγορίας Α', σε πλαστική συσκευασία κατάλληλη 

για τρόφιμα βάρους 500 γραμ.  

Τα όσπρια και το ρύζι πρέπει να είναι τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους, απαλλαγμένα από 

ξένα σώματα, με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς, πρόσφατης παραγωγής και συσκευασίας. 
5. ΖΥΜΑΡΙΚΑ: Μακαρόνι κοφτό ολικής άλεσης, Κριθαράκι μέτριο ολικής άλεσης, Πενάκι ολικής 

άλεσης, Βίδες ολικής άλεσης. 

Αστράκι, Κριθαράκι μέτριο, Μακαρόνι κοφτό, Σπαγγέτι, Τραχανάς γλυκός. 

Όλα τα ζυμαρικά θα είναι κατηγορίας Α', σε πλαστική συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα, βάρους 

500 γραμ., πρόσφατης παραγωγής και από 100% σιμιγδάλι. 
 6. ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ: Τοματοχυμός συμπυκνωμένος 500 γραμ. και τομάτα τριμμένη στον τρίφτη 500 γραμ., 

ντολμαδάκια κονσέρβα (συσκευασία 280 γραμ.) σε μεταλλικό κυτίο Τα πιο πάνω προϊόντα θα 

παραδίδονται σε χάρτινη συσκευασία ή σε μεταλλικό κυτίο, όπως ορίζει ο κώδικας τροφίμων και 

ποτών για τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα.  
7. ΤΥΡΙΑ: Τυρί φέτα τυποποιημένη (συσκ. 1.000 γραμ.), τυρί ημίσκληρο φρατζόλα τυποποιημένο 

(συσκ. 1.000 γραμ.),  τυρί τύπου γκούντα τριμμένο τυποποιημένο (συσκ.1.000 γραμ.), τυρί για τόστ  

σε φέτες  τυποποιημένο (συσκ. 1.000 γραμ.),   τυρί  κεφαλοτύρι τριμμένο τυποποιημένο (συσκ. 1.000 

γραμ.), γραβιέρα τυποποιημένη (συσκ. 1.000 γραμ.), τυρί ανθότυρο κατηγορίας Α' τυποποιημένο 

(συσκ.1.000 γραμ.). Τα τυριά να έχουν πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα 

αντικανονικών οσμών και γεύσεων με την χαρακτηριστική γεύση ενός έκαστου, να μην παρουσιάζουν 

αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι άριστης ποιότητας (τα τρίμματα αποκλείονται). 
8.  ΓΑΛΑ: Γάλα φρέσκο ενός μηνός σε χάρτινη συσκευασία 1.000 ml. 3,5% λιπαρά. 

Γάλα εβαπορέ σε μεταλλική συσκευασία 388 - 410 γραμ.. 

Γάλα  εβαπορέ (συσκ. δίχτυ 10 τεμ.) 

Τα πιο πάνω προϊόντα θα παραδίδονται σε χάρτινη συσκευασία ή σε μεταλλικό κυτίο, όπως ορίζει ο 

κώδικας τροφίμων και ποτών για τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα. 
9.  ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ : πλήρες, πλούσιο σε ασβέστιο (συσκ. 200 γραμ.) ανά τεμάχιο. 

Τα είδη γαλακτοκομίας να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και ειδικές 

διατάξεις.                                                                                                                                        

Η μεταφορά των γαλακτοκομικών ειδών θα γίνεται από τα προβλεπόμενα εκ του νόμου αυτοκίνητα – 

ψυγεία, που θα είναι απόλυτα καθαρά, σε θερμοκρασία παραλαβής από 2 έως -5οC βαθμούς και θα 

απολυμαίνονται τακτικά.   

        
ΟΜΑΔΑ 2 - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
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To ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι έξτρα (συσκευασία 1 λίτρου),  0 – 1% οξύτητα και να έχει παραχθεί 

απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους. 

Να μην εμφανίζει οσμή ή γεύση τάγγισης, σήψης ή ευρωτίασης και να μην παρέχει από τις 

οργανοληπτικές του ιδιότητες γενικά ενδείξεις χρησιμοποίησης κατά την παραγωγή του, 

ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας του. 

Το ελαιόλαδο να παράγεται από  καρπούς ελιάς που είναι υγιείς, απαλλαγμένοι από ξένες ύλες, 

εντομοκτόνα, σκουλήκια, έντομα κλπ. καλά πλυμένοι και καθαροί.  
 
ΟΜΑΔΑ 3 - ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Νωπά φρούτα και λαχανικά ήτοι: αγγούρια ανά τεμάχιο, αχλάδια ανά κιλό, καρότα ανά κιλό, 

κολοκύθια ανά κιλό, κρεμμύδια ξερά ανά κιλό, κρεμμυδάκια φρέσκα ανά κιλό, λάχανο ανά κιλό, 

λεμόνια ανά κιλό,  μανταρίνια ανά κιλό χωρίς κουκούτσια, μήλα (σταρκιν) ανά κιλό, μπανάνες ανά 

κιλό,  μπρόκολο ανά κιλό ,κλημεντίνες ανά κιλό, ντομάτες ανά κιλό, πατάτες, ανά κιλό, πεπόνι ανά 

κιλό, πιπεριές πράσινες στρογγυλές ανά κιλό, πορτοκάλια (μέρλιν) ανά κιλό, πράσο ανά κιλό, 

μαϊντανό – άνηθο - σέλινο ανά δεμάτιο των 100 γραμ., σκόρδα ξερά ανά κεφάλι, φασολάκια φρέσκα 

στρογγυλά και πλατιά ανά κιλό. 

Τα παραπάνω είδη να είναι Α΄ ποιότητας και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές της 

κατηγορίας. 

Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κώδικα τροφίμων και ποτών. 

Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να φαγωθούν. 

Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα λαχανικά χωρίς 

μαραμένα φύλλα. 

Στα δελτία παραλαβής τους να αναγράφεται ότι είναι Α΄ ποιότητας καθώς και ο τόπος παραγωγής 

τους. Για ότι δεν προβλέπεται από τον κώδικα τροφίμων και Ποτών θα ισχύουν οι εκάστοτε 

αγορανομικές – κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις. 

 

ΟΜΑΔΑ 4 - ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ 
ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ  ΚΙΛΟΥ: 

Κιμάς μοσχαρίσιος μπούτι.  

Κρέας μοσχάρι μπούτι, χωρίς κόκκαλο.  

Και τα δύο είδη θα είναι Α' Κατηγορίας από ζώο νεαρής ηλικίας (08 -12 μηνών) το οποίο βρίσκεται σε 

καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου  χρώματος, χωρίς οσμή και αίματα και η ποσότητα θα ανήκει στο 

ίδιο είδος ζώου ή από ολόκληρο αν πρόκειται για μικρό και όχι από κομμάτια διάφορων ζώων.  

Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται από τα προβλεπόμενο από τον νόμο αυτοκίνητα - 

ψυγεία, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά, σε θερμοκρασία παραλαβής από 2ο έως -5ο C και θα 

απολυμαίνονται τακτικά, τα κρέατα θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά στα οποία 

θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης. 
 
 
ΟΜΑΔΑ 5 - ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

Κοτόπουλο νωπό κιλού:  

Κοτόπουλο νωπό, φιλέτο στήθος θερμοκρασία παραλαβής από 2ο έως - 5οC. 

Κοτόπουλο νωπό, μπούτι θερμοκρασία παραλαβής από 2ο έως - 5οC. 
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ΟΜΑΔΑ 6 - ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ:  
Ψάρι πέρκα φιλέτο συσκευασμένο ανά τεμάχιο η τεμάχια συσκευασμένα σε σακούλα όπου 

αναγράφονται τα διάφορα χαρακτηριστικά  του εν λόγω είδους.  

Ψάρι βακαλάος φιλέτο συσκευασμένο ανά τεμάχιο η τεμάχια συσκευασμένα σε σακούλα όπου 

αναγράφονται τα διάφορα χαρακτηριστικά  του εν λόγω είδους.  

Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται από τα προβλεπόμενα από τον νόμο αυτοκίνητα - 

ψυγεία, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά, σε θερμοκρασία παραλαβής από 2ο έως -5ο C  και θα 

απολυμαίνονται  τακτικά. 

 

ΟΜΑΔΑ 7 - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

Κουλούρι Θεσ/νικης τεμάχιο βάρους 80 γρμ. (με η χωρίς σουσάμι) ολικής άλεσης. Κριτσίνι αφράτο 

ολικής άλεσης (συσκ. 1.000 γραμ), Ψωμί ολικής άλεσης συσκευασμένο σε χάρτινη σακούλα, ανά 

φρατζόλα, βάρους 500 γραμ., Ψωμί του τόστ  (χωρίς κόρα) ολικής άλεσης (σε συσκευασία 1.000 

γραμ), κομμένο σε φέτες, Σφολιατοειδή: Έτοιμα σφολιατοειδή (τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια κ.λ.π.) 

