
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΕΔΕΣΣΑΣ

Έδεσσα, 1/3/2017
Αριθμ πρωτ : 4011

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ:ΣΟΥΓΓΑΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ     
Email:sokratis.souggaris@edessa.gr 
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΑΙΓΩΝ   1
ΤΑΧ. ΚΩΔ; 582 00    
ΤΗΛ. 2381350721

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΑΚΑΡΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΥΖΗΝ)»

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΕΔΕΣΣΑΣ
Διακηρύσσει 

την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού:

 «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος μακράς διάρκειας  για την κάλυψη των
αναγκών του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών Προσώπων του (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΑΙ

ΕΥΖΗΝ) για το έτος 2017

Ενδεικτικού Προϋπολογισμού : 56.838,30Ευρώ με (ΦΠΑ 13% & 24%) 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) Τις διατάξεις  του Νόμου 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»(ΦΕΚ 147/Α/8-8-16), καθώς και

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές σε Πρόχειρο 
διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης α) το  μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί 
της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από το Παρατηρητήριο  Τιμών   Τροφίμων   του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μέσης τιμής πώλησης του είδους, κατά  την ημέρα 
παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής 
είδη: Οπωρολαχανοπωλείου, Ορνιθοπωλείου, Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου  και Ελαίων και 
γενικότερα για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων που αναγράφονται στο εβδομαδιαίο δελτίο πιστοποίησης 
τιμών τροφίμων της ανωτέρω Υπηρεσίας  β) με τιμές μονάδας για τα υπόλοιπα είδη ήτοι:  
Τυροκομικά, Γαλακτοκομικά είδη ,είδη Αρτοποιείου και Παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου και 
ζαχαροπλαστικής, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή – τιμή μονάδας. 

Κατάθεση δείγματος από προμηθευτή: Δεν απαιτείται

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας
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Η ενδεικτική  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  της  προμήθειας  ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό  των
πενήντα έξι  χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτών (56.838,30) Ευρώ με
(ΦΠΑ 13% & 24%) , θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους Κ.Α. εξόδων
των προϋπολογισμών του Δήμου Έδεσσας και των  Νομικών Προσώπων έτους 2017, έτσι όπως
αναφέρονται στις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  και των Διοικητικών  Συμβουλίων των
Νομικών  Προσώπων .

ΦΟΡΕΑΣ 1.    ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΫΠ/ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
ΦΠΑ (ΕΥΡΩ)

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ν.Π. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ

2017

ΙΒ ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 20.155,81€

Δήμος Έδεσσας
Κ.Α 15.6063.001 ,20.6063.001

30/6063.001,35/6063.001,
45/6063.001

(Προμήθεια γάλακτος )
Υπηρεσιών Αθλητισμού,

Καθαριότητας, Τεχνικών Έργων και
Νεκροταφείων

ΣΥΝΟΛΟ 20.155,81€

ΦΟΡΕΑΣ 2.    Ν.Π.Ι.Δ.   ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΫΠ/ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
ΦΠΑ (ΕΥΡΩ)

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ν.Π. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ

2017

Ι ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2.126,49€
Ν.Π. ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. /

Κ.Α. 64.08.09 «Υλικά άμεσης
ανάλωσης»

ΙΑ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 2.774,57€
Ν.Π. ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. /

Κ.Α. 64.08.09 «Υλικά άμεσης
ανάλωσης»

ΣΥΝΟΛΟ 4.901,06€

ΦΟΡΕΑΣ   3  .    Ν.Π.Δ.Δ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ   ¨ΕΥ ΖΗΝ¨ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ(ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ)
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΫΠ/ΣΑ ΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)ΜΕ ΦΠΑ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ν.Π. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ

2017

A ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 8.963,00€
Ν.Π. ΕΥΖΗΝ /Κ.Α. 60.6481.01
«Προμήθεια ειδών τροφίμων»

B
ΕΙΔΗ

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ 8.090,80€
Ν.Π. ΕΥΖΗΝ /Κ.Α. 60.6481.01
«Προμήθεια ειδών τροφίμων»

Γ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
6.732,54€

Ν.Π. ΕΥΖΗΝ /Κ.Α. 60.6481.01
«Προμήθεια ειδών τροφίμων»

Δ ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ
2.109,71€

Ν.Π. ΕΥΖΗΝ /Κ.Α. 60.6481.01
«Προμήθεια ειδών τροφίμων»

Ε ΕΙΔΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ
2.994,50€

Ν.Π. ΕΥΖΗΝ /Κ.Α. 60.6481.01
«Προμήθεια ειδών τροφίμων»

ΣΤ’ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
2.867,60€

Ν.Π. ΕΥΖΗΝ /Κ.Α. 60.6481.01
«Προμήθεια ειδών τροφίμων»

Ζ’ ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
1.891,62€

Ν.Π. ΕΥΖΗΝ /Κ.Α. 60.6481.01
«Προμήθεια ειδών τροφίμων»

Η’ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ
2.745,90€

Ν.Π. ΕΥΖΗΝ /Κ.Α. 60.6481.01
«Προμήθεια ειδών τροφίμων»

Θ’ ΕΛΑΙΑ
3.601,96€

Ν.Π. ΕΥΖΗΝ /Κ.Α. 60.6481.01
«Προμήθεια ειδών τροφίμων»