ανά κιλό, βάρους 30 - 35 γραμ. ανά τεμ., άριστης ποιότητας σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων, τα 

οποία θα παραδίδονται σε δίσκους μιας χρήσεως έτοιμα για μπουφέ. 

Όλα τα είδη αρτοποιείου πρέπει να είναι παρασκευασμένα με φρέσκα και αρίστης ποιότητας υλικά 

σύμφωνα με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις και τις σχετικές διατάξεις του κώδικα τροφίμων 

και ποτών.    

 

ΟΜΑΔΑ 8 -  ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

Βουτήματα (ανά κιλό), κουλούρια βανίλιας, κουλούρια πορτοκαλιού ή σμυρναίικα (ανά κιλό) χωρίς 

ξηρούς καρπούς, κουλουράκια πασχαλινά ,τσουρέκια πασχαλινά , τσουρέκια χωρίς ξηρούς καρπούς 

ατομικά, κεράσματα διάφορα (ταρτάκια, σουδάκια κ.λ.π) και παγωτίνια ανάμικτων γεύσεων ανά κιλό 

βάρους 35 – 40 γραμ. το τεμάχιο, τα οποία θα παραδίδονται σε δίσκους μιας χρήσεως έτοιμα για 

σερβίρισμα σε μπουφέ. 

Όλα τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και παραγωγής σύμφωνα με τις ισχύουσες 

αγορανομικές διατάξεις και τις σχετικές διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών.  

  
ΟΜΑΔΑ 9 - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Αρακάς συσκευασία 1.000 γραμ., Σπανάκι σε συσκευασία 1.000 γραμ., Φασολάκια πλατιά και 

στρογγυλά, σε συσκευασία 1.000 γραμ. 

Όλα τα κατεψυγμένα θα είναι κατηγορίας Α', πρόσφατης κατάψυξης.  

                          

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  για  τα τμήματα 4 ( μοσχαρίσιο κρέας) , 5 ( νωπό κοτόπουλο) & 6 ( 

κατεψυγμένο κοτόπουλο) απαιτείται να έχουν:  

Άδεια Λειτουργίας Κρεοπωλείου 

Βεβαίωση κρεοπώλη υπουργείου ανάπτυξης και τροφίμων  

Άδεια καταλληλόλητας οχημάτων μεταφοράς αδειοδοτούμενα από κτηνιατρική υπηρεσία 

Ενεργή σύμβαση, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, με πιστοποιημένο φορέα για 

τη συλλογή των ζωικών αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 211/2006 (ΦΕΚ 211Α΄) σε 

εναρμόνιση με τον κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και 
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παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση 

του Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 1774/2002 (Κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) 
 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  για  τΙς ομάδες  4 ( μοσχαρίσιο κρέας) και 5 ( νωπό κοτόπουλο) 

απαιτείται να έχουν:  

Άδεια Λειτουργίας κρεοπωλείου 

Βεβαίωση κρεοπώλη υπουργείου ανάπτυξης και τροφίμων  

Άδεια καταλληλόλητας οχημάτων μεταφοράς αδειοδοτούμενα από κτηνιατρική υπηρεσία 

Ενεργή σύμβαση, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, με πιστοποιημένο φορέα για 

τη συλλογή των ζωικών αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 211/2006 (ΦΕΚ 211Α΄) σε 

εναρμόνιση με τον κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και 

παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση 

του Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 1774/2002 (Κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα). 

   
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ: 
 

ΟΜΑΔΑ 1.α     CPV 15800000-6  
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
€ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
€ 

1 
Αυγά κότας (βάρος  55 - 70 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 6.000 0,19 1.140,00 

2 
Αυγά σοκολατένια (συσκ 

1000 γραμ) 
ΤΕΜ. 20 6,50 130,00 

3 
Αλάτι (πλαστική φιάλη 750 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 67 0,75 50,25 

4 
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

(συσκ. 1000 γραμ.) 
ΤΕΜ. 13 0,75 9,75 

5 

Αλεύρι ολικής άλεση για 

όλες τις χρήσεις (συσκ. 1000 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 13 1,97 25,61 

6 

Αλεύρι τύπου φαρίνα 

ολικής άλεση (συσκ. 500 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 83 1,50 124,50 

7 
Βανίλια σε σκόνη (φακ. 5 

τεμ.) 
ΤΕΜ. 20 0,25 5,00 

8 
Βούτυρο Soft (συσκ. 500 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 133 1,45 192,85 

9 
Γάλα κουτί εβαπορέ (388 - 

410 γραμ.) πλήρες 
ΤΕΜ. 500 0,96 480,00 
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10 

Γάλα φρέσκο - 1 μηνός 

(1000  ml) Χάρτινη 

συσκευασία 3,5% λιπαρά 

ΤΕΜ. 3.000 1,40 4.200,00 

11 
Γιαούρτι αγελάδος πλήρες 

(Συσκ. 200 γραμ.) 
ΤΕΜ. 4.000 0,84 3.360,00 

12 
Δαφνόφυλλα (συσκ. 15 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 23 0,95 21,85 

13 
Δημητριακά ολικής άλεσης 

(συσκ. 375 γραμ.) 
ΤΕΜ. 100 2,61 261,00 

14 Δυόσμος (συσκ. 50 γραμ.) ΤΕΜ. 20 0,95 19,00 

15 

Ελιές απύρηνες και 

κομμένες σε ροδέλες (συσκ. 

1000 γραμ.) 

ΚΙΛΟ 50 4,50 225,00 

16 
Ζάχαρη άχνη (συσκ. 500 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 17 0,75 12,75 

17 
Ζάχαρη λευκή ψιλή (συσκ. 

1000 γραμ) 
ΤΕΜ. 83 1,06 87,98 

18 
Ζυμαρικό αστράκι (συσκ. 

500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 250 0,95 237,50 

19 
Ζυμαρικό βίδες ολικής 

άλεσης (συσκ. 500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 93 1,35 125,55 

20 

Ζυμαρικό κοφτό μακαρονάκι 

ολικής άλεσης (συσκ. 500 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 417 1,35 562,95 

21 

Ζυμαρικό κριθαράκι μέτριο 

ολικής άλεσης (συσκ. 500 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 333 1,35 449,55 

22 
Ζυμαρικό πενάκι ολικής 

άλεσης (συσκ. 500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 33 1,35 44,55 

23 
Ζυμαρικό τραχανάς γλυκός 

(συσκ. 500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 83 1,65 136,95 

24 Κακάο (συσκ. 1000 γραμ.) ΤΕΜ. 3 7,50 22,50 

25 
Κανέλλα Ξύλο (συσκ. 50 

γραμ.) σε φακελάκια 
ΤΕΜ. 23 0,95 21,85 

26 
Καραμέλες τύπου jello 

(συσκ. 3 κιλών) 
ΤΕΜ. 23 5,50 126,50 

27 
Καφές Ελληνικός (συσκ. 

1000 γραμ.) 
ΤΕΜ 40 14,50 580,00 

28 Κινόα (συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ 50 5,50 275,00 

29 

Κρέμα βρασμού άνθος 

αραβοσίτου (φακ. 43 γραμ.) 

& κρέμα στιγμής βανίλια ή 

ΤΕΜ. 38 0,99 37,62 
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σοκολάτα (φακ. 63 γραμ.) 

30 
Κρέμα φαρίν λακτέ (συσκ. 

300 γραμ.) 
ΤΕΜ. 83 2,78 230,74 

31 
Κύμινο τριμμένο (συσκ. 50 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 10 0,95 9,50 

32 
Μαγιά Ξηρή (Φακελάκια 3 

τεμ., 8 γραμ. το κάθε ένα) 
ΤΕΜ. 10 0,99 9,90 

33 Μέλι (συσκ. 900 γραμ.) ΤΕΜ. 167 5,50 918,50 

34 
Μερέντα (συσκ. 1.000 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 10 4,27 42,70 

35 
Μοσχοκάρυδο τριμμένο 

(φακ. 50 γραμ.) 
ΤΕΜ. 10 0,95 9,50 

36 
Μπέικιν Πάουντερ (συσκ. 

200 γραμ.) 
ΤΕΜ. 3 1,35 4,05 

37 
Μπεσαμέλ (συσκ. 162 - 175 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 60 1,43 85,80 

38 

Μπισκότα τύπου "ΜΙΡΑΝΤΑ" 

ολικής άλεσης (συσκ. 250 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 133 1,80 239,40 

39 

Μπισκότα τύπου "ΠΤΙ - 

ΜΠΕΡ" (συσκ. 250 γραμ.) 

ολικής άλεσης 

ΤΕΜ. 200 1,34 268,00 

40 
Νερό 1.5 lit. (συσκ. 6 

φιάλων) 
6αδες 17 1,20 20,40 

41 
Νερό 500 ml (συσκ. 24 

φιάλων) 
24 αδες 7 2,88 20,16 

42 Ντάκος (συσκ. 1.000 γραμ.) ΤΕΜ. 50 4,90 245,00 

43 Ξύδι (συσκ. 350 – 400 ml) ΤΕΜ. 133 0,35 46,55 

44 
Πιπέρι Τριμμένο (συσκ. 100 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 23 1,90 43,70 

45 Πλιγούρι (συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ 80 0,75 60,00 

46 
Ρεβύθια αποφλοιωμένα 

(συσκ. 500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 50 1,43 71,50 

47 Ρίγανη (συσκ. 50 γραμ.) ΤΕΜ. 27 0,95 25,65 

48 
Ρύζι γλασσέ (συσκ. 500 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 500 0,75 375,00 

49 
Ρύζι τύπου Αμερικής (συσκ. 

500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 500 0,75 375,00 
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50 
Σόδα σκόνη(συσκ. 350 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 5 0,65 3,25 

51 
Ταχίνι με μέλι ή κακάο 

(συσκ. 1.000 γραμ.) 
ΚΙΛΟ 167 10,32 1.723,44 

52 
Τομάτα τριμμένη στον 

τρίφτη (συσκ. 500 γραμ.) 
ΚΙΛΟ 333 0,75 249,75 

53 

Τοματοχυμός 

συμπυκνωμένος (συσκ. 500 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 400 0,65 260,00 

54 
Τρούφα (συσκ. 100 γραμ.) 

γάλακτος ή υγείας 
ΤΕΜ. 17 1,86 31,62 

55 
Τσάι (συσκ. Φακ. 1,5 γραμ. 

σε κουτί των 20 τεμ.) 
ΤΕΜ. 7 1,30 9,10 

56 

Τυρί - ανθότυρο κατ. Α΄ 

τυποποιημένο (συσκ. 1.000 

γραμ.) 

ΚΙΛΟ 20 5,70 114,00 

57 

Τυρί – Τύπου Γκούντα 

τριμμένο τυποποιημένο 

(συσκ. 1.000 γραμ.) 

ΚΙΛΟ 27 7,95 214,65 

58 

Τυρί - γραβιέρα 

τυποποιημένο (συσκ. 1.000 

γραμ.) 

ΚΙΛΟ 300 12,30 3.690,00 

59 

Τυρί - ημίσκληρο φραντζόλα 

τυποποιημένη (συσκ. 1.000 

γραμ.) 

ΚΙΛΟ 333 10,66 3.549,78 

60 

Τυρί - Κεφαλοτύρι τριμμένο 

τυποποιημένο  (συσκ. 1.000 

γραμ.) 

ΚΙΛΟ 133 8,40 1.117,20 

61 
Τυρί φέτα τυποποιημένη 

(συσκ. 1.000 γραμ.) 
ΚΙΛΟ 250 9,30 2.325,00 

62 

Τυρί για τοστ σε φέτες  

τυποποιημένο (συσκ. 1.000 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 83 8,25 684,75 

63 Φάβα (συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ 140 1,50 210,00 

64 
Φακές ψηλές (συσκ. 500 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 283 1,20 339,60 

65 
Φασόλια γίγαντες (συσκ. 

500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 100 2,63 263,00 

66 
Φασόλια ξερά μέτρια (συσκ. 

500 γραμ. ) 
ΤΕΜ. 133 1,20 159,60 

67 
Φρουτόκρεμα (συσκ. 300 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 17 4,55 77,35 

68 
Φρυγανιά τριμμένη (φακ. 

180 γραμ.) 
ΤΕΜ. 14 0,75 10,50 
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69 

Φρυγανιές αφράτες 

στρογγυλές (συσκ. 100 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 500 1,81 905,00 

70 

Φύλλο χωριάτικο 

κατεψυγμένο (συσκ. 1000 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 50 3,00 150,00 

71 
Φυσικός χυμός φρούτων 

ανάμεικτος (συσκ. 1 lit.) 
ΤΕΜ. 67 0,95 63,65 

72 
Χαλβάς Βανίλια ή κακάο 

(συσκ. 400 γραμ.) 
ΚΙΛΟ 93 2,10 195,30 

73 
Χαμομήλι (συσκ. Φακ. 1 

γραμ. σε κουτί 10 τεμ.) 
ΤΕΜ. 4 0,65 2,60 

74 Χυμός Λεμόνι (συσκ.340 ml) ΤΕΜ. 10 0,35 3,50 

ΣΥΝΟΛΟ  32.419,75 

Φ.Π.Α 13% 4.214,57 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 36.634,32 

 
 

Η τιμή μονάδος για τα αυγά προκύπτει από το δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου 

της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και αφορά στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του 

είδους (χωρίς ΦΠΑ)  κωδ, 6301 όπως αυτή διαμορφώθηκε στις 04/03/2022. 
 
 

ΟΜΑΔΑ 1.β    CPV 15800000-6  
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΚΑΠΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟ  
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
€ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
€ 

1 Γάλα εβαπορέ (410 γραμ.) ΤΕΜ. 33 0,96 31,68 

2 Νερό 1,5 lit(συσκ. 6 φιαλών) 6άδες 83 1,20 99,60 

3 
Γάλα εβαπορέ (συσκ. Δίχτυ 

10 τεμ.) 
ΤΕΜ. 27 1,05 28,35 

4 
Ζάχαρη Λευκή Ψιλή (συσκ. 

1000 γραμ.) 
ΤΕΜ. 100 1,06 106,00 

5 Κακάο (συσκ. 1000 γραμ.) ΤΕΜ. 8 7,50 60,00 

6 
Καφές Ελληνικός (συσκ. 

1000 γραμ.) 
ΚΙΛΟ 133 14,50 1.928,50 

7 Ξύδι (συσκ. 350 – 400 ml) ΤΕΜ. 20 0,35 7,00 

8 
Τσάι (συσκ. φακ. 1,5 γραμ. 

σε κουτί 20 τεμ.) 
ΤΕΜ. 50 1,30 65,00 
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9 
Χαμομήλι (συσκ. φακ. 1 

γραμ. σε κουτί 10 τεμ.) 
ΤΕΜ. 17 0,65 11,05 

10 
Φυσικός Χυμός Φρούτων 

Ανάμεικτος (συσκ. 1 lit) 
ΤΕΜ. 33 0,95 31,35 

ΣΥΝΟΛΟ  2.368,53 

Φ.Π.Α 13% 307,91 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 2.676,44 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 1.γ    CPV 15800000-6  
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.€ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

€ 

1 
Αλάτι (πλαστική φιάλη 750 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 333 0,75 249,75 

2 
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

(συσκ. 1000 γραμ.) 
ΤΕΜ. 600 0,75 450,00 

3 
Αυγά κότας (βάρος 55 - 70 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 3.000 0,18 540,00 

4 
Γάλα κουτί εβαπορέ (388 - 

410 γραμ.) 
ΤΕΜ. 1.167 0,96 1.120,32 

5 
Δημητριακά (συσκ. 375 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 333 2,61 869,13 

6 
Ζάχαρη Λευκή Ψιλή (συσκ. 

1000 γραμ.) 
ΤΕΜ. 333 1,06 352,98 

7 
Ζυμαρικό κριθαράκι μέτριο 

(συσκ. 500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 250 0,75 187,50 

8 
Ζυμαρικό κοφτό μακαρονάκι  

(συσκ. 500 γραμ.)  
ΤΕΜ. 250 0,75 187,50 

9 Σπαγγέτι (συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ. 250 0,75 187,50 

10 

Μαρμελάδα (συσκ. 500 

γραμ.) περιεκτικότητα σε 

φρούτα 55% 

ΤΕΜ. 333 1,05 349,65 

11 
Ντολμαδάκια Κονσέρβα 

(συσκ. 280 γραμ.) 
ΤΕΜ. 83 1,65 136,95 

12 Ξύδι (συσκ. 350 – 400ml) ΤΕΜ. 133 0,35 46,55 

13 

Πουρές Πατάτας 

Αφυδατωμένος (συσκ. 250 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 167 1,35 225,45 
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14 
Ρεβύθια αποφλοιωμένα 

(συσκ. 500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 167 1,43 238,81 

15 
Ρύζι γλασσέ (συσκ. 500 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 167 0,75 125,25 

16 
Ρύζι νυχάκι (συσκ. 500 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 167 0,75 125,25 

17 

Τοματοχυμός 

συμπυκνωμένος (συσκ. 500 

γραμ. ) 

ΤΕΜ 1.667 0,65 1.083,55 

18 
Φακές Ψηλές (συσκ. 500 

γραμ.)  
ΤΕΜ. 250 1,20 300,00 

19 
Φασόλια ξερά μέτρια (συσκ. 

500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 250 1,20 300,00 

20 
Φρυγανιές (συσκ. 500 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 150 1,95 292,50 

ΣΥΝΟΛΟ  7.368,64 

Φ.Π.Α 13% 957,92 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 8.326,56 

 

 
ΟΜΑΔΑ 1.δ    CPV 15800000-6  
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟ  
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
€ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
€ 

1 

Αναψυκτικό πορτοκαλάδα με 

ή χωρίς ανθρακικό (συσκ. 1,5 

lit) 

ΤΕΜ. 133 1,25 166,25 

2 
Αναψυκτικό ανθρακούχο 

λεμονίτα (συσκ. 1,5 lit) 
ΤΕΜ. 17 1,25 21,25 

ΣΥΝΟΛΟ  187,50 

Φ.Π.Α 24% 45,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 232,50 
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ΟΜΑΔΑ 1.ε    CPV 15800000-6  
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΚΑΠΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

€ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

€ 

1 
Αναψυκτικό ανθρακούχο 

τύπου κόλα (συσκ. 1,5 lit) 
ΤΕΜ. 117 1,25  146,25  

2 

Αναψυκτικό ανθρακούχο 

τύπου κόλα zero (συσκ. 1,5 

lit) 

ΤΕΜ. 87 1,25  108,75  

3 
Αναψυκτικό ανθρακούχο 

τύπου σπράιτ (συσκ. 1,5 lit) 
ΤΕΜ. 83 1,25  103,75  

4 

Αναψυκτικό πορτοκαλάδα με 

ή χωρίς ανθρακικό (συσκ. 1,5 

lit) 

ΤΕΜ. 333 1,25  416,25  

5 
Αναψυκτικό ανθρακούχο 

λεμονίτα (συσκ. 1,5 lit) 
ΤΕΜ. 250 1,25  312,50  

ΣΥΝΟΛΟ  1.087,50 

Φ.Π.Α 24% 261,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 1.348,50 

 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ 2.α    CPV 15411110-6 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ    

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ.€ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

€ 

1 
Ελαιόλαδο έξτρα (συσκ. 1lt. 

οξύτητα         0-1%) 
ΤΕΜ. 667 5,58 3.721,86 

ΣΥΝΟΛΟ  3.721,86 

Φ.Π.Α 13% 483,84 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 4.205,70 
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ΟΜΑΔΑ 2.β    CPV 15411110-6 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ    

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.€ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

€ 

1 
Ελαιόλαδο έξτρα (συσκ. 1lt  

οξύτητα         0-1%) ) 
ΤΕΜ. 583 5,58 3.253,14 

ΣΥΝΟΛΟ  3.253,14 

Φ.Π.Α 13% 422,91 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 3.676,05 

Η τιμή μονάδος προκύπτει από το δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και αφορά στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (χωρίς 

ΦΠΑ)  κωδ, 72532 όπως αυτή διαμορφώθηκε στις 04/02/2022. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3    CPV 03221200-8 
ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ    

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟ  
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
€ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
€ 

1 Αγγούρια ΤΕΜ. 1.333 0,62 826,46 

2 Άνηθος (δεμ. 100 γραμ.) ΔΕΜ. 83 0,49 40,67 

3 Αχλάδια  ΚΙΛΟ 1.500 1,24 1.860,00 

4 Καρότα ΚΙΛΟ 500 0,70 350,00 

6 Κολοκύθια ΚΙΛΟ 300 1,32 396,00 

7 Κρεμμύδια Φρέσκα ΚΙΛΟ 40 1,60 64,00 

8 Κρεμμύδια Ξερά ΚΙΛΟ 400 0,55 220,00 

9 Λάχανο ΚΙΛΟ 267 0,49 130,83 

10 Λεμόνια ΚΙΛΟ 267 0,85 226,95 

11 Μαϊντανός (δεμ. 100 γραμ.) ΔΕΜ. 100 0,45 45,00 

12 Μήλα (Στάρκιν) ΚΙΛΟ 833 1,15 957,95 

13 Μπανάνες ΚΙΛΟ 1.505 1,15 1.730,75 

14 Μπρόκολο ΚΙΛΟ 233 1,33 309,89 
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15 Ντομάτες (Α΄ Ποιότητα) ΚΙΛΟ 1.000 1,41 1.410,00 

16 Πατάτες Εγχώριες ΚΙΛΟ 1.500 0,76 1.140,00 

17 Πιπεριές (στρογγυλές) ΚΙΛΟ 43 2,21 95,03 

18 Πορτοκάλια Μέρλν ΚΙΛΟ 500 0,70 350,00 

19 Πράσα ΚΙΛΟ 80 1,29 103,20 

20 Σέλινο  ΚΙΛΟ 103 1,29 132,87 

21 Σκόρδα (το ένα) ΤΕΜ. 77 0,40 30,80 

22 Φασολάκια μπαρμπούνια ΚΙΛΟ 83 3,54 293,82 

23 Μανταρίνια Κλημεντίνες ΚΙΛΟ 83 1,24 102,92 

ΣΥΝΟΛΟ  10.817,14 

Φ.Π.Α 13% 1.406,23 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 12.223,37 

 

Η τιμή μονάδος προκύπτει από το δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και αφορά στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (χωρίς 

ΦΠΑ)  όπως αυτή διαμορφώθηκε στις 04/03/2022. 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 4   CPV 15111200-1 
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ   

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ.€ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

€ 

1 

Κρέας Μοσχάρι μπούτι χωρίς 

κόκκαλο από ζώο νεαρής 

ηλικίας (08 -12 μηνών)  

ΚΙΛΟ 500 9,29 4.645,00 

2 

Κιμάς Μοσχαρίσιος από ζώο 

νεαρής ηλικίας (08 -12 

μηνών)  

ΚΙΛΟ 500 9,29 4.645,00 

ΣΥΝΟΛΟ  9.290,00 

Φ.Π.Α 13% 1.207,70 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 10.497,70 
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Η τιμή μονάδος προκύπτει από το δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και αφορά στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (χωρίς 

ΦΠΑ)   όπως αυτή διαμορφώθηκε στις 04/03/2022. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 5.α      CPV 15112100-7 
ΝΩΠΟ  ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ   

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ.€ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

€ 

1 Κοτόπουλο στήθος φιλέτο  ΚΙΛΟ 933 5,31 4.954,23 

ΣΥΝΟΛΟ  4.954,23 

Φ.Π.Α 13% 644,05 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 5598,28 

 

Η τιμή μονάδος προκύπτει από το δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και αφορά στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (χωρίς 

ΦΠΑ)   όπως αυτή διαμορφώθηκε στις 04/03/2022. 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 5.β  CPV 15112100-7 
ΝΩΠΟ  ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ.€ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

€ 

1 Κοτόπουλο (μπούτι) νωπό   ΚΙΛΟ 1.000 2,03 2.030,00 

ΣΥΝΟΛΟ  2.030,00 

Φ.Π.Α 13% 263,90 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 2.293,90 

 

Η τιμή μονάδος προκύπτει από το δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και αφορά στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (χωρίς 

ΦΠΑ)  όπως αυτή διαμορφώθηκε στις 04/03/2022. 
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ΟΜΑΔΑ 6  - CPV: 03311000-2 
ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ.€ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  € 

1 Πέρκα φιλέτο κατεψυγμένο ΚΙΛΟ 183 8,40 1.537,20 

2 
Βακαλάος φιλέτο 

κατεψυγμένο 
ΚΙΛΟ 100 5,75 575,00 

ΣΥΝΟΛΟ  2.112,20 

Φ.Π.Α 13% 274,59 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 2.386,79 

 

Η τιμή μονάδος προκύπτει από το δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και αφορά στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (χωρίς 

ΦΠΑ)  όπως αυτή διαμορφώθηκε στις 04/03/2022. 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ 7.α     CPV: 15811000-6 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ.€ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  € 

1 
Ψωμί ολικής άλεσης (συσκ. 

500 γραμ.) 
ΚΙΛΟ 2.667 2,20 5.867,40 

2 
Κουλούρι Θεσσαλονίκης (με ή 

χωρίς σουσάμι 80 γραμ.) 
ΤΕΜ. 6.000 0,50 3.000,00 

3 Ψωμί τοστ (ολικής άλεσης) ΚΙΛΟ 333 2,00 666,00 

4 
Κριτσίνι αφράτο ολικής 

άλεσης (συσκ. 1.000 γραμ.) 
ΚΙΛΟ 200 7,20 1.440,00 

ΣΥΝΟΛΟ  10.973,40 

Φ.Π.Α 13% 1.426,54 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 12.399,94 
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ΟΜΑΔΑ 7.β     CPV: 15811000-6 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 

ΚΑΠΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ.€ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  € 

1 
Σφολιατοειδή (τυροπιτάκια, 

λουκανικοπιτάκια, κ.λ.π.) 
ΚΙΛΟ 27 10,00 270,00 

ΣΥΝΟΛΟ  270,00 

Φ.Π.Α 13% 35,10 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 305,10 

 

 

ΟΜΑΔΑ  8.α   CPV 15812000-3   
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ.€ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  € 

1 Βουτήματα ΚΙΛΟ 20 8,30 166,00 

2 Παγωτίνια ΚΙΛΟ 20 12,00 240,00 

3 Κουλουράκια ΚΙΛΟ 50 7,80 390,00 

4 Τσουρέκια ατομικά ΚΙΛΟ 133 0,80 106,40 

5 Κεράσματα ΚΙΛΟ 20 9,60 192,00 

ΣΥΝΟΛΟ  1.094,40 

Φ.Π.Α 13% 142,27 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 1.236,67 

 
 
 
ΟΜΑΔΑ  8.β   CPV 15812000-3   
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

ΚΑΠΗ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ.€ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  € 

1 
Βουτήματα     (κουλουράκια 

πασχαλινά)  
ΚΙΛΟ 120 8,30 996,00 

2 
Τσουρέκια (πασχαλινά)  

650gr   
ΚΙΛΟ 900 6,00 5.400,00 

3 Κεράσματα ΚΙΛΟ 120 9,60 1.152,00 

ΣΥΝΟΛΟ  7.548,00 

Φ.Π.Α 13% 981,24 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 8.529,24 

 
 
ΟΜΑΔΑ 9       CPV 15331170-9 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.€ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  € 

1 
Αρακάς κατεψυγμένος (συσκ. 

1.000 γραμ.) 
ΚΙΛΟ 143 1,60 228,80 

2 
Σπανάκι Κατεψυγμένο (συσκ. 

1.000 γραμ.) 
ΤΕΜ 100 1,76 176,00 

3 

Φασολάκια Πλατιά 

κατεψυγμένα (συσκ. 1.000 

γραμ.) 

ΚΙΛΟ 167 1,77 295,59 

4 

Φασολάκια Στρογγυλά 

κατεψυγμένα (συσκ. 1.000 

γραμ.) 

ΚΙΛΟ 133 1,63 216,79 

ΣΥΝΟΛΟ  917,18 

Φ.Π.Α 13% 119,23 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 1.036,41 
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Η τιμή μονάδος προκύπτει από το δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και αφορά στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (χωρίς 

ΦΠΑ)   όπως αυτή διαμορφώθηκε στις 04/03/2022. 

 

Δίνεται δυνατότητα υποβολής προσφορών είτε για το σύνολο των τμημάτων είτε  για ένα ή 
περισσότερων εκ των  τμημάτων,  με την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα καλύπτει το σύνολο των 

ειδών & ποσοτήτων του  κάθε τμήματος 

Ο μέγιστος αριθμός των τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε ένα προσφέροντα ορίζεται σε εννέα. 

 

Άρθρο  3o: Κριτήριο κατακύρωσης 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης 

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

εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για 

το  ελαιόλαδο, τα είδη οπωρολαχανοπωλείου, το μοσχαρίσιο κρέας, το νωπό κοτόπουλο, τα είδη 

ιχθυοπωλείου  και τα κατεψυγμένα λαχανικά.   

και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τα λοιπά είδη με την 

προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 

προμήθειας. 

 

Άρθρο  4o: Χρόνος - Τρόπος   παράδοσης - Διάρκεια σύμβασης 

Η σύμβαση θα έχει  διάρκεια  τέσσερις  (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της  με 

δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τέσσερεις (4) μήνες εφόσον συμφωνήσουν και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, χωρίς να σημειωθεί 

υπέρβαση του συμβατικού ποσού αλλά και των κατακυρωθεισών ποσοτήτων και υπό τις 

προϋποθέσεις των άρθρων 132 & 206 του Ν.4412/2016 

Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια 

των Δημοτικών Παιδικών  Σταθμών, των τεσσάρων ΚΑΠΗ του Δήμου και του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής από την αρμόδια 

υπηρεσία της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας. 

Ειδικότερα: 

Για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου: 

Η παράδοση των ειδών παντοπωλείου και οπωροπωλείου θα γίνεται μία φορά την εβδομάδα στους 

χώρους που θα υποδείξει η υπεύθυνη του τμήματος προσχολικής αγωγής, σε συγκεκριμένες ημέρες. 

Για την προμήθεια ελαιολάδου η παράδοση θα γίνεται μια φορά το μήνα, για τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα και τα είδη ιχθυοπωλείου η παράδοση θα γίνεται μια φορά την εβδομάδα και η προμήθεια 

ειδών κρεοπωλείου θα γίνεται τρεις φορές την εβδομάδα, στους χώρους που θα υποδείξει η 

αρμόδια υπηρεσία. 

Για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου η παράδοση των ειδών θα γίνεται καθημερινά στα κτίρια και 

τις εγκαταστάσεις των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, σύμφωνα με τις ημερήσιες ανάγκες τους. 

Τα είδη ζαχαροπλαστείου θα παραδίδονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, εντός 

μιας εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία της παραγγελίας. 

Για τα Κ.Α.Π.Η. και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, η παράδοση των ειδών θα γίνεται 

τμηματικά κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής και 

Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας).  
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Τα τρόφιμα θα μεταφέρονται και θα διατίθενται στους χώρους διανομής, με τα μέσα και τις 

συνθήκες που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 

Τα απαιτούμενα για την προμήθεια μεταφορικά μέσα και το εργατοτεχνικό προσωπικό για την 

φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους στους χώρους που θα υποδεικνύει κάθε φορά η υπηρεσία, 

βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

 Η τροφοδοσία των ειδών όλων των κατηγοριών και όλων των δομών θα γίνεται σε ημέρες, ώρες και 

στα σημεία, που θα ορίσει ο Δήμος Μεταμόρφωσης. 

Η σύμβαση θα έχει  διάρκεια  τέσσερις μήνες (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της  με 

δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τέσσερεις (4) μήνες εφόσον συμφωνήσουν και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, χωρίς να σημειωθεί 

υπέρβαση του συμβατικού ποσού αλλά και των κατακυρωθεισών ποσοτήτων και υπό τις 

προϋποθέσεις των άρθρων 132 & 206 του Ν.4412/2016 

 

Άρθρο 5o : Παραλαβή   
Η παραλαβή των ειδών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής 

παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 206-221 του Ν. 

4412/2016. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση και μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 

σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 

επηρεάζουν την καταλληλότητα των παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 

καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
 
Άρθρο  6ο : Ύπαρξη  πιστώσεων  

  Η προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 113.607,47€ και θα βαρύνει  τους Κ.Α.Ε 15.6481.0010 ( ποσό  

99.311,02€) & 15.6481.0016 ( 14.296,45€) του προϋπολογισμού του Δήμου Μεταμόρφωσης για το 

έτος 2022.  

 

Άρθρο  7ο : Φορέα  χρηματοδότησης  
Η  δαπάνη  για την εκτέλεση της προμήθειας  θα καλυφθεί  από  ιδίους  πόρους του Δήμου 

Μεταμόρφωσης Αττικής. 
 
Άρθρο  8o :  Κριτήρια επιλογής  αναδόχου 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι : 

α)  για το  ελαιόλαδο, τα είδη οπωρολαχανοπωλείου, το μοσχαρίσιο κρέας, το νωπό κοτόπουλο, τα 

είδη ιχθυοπωλείου  και τα κατεψυγμένα λαχανικά, θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί 

τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους 

την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών 

της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 

3438/2006,   

β) για τα λοιπά είδη, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με την 

προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 

προμήθειας. 

 



 

 

Σελίδα 58 

Άρθρο  9ο : Τρόπος  εκτέλεσης  της προμήθειας  

Η  ανάθεση της προμήθειας  θα πραγματοποιηθεί με την  διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος. 

 

‘Άρθρο 10ο Τεχνική & Επαγγελματική ικανότητα 
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς  για  τα τμήματα 4 ( μοσχαρίσιο κρέας) &  5 ( νωπό κοτόπουλο) 

απαιτείται να  προσκομίσουν:  

 Άδεια Λειτουργίας Κρεοπωλείου 

 Βεβαίωση κρεοπώλη υπουργείου ανάπτυξης και τροφίμων  

 Άδεια καταλληλόλητας οχημάτων μεταφοράς αδειοδοτούμενα από κτηνιατρική υπηρεσία 

 Ενεργή σύμβαση, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, με πιστοποιημένο 

φορέα για τη συλλογή των ζωικών αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 211/2006 

(ΦΕΚ 211Α΄) σε εναρμόνιση με τον κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για 

ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον 

άνθρωπο και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 1774/2002 (Κανονισμός για τα 

ζωικά υποπροϊόντα) 

 
‘Άρθρο 11ο Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  & πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ , απαιτείται να προσκομίσουν:  

Βεβαίωση ανάπτυξης και εφαρμογής HACCP από ιδιωτικό φορέα που είναι διαπιστευμένος από το 

ΕΣΥΔ ή από φορέα διαπίστευσης, μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση και 

μάλιστα μέλος αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MLA) αυτής ή κατά το πρότυπο EN 

ISO 22.000:2005, στην έκταση που απαιτείται ή βεβαίωση εφαρμογής του αντίστοιχου Οδηγού 

Υγιεινής, ανάλογα με το είδος και την δυναμικότητα της επιχείρησης. 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  4 (μοσχαρίσιο κρέας) &  5 (νωπό κοτόπουλο) οφείλουν να 

προσκομίσουν:   

ISO 22000:2005 Ασφάλειας με πεδίο διαπίστευσης όλα τα είδη κρέατος και πουλερικών. 

ISO 9001 : 2015 Ποιότητας με πεδίο διαπίστευσης όλα τα είδη κρέατος και πουλερικών. 

 
Άρθρο  12ο  : Τρόπος  πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά  κάθε μήνα με το 100% της συμβατικής 

αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών που αντιστοιχούν στην παράδοση. 

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.  

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)  
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β) 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 3% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

 
Άρθρο  13o : Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου  
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 

συλλογικού οργάνου  

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και 

δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη 

σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν 

επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 

δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016  

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω 

περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις 

διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/20162 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 

ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε 

προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης.  Αν η προθεσμία που 

τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος 

μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, 

με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 

εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων  

Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης 

οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός 

φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να προμηθευτεί τα είδη, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό 

φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε 

με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον 

ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 

αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό 
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φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς 

θεωρείται ίσο με μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από 

τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των ειδών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο 

οικονομικός φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην 

αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την 

έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η 

προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα 

σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα 

μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον 

εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 

κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού 

φορέα από δημόσιες συμβάσεις.  

 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 πέντε τοις εκατό (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. 

 

Άρθρο  14ο    Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης,   και κατατίθεται μέχρι και την 

υπογραφή του συμφωνητικού.  

 

Άρθρο  15ο    Ισχύουσες  διατάξεις 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 
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 τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός , απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 

τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και 

την υγεία». 

 τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) «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»]» 

 τον Ν. 3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων», όπως συμπληρώθηκε με 

την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-12-20008) «Αναδιοργάνωση 

της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών . 

 τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

 τον Ν.2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα», 

 τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 την 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»,  

 τον Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 το Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

 Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ  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».  

 το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες." 

 τον Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄/204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 τις διατάξεις του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων 

εγγράφων», του κεφαλαίου Α΄ «Μείωση Διοικητικών Βαρών – Απλουστεύσεις Διαδικασιών», 

του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/74), 

 τον Ν.4389/2016 (ΦΕΚ  Α΄/248) «Κύρωση  Κώδικα  Φόρου  Προστιθέμενης  Αξίας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 τον Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 τον Ν. 4625/2019 (Α’ 135) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες 

επείγουσες διατάξεις». 

 την με αρ. 76928 (Β’ 2453/08.06.2021) Απόφαση  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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 τον Ν.4825/2021 (ΦΕΚ Α’157/2021) Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών 

πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών 

διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες 

επείγουσες διατάξεις. 

 τις 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 δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

 

 

 

 

                                                                             Μεταμόρφωση,    /   /2022 

 

 

 

                                                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 
      Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                    

    Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

   Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ                                  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 
 

 
ΜΑΡΙΑ ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗ    

 
 ΓΚΟΛΦΩ  ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ 

 
                ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ 
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ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  

ΕΔΡΑ :  

ΟΔΟΣ – 
ΑΡΙΘΜΟΣ : 

 

Τ.Κ. :  

Α.Φ.Μ. :  

Δ.Ο.Υ. :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  

FAX :  

E-MAIL :  

  

                              ΤΜΗΜΑ 1α  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΟΜΑΔΑ 1.α     CPV 15800000-6  
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
€ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
€ 

1 
Αυγά κότας (βάρος  55 - 70 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 6.000   

2 
Αυγά σοκολατένια (συσκ 

1000 γραμ) 
ΤΕΜ. 20   

3 
Αλάτι (πλαστική φιάλη 750 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 67   

4 
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

(συσκ. 1000 γραμ.) 
ΤΕΜ. 13   

5 

Αλεύρι ολικής άλεση για 

όλες τις χρήσεις (συσκ. 1000 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 13   

6 

Αλεύρι τύπου φαρίνα 

ολικής άλεση (συσκ. 500 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 83   

7 
Βανίλια σε σκόνη (φακ. 5 

τεμ.) 
ΤΕΜ. 20   
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8 
Βούτυρο Soft (συσκ. 500 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 133   

9 
Γάλα κουτί εβαπορέ (388 - 

410 γραμ.) πλήρες 
ΤΕΜ. 500   

10 

Γάλα φρέσκο - 1 μηνός 

(1000  ml) Χάρτινη 

συσκευασία 3,5% λιπαρά 

ΤΕΜ. 3.000   

11 
Γιαούρτι αγελάδος πλήρες 

(Συσκ. 200 γραμ.) 
ΤΕΜ. 4.000   

12 
Δαφνόφυλλα (συσκ. 15 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 23   

13 
Δημητριακά ολικής άλεσης 

(συσκ. 375 γραμ.) 
ΤΕΜ. 100   

14 Δυόσμος (συσκ. 50 γραμ.) ΤΕΜ. 20   

15 

Ελιές απύρηνες και 

κομμένες σε ροδέλες (συσκ. 

1000 γραμ.) 

ΚΙΛΟ 50   

16 
Ζάχαρη άχνη (συσκ. 500 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 17   

17 
Ζάχαρη λευκή ψιλή (συσκ. 

1000 γραμ) 
ΤΕΜ. 83   

18 
Ζυμαρικό αστράκι (συσκ. 

500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 250   

19 
Ζυμαρικό βίδες ολικής 

άλεσης (συσκ. 500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 93   

20 

Ζυμαρικό κοφτό μακαρονάκι 

ολικής άλεσης (συσκ. 500 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 417   

21 

Ζυμαρικό κριθαράκι μέτριο 

ολικής άλεσης (συσκ. 500 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 333   

22 
Ζυμαρικό πενάκι ολικής 

άλεσης (συσκ. 500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 33   

23 
Ζυμαρικό τραχανάς γλυκός 

(συσκ. 500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 83   

24 Κακάο (συσκ. 1000 γραμ.) ΤΕΜ. 3   

25 
Κανέλλα Ξύλο (συσκ. 50 

γραμ.) σε φακελάκια 
ΤΕΜ. 23   

26 
Καραμέλες τύπου jello 

(συσκ. 3 κιλών) 
ΤΕΜ. 23   

27 
Καφές Ελληνικός (συσκ. 

1000 γραμ.) 
ΤΕΜ 40   
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28 Κινόα (συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ 50   

29 

Κρέμα βρασμού άνθος 

αραβοσίτου (φακ. 43 γραμ.) 

& κρέμα στιγμής βανίλια ή 

σοκολάτα (φακ. 63 γραμ.) 

ΤΕΜ. 38   

30 
Κρέμα φαρίν λακτέ (συσκ. 

300 γραμ.) 
ΤΕΜ. 83   

31 
Κύμινο τριμμένο (συσκ. 50 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 10   

32 
Μαγιά Ξηρή (Φακελάκια 3 

τεμ., 8 γραμ. το κάθε ένα) 
ΤΕΜ. 10   

33 Μέλι (συσκ. 900 γραμ.) ΤΕΜ. 167   

34 
Μερέντα (συσκ. 1.000 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 10   

35 
Μοσχοκάρυδο τριμμένο 

(φακ. 50 γραμ.) 
ΤΕΜ. 10   

36 
Μπέικιν Πάουντερ (συσκ. 

200 γραμ.) 
ΤΕΜ. 3   

37 
Μπεσαμέλ (συσκ. 162 - 175 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 60   

38 

Μπισκότα τύπου "ΜΙΡΑΝΤΑ" 

ολικής άλεσης (συσκ. 250 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 133   

39 

Μπισκότα τύπου "ΠΤΙ - 

ΜΠΕΡ" (συσκ. 250 γραμ.) 

ολικής άλεσης 

ΤΕΜ. 200   

40 
Νερό 1.5 lit. (συσκ. 6 

φιάλων) 
6αδες 17   

41 
Νερό 500 ml (συσκ. 24 

φιάλων) 
24 αδες 7   

42 Ντάκος (συσκ. 1.000 γραμ.) ΤΕΜ. 50   

43 Ξύδι (συσκ. 350 – 400 ml) ΤΕΜ. 133   

44 
Πιπέρι Τριμμένο (συσκ. 100 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 23   

45 Πλιγούρι (συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ 80   

46 
Ρεβύθια αποφλοιωμένα 

(συσκ. 500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 50   

47 Ρίγανη (συσκ. 50 γραμ.) ΤΕΜ. 27   

48 
Ρύζι γλασσέ (συσκ. 500 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 500   
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49 
Ρύζι τύπου Αμερικής (συσκ. 

500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 500   

50 
Σόδα σκόνη(συσκ. 350 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 5   

51 
Ταχίνι με μέλι ή κακάο 

(συσκ. 1.000 γραμ.) 
ΚΙΛΟ 167   

52 
Τομάτα τριμμένη στον 

τρίφτη (συσκ. 500 γραμ.) 
ΚΙΛΟ 333   

53 

Τοματοχυμός 

συμπυκνωμένος (συσκ. 500 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 400   

54 
Τρούφα (συσκ. 100 γραμ.) 

γάλακτος ή υγείας 
ΤΕΜ. 17   

55 
Τσάι (συσκ. Φακ. 1,5 γραμ. 

σε κουτί των 20 τεμ.) 
ΤΕΜ. 7   

56 

Τυρί - ανθότυρο κατ. Α΄ 

τυποποιημένο (συσκ. 1.000 

γραμ.) 

ΚΙΛΟ 20   

57 

Τυρί – Τύπου Γκούντα 

τριμμένο τυποποιημένο 

(συσκ. 1.000 γραμ.) 

ΚΙΛΟ 27   

58 

Τυρί - γραβιέρα 

τυποποιημένο (συσκ. 1.000 

γραμ.) 

ΚΙΛΟ 300   

59 

Τυρί - ημίσκληρο φραντζόλα 

τυποποιημένη (συσκ. 1.000 

γραμ.) 

ΚΙΛΟ 333   

60 

Τυρί - Κεφαλοτύρι τριμμένο 

τυποποιημένο  (συσκ. 1.000 

γραμ.) 

ΚΙΛΟ 133   

61 
Τυρί φέτα τυποποιημένη 

(συσκ. 1.000 γραμ.) 
ΚΙΛΟ 250   

62 

Τυρί για τοστ σε φέτες  

τυποποιημένο (συσκ. 1.000 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 83   

63 Φάβα (συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ 140   

64 
Φακές ψηλές (συσκ. 500 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 283   

65 
Φασόλια γίγαντες (συσκ. 

500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 100   

66 
Φασόλια ξερά μέτρια (συσκ. 

500 γραμ. ) 
ΤΕΜ. 133   

67 
Φρουτόκρεμα (συσκ. 300 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 17   
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68 
Φρυγανιά τριμμένη (φακ. 

180 γραμ.) 
ΤΕΜ. 14   

69 

Φρυγανιές αφράτες 

στρογγυλές (συσκ. 100 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 500   

70 

Φύλλο χωριάτικο 

κατεψυγμένο (συσκ. 1000 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 50   

71 
Φυσικός χυμός φρούτων 

ανάμεικτος (συσκ. 1 lit.) 
ΤΕΜ. 67   

72 
Χαλβάς Βανίλια ή κακάο 

(συσκ. 400 γραμ.) 
ΚΙΛΟ 93   

73 
Χαμομήλι (συσκ. Φακ. 1 

γραμ. σε κουτί 10 τεμ.) 
ΤΕΜ. 4   

74 Χυμός Λεμόνι (συσκ.340 ml) ΤΕΜ. 10   

ΣΥΝΟΛΟ   

Φ.Π.Α 13%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α  

 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ 1.β    CPV 15800000-6  
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΚΑΠΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟ  
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
€ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
€ 

1 Γάλα εβαπορέ (410 γραμ.) ΤΕΜ. 33   

2 Νερό 1,5 lit(συσκ. 6 φιαλών) 6άδες 83   

3 
Γάλα εβαπορέ (συσκ. Δίχτυ 

10 τεμ.) 
ΤΕΜ. 27   

4 
Ζάχαρη Λευκή Ψιλή (συσκ. 

1000 γραμ.) 
ΤΕΜ. 100   

5 Κακάο (συσκ. 1000 γραμ.) ΤΕΜ. 8   

6 
Καφές Ελληνικός (συσκ. 

1000 γραμ.) 
ΚΙΛΟ 133   

7 Ξύδι (συσκ. 350 – 400 ml) ΤΕΜ. 20   

8 
Τσάι (συσκ. φακ. 1,5 γραμ. 

σε κουτί 20 τεμ.) 
ΤΕΜ. 50   

9 
Χαμομήλι (συσκ. φακ. 1 

γραμ. σε κουτί 10 τεμ.) 
ΤΕΜ. 17   
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10 
Φυσικός Χυμός Φρούτων 

Ανάμεικτος (συσκ. 1 lit) 
ΤΕΜ. 33   

ΣΥΝΟΛΟ   

Φ.Π.Α 13%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α  

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 1.γ    CPV 15800000-6  
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.€ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

€ 

1 
Αλάτι (πλαστική φιάλη 750 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 333   

2 
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

(συσκ. 1000 γραμ.) 
ΤΕΜ. 600   

3 
Αυγά κότας (βάρος 55 - 70 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 3.000   

4 
Γάλα κουτί εβαπορέ (388 - 

410 γραμ.) 
ΤΕΜ. 1.167   

5 
Δημητριακά (συσκ. 375 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 333   

6 
Ζάχαρη Λευκή Ψιλή (συσκ. 

1000 γραμ.) 
ΤΕΜ. 333   

7 
Ζυμαρικό κριθαράκι μέτριο 

(συσκ. 500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 250   

8 
Ζυμαρικό κοφτό μακαρονάκι  

(συσκ. 500 γραμ.)  
ΤΕΜ. 250   

9 Σπαγγέτι (συσκ. 500 γραμ.) ΤΕΜ. 250   

10 

Μαρμελάδα (συσκ. 500 

γραμ.) περιεκτικότητα σε 

φρούτα 55% 

ΤΕΜ. 333   

11 
Ντολμαδάκια Κονσέρβα 

(συσκ. 280 γραμ.) 
ΤΕΜ. 83   

12 Ξύδι (συσκ. 350 – 400ml) ΤΕΜ. 133   

13 

Πουρές Πατάτας 

Αφυδατωμένος (συσκ. 250 

γραμ.) 

ΤΕΜ. 167   

14 
Ρεβύθια αποφλοιωμένα 

(συσκ. 500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 167   
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15 
Ρύζι γλασσέ (συσκ. 500 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 167   

16 
Ρύζι νυχάκι (συσκ. 500 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 167   

17 

Τοματοχυμός 

συμπυκνωμένος (συσκ. 500 

γραμ. ) 

ΤΕΜ 1.667   

18 
Φακές Ψηλές (συσκ. 500 

γραμ.)  
ΤΕΜ. 250   

19 
Φασόλια ξερά μέτρια (συσκ. 

500 γραμ.) 
ΤΕΜ. 250   

20 
Φρυγανιές (συσκ. 500 

γραμ.) 
ΤΕΜ. 150   

ΣΥΝΟΛΟ   

Φ.Π.Α 13%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α  

 

 
ΟΜΑΔΑ 1.δ    CPV 15800000-6  
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟ  
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
€ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
€ 

1 

Αναψυκτικό πορτοκαλάδα με 

ή χωρίς ανθρακικό (συσκ. 1,5 

lit) 

ΤΕΜ. 133   

2 
Αναψυκτικό ανθρακούχο 

λεμονίτα (συσκ. 1,5 lit) 
ΤΕΜ. 17   

ΣΥΝΟΛΟ   

Φ.Π.Α 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Σελίδα 70 

 

ΟΜΑΔΑ 1.ε    CPV 15800000-6  
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΚΑΠΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

€ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

€ 

1 
Αναψυκτικό ανθρακούχο 

τύπου κόλα (συσκ. 1,5 lit) 
ΤΕΜ. 117   

2 

Αναψυκτικό ανθρακούχο 

τύπου κόλα zero (συσκ. 1,5 

lit) 

ΤΕΜ. 87   

3 
Αναψυκτικό ανθρακούχο 

τύπου σπράιτ (συσκ. 1,5 lit) 
ΤΕΜ. 83   

4 

Αναψυκτικό πορτοκαλάδα με 

ή χωρίς ανθρακικό (συσκ. 1,5 

lit) 

ΤΕΜ. 333   

5 
Αναψυκτικό ανθρακούχο 

λεμονίτα (συσκ. 1,5 lit) 
ΤΕΜ. 250   

ΣΥΝΟΛΟ   

Φ.Π.Α 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α  

 
 
 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 
 
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ:  
ΦΠΑ:  
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ : 
                
 

        Ο Προσφέρων  

 

 

     (Σφραγίδα)- Υπογραφή 
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ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  

ΕΔΡΑ :  

ΟΔΟΣ – 
ΑΡΙΘΜΟΣ : 

 

Τ.Κ. :  

Α.Φ.Μ. :  

Δ.Ο.Υ. :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  

FAX :  

E-MAIL :  

  

 

ΤΜΗΜΑ  2.   CPV 15411110-6 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ    
 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

1 

Ελαιόλαδο έξτρα 

(συσκ. 1lt. οξύτητα         

0-1%) ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

ΤΕΜ. 667 

 Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Ελαιόλαδο έξτρα 

(συσκ. 1lt  οξύτητα       

0-1%) ) ΓΙΑ ΤΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

ΤΕΜ. 583 

 

 

 

         Ο Προσφέρων  

 

 

     (Σφραγίδα)- Υπογραφή 
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ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  

ΕΔΡΑ :  

ΟΔΟΣ – 
ΑΡΙΘΜΟΣ : 

 

Τ.Κ. :  

Α.Φ.Μ. :  

Δ.Ο.Υ. :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  

FAX :  

E-MAIL :  

  

 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ    

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

1 Αγγούρια ΤΕΜ. 1.333 

 

2 Άνηθος (δεμ. 100 γραμ.) ΔΕΜ. 83 

3 Αχλάδια  ΚΙΛΟ 1.500 

4 Καρότα ΚΙΛΟ 500 

6 Κολοκύθια ΚΙΛΟ 300 

7 Κρεμμύδια Φρέσκα ΚΙΛΟ 40 

8 Κρεμμύδια Ξερά ΚΙΛΟ 400 

9 Λάχανο ΚΙΛΟ 267 

10 Λεμόνια ΚΙΛΟ 267 

11 Μαϊντανός (δεμ. 100 γραμ.) ΔΕΜ. 100 

12 Μήλα (Στάρκιν) ΚΙΛΟ 833 

13 Μπανάνες ΚΙΛΟ 1.505 

14 Μπρόκολο ΚΙΛΟ 233 
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15 Ντομάτες (Α΄ Ποιότητα) ΚΙΛΟ 1.000 

16 Πατάτες Εγχώριες ΚΙΛΟ 1.500 

17 Πιπεριές (στρογγυλές) ΚΙΛΟ 43 

18 Πορτοκάλια Μέρλν ΚΙΛΟ 500 

19 Πράσα ΚΙΛΟ 80 

20 Σέλινο  ΚΙΛΟ 103 

21 Σκόρδα (το ένα) ΤΕΜ. 77 

22 Φασολάκια μπαρμπούνια ΚΙΛΟ 83 

23 Μανταρίνια Κλημεντίνες ΚΙΛΟ 83 

 

 

 

 

        Ο Προσφέρων  

 

 

     (Σφραγίδα)- Υπογραφή 
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ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  

ΕΔΡΑ :  

ΟΔΟΣ – 
ΑΡΙΘΜΟΣ : 

 

Τ.Κ. :  

Α.Φ.Μ. :  

Δ.Ο.Υ. :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  

FAX :  

E-MAIL :  

  

 

ΟΜΑΔΑ 4   CPV 15111200-1 
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ   

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

1 

Κρέας Μοσχάρι μπούτι χωρίς 

κόκκαλο από ζώο νεαρής 

ηλικίας (08 -12 μηνών)  

ΚΙΛΟ 500 

 

2 

Κιμάς Μοσχαρίσιος από ζώο 

νεαρής ηλικίας (08 -12 

μηνών)  

ΚΙΛΟ 500 

 

 

 

         Ο Προσφέρων  

 

 

     (Σφραγίδα)- Υπογραφή 
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ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  

ΕΔΡΑ :  

ΟΔΟΣ – 
ΑΡΙΘΜΟΣ : 

 

Τ.Κ. :  

Α.Φ.Μ. :  

Δ.Ο.Υ. :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  

FAX :  

E-MAIL :  

  

 
 

ΟΜΑΔΑ 5     CPV 15112100-7 

ΝΩΠΟ  ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ   

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

      1 
Κοτόπουλο στήθος φιλέτο για 

τους Παιδικούς Σταθμούς 
ΚΙΛΟ 933 

 

      2 
Κοτόπουλο (μπούτι) νωπό για 

το Κοινωνικό Παντοπωλείο  
ΚΙΛΟ 1000 

 

 

 

       Ο Προσφέρων  

 

 

     (Σφραγίδα)- Υπογραφή 
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ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  

ΕΔΡΑ :  

ΟΔΟΣ – 
ΑΡΙΘΜΟΣ : 

 

Τ.Κ. :  

Α.Φ.Μ. :  

Δ.Ο.Υ. :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  

FAX :  

E-MAIL :  

  

 

ΟΜΑΔΑ 6  - CPV: 03311000-2 
ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

1 Πέρκα φιλέτο κατεψυγμένο ΚΙΛΟ 183 

 
2 

Βακαλάος φιλέτο 

κατεψυγμένο 
ΚΙΛΟ 100 

 

 

 

 

 

       Ο Προσφέρων  

 

 

     (Σφραγίδα)- Υπογραφή 
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ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  

ΕΔΡΑ :  

ΟΔΟΣ – 
ΑΡΙΘΜΟΣ : 

 

Τ.Κ. :  

Α.Φ.Μ. :  

Δ.Ο.Υ. :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  

FAX :  

E-MAIL :  

  

 

ΟΜΑΔΑ 7.α     CPV: 15811000-6 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.€ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  € 

1 
Ψωμί ολικής άλεσης (συσκ. 

500 γραμ.) 
ΚΙΛΟ 2.667   

2 
Κουλούρι Θεσσαλονίκης (με ή 

χωρίς σουσάμι 80 γραμ.) 
ΤΕΜ. 6.000   

3 Ψωμί τοστ (ολικής άλεσης) ΚΙΛΟ 333   

4 
Κριτσίνι αφράτο ολικής 

άλεσης (συσκ. 1.000 γραμ.) 
ΚΙΛΟ 200   

                                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ   

                                                                                                    Φ.Π.Α 13%  

                                                                                        ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Σελίδα 78 

 

ΟΜΑΔΑ 7.β     CPV: 15811000-6 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 

ΚΑΠΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ.€ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  € 

1 
Σφολιατοειδή (τυροπιτάκια, 

λουκανικοπιτάκια, κ.λ.π.) 
ΚΙΛΟ 27   

                                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ   

                                                                                                         Φ.Π.Α 13%  

                                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α  

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7 
 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ: 
ΦΠΑ:  
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  
 

 

 

 

 

 

         Ο Προσφέρων  

 

 

     (Σφραγίδα)- Υπογραφή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Σελίδα 79 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  

ΕΔΡΑ :  

ΟΔΟΣ – 
ΑΡΙΘΜΟΣ : 

 

Τ.Κ. :  

Α.Φ.Μ. :  

Δ.Ο.Υ. :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  

FAX :  

E-MAIL :  

  

 
ΟΜΑΔΑ  8.α   CPV 15812000-3   
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ.€ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  € 

1 Βουτήματα ΚΙΛΟ 20   

2 Παγωτίνια ΚΙΛΟ 20   

3 Κουλουράκια ΚΙΛΟ 50   

4 Τσουρέκια ατομικά ΚΙΛΟ 133   

5 Κεράσματα ΚΙΛΟ 20   

                                                                                                               ΣΥΝΟΛΟ   

                                                                                                         Φ.Π.Α 13%  

                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α  



 

 

Σελίδα 80 

 

 
 
ΟΜΑΔΑ  8.β   CPV 15812000-3   
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

ΚΑΠΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ.€ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  € 

1 
Βουτήματα     (κουλουράκια 

πασχαλινά)  
ΚΙΛΟ 120   

2 
Τσουρέκια (πασχαλινά)  

650gr   
ΚΙΛΟ 900   

3 Κεράσματα ΚΙΛΟ 120   

                                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ   

                                                                                                          Φ.Π.Α 13%  

                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α  

 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8 
 
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ:  
ΦΠΑ:  
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ : 
                
 

 

 

 

          Ο Προσφέρων  

 

 

     (Σφραγίδα)- Υπογραφή 

 

 

 

 

 



 

 

Σελίδα 81 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  

ΕΔΡΑ :  

ΟΔΟΣ – 
ΑΡΙΘΜΟΣ : 

 

Τ.Κ. :  

Α.Φ.Μ. :  

Δ.Ο.Υ. :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  

FAX :  

E-MAIL :  

  

 

ΟΜΑΔΑ 9       CPV 15331170-9 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

1 
Αρακάς κατεψυγμένος (συσκ. 

1.000 γραμ.) 
ΚΙΛΟ 143 

 

2 
Σπανάκι Κατεψυγμένο (συσκ. 

1.000 γραμ.) 
ΤΕΜ 100 

3 

Φασολάκια Πλατιά 

κατεψυγμένα (συσκ. 1.000 

γραμ.) 

ΚΙΛΟ 167 

4 

Φασολάκια Στρογγυλά 

κατεψυγμένα (συσκ. 1.000 

γραμ.) 

ΚΙΛΟ 133 

 
           Ο Προσφέρων  

 

 

     (Σφραγίδα)- Υπογραφή 

 
 