ΣΥΝΟΛΟ 39.997,63€

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις :
1)  Νόμος  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2) Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αναληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
3)  Του  N.  3463/2006 «Δημοτικός  και  κοινοτικός  κώδικας» και  την  Εγκύκλιο  2  (Αρ.  πρωτ.
2037/11-1-2007) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
4)Του  Ν.  3852/2010   «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).
5). Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 240/12-122012,
τ. Α•), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18/25-1-2013, τ. Α•), με το
οποίο  ορίστηκε  ότι  η  διαδικασία  ανάδειξης  προμηθευτών  -χορηγητών  για  προμήθειες  α)
τροφίμων,  β)  λοιπών  αναλώσιμων  ειδών  παντοπωλείου  καθώς  και  παρόχων  των  σχετικών
υπηρεσιών,             γ) πετρελαιοειδών και δ) φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού
για  τις  ανάγκες  των  Δήμων,  των  ιδρυμάτων  και  όλων  των  νομικών  τους  προσώπων
πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. 
6).Την αριθ. 3/11543/26-3-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
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7).Τις αποφάσεις των Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. και του ΕΥ ΖΗΝ για την έγκριση διενέργειας της
προμήθειας τροφίμων για το έτος 2017 και της έγκρισης της σχετικής μελέτης, καθώς και τις
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης.
8). Τον Ν. 4281/14
9).Νόμος 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
10)Την υπ΄αρ. 44/2017 Απόφαση της Οικονομική Επιτροπής Έδεσσας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό  (%)  επί  της  εκάστοτε  διαμορφούμενης  και  πιστοποιούμενης  από  το  Παρατηρητήριο
Τιμών   Τροφίμων  του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μέσης τιμής πώλησης
του είδους, κατά  την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό
γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: Οπωρολαχανοπωλείου,  Ορνιθοπωλείου, Κρεοπωλείου,
Ιχθυοπωλείου  και Ελαίων και γενικότερα για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων που αναγράφονται στο
εβδομαδιαίο δελτίο πιστοποίησης τιμών τροφίμων της ανωτέρω Υπηρεσίας β) με τιμές μονάδας
για  τα  υπόλοιπα  είδη  ήτοι:  Τυροκομικά,  Γαλακτοκομικά  είδη,  είδη  Αρτοποιείου  και
Παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή – τιμή
μονάδας.

Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται  στις   πενήντα  έξι  χιλιάδες  οκτακόσια  τριάντα  οκτώ  ευρώ και
εξήντα  λεπτά   (56.838,60)  Ευρώ  με  (ΦΠΑ  13%  &  24%),  με  κλειστές  προσφορές  για  την
προμήθεια  τροφίμων  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  των  Νομικών  Προσώπων  του  Δήμου
(ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.  ΚΑΙ  ΕΥΖΗΝ)  καθώς  και  του  Δήμου  Έδεσσας  όπως  περιγράφονται  στο
Παράρτημα της παρούσας.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
Διαγωνισμού  η  οποία  συνεστήθη  με  την  με  αριθμό  44/2017  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  ,  για  την  ανωτέρω  προμήθεια,  η  ελάχιστη  προθεσμία  παραλαβής  προσφορών
ανέρχεται  σε  δώδεκα  (12)  ημέρες  από  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της  προκήρυξης  της
σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 121 παρ.1γ του Ν.4412/2016)

1. Εισαγωγή - Αντικείμενο του Διαγωνισμού

1.1. Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές είναι:
Το Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας του Δήμου Έδεσσας, Πλ Αιγών 1-ΤΚ 58200

1.2. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Ανάδειξη μειοδότη για την «Προμήθεια τροφίμων  και
γάλακτος  μακράς  διάρκειας  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  Δήμου  Έδεσσας  και   των
Νομικών  Προσώπων  του  Δήμου  (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.  και   ΕΥΖΗΝ)»  υπό  τους  όρους  που
περιγράφονται στην παρούσα.
Αναλυτικότερα ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια δώδεκα (12) ομάδων ειδών τροφίμων
που είναι: (Α) Ειδών Παντοπωλείου για το Ν.Π. ΕΥΖΗΝ, (Β) Ειδών Οπωροπωλείου για το
Ν.Π. ΕΥΖΗΝ, (Γ) Ειδών Κρεοπωλείου για το Ν.Π. ΕΥΖΗΝ, (Δ)Ειδών Ιχθυοπωλείου για το
Ν.Π. ΕΥΖΗΝ, (Ε) Ειδών Πτηνοτροφείου για το Ν.Π. ΕΥΖΗΝ,  (ΣΤ) Ειδών Αρτοποιείου για το
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Ν.Π. ΕΥΖΗΝ, (Ζ) Ειδών Γαλακτοπωλείου για το Ν.Π. ΕΥΖΗΝ, (Η) Τυροκομικών Ειδών για
το Ν.Π. ΕΥΖΗΝ, (Θ) Ελαίων για το Ν.Π. ΕΥ ΖΗΝ, (Ι) Ειδών Παντοπωλείου για το Ν.Π.
ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε., (ΙΑ) Ειδών Αρτοποιείου για το Ν.Π. ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. ,(ΙΒ) Γάλα μακράς διάρκειας
για τον ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ όπως περιγράφονται αναλυτικά στους πίνακες του παραρτήματος
Α’, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

1.3.  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλλουν  προσφορά  για  μία  ή  περισσότερες  «ομάδες
ειδών»,  για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «ομάδας ειδών»,  όπως αυτό
περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα της παρούσας. 
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μίας «ομάδας ειδών» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη
της προσφοράς ολόκληρου της «ομάδας ειδών».
Κριτήριο κατακύρωσης είναι α) το  μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της
εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από το Παρατηρητήριο  Τιμών Τροφίμων του
Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  και  πιστοποιούνται  από  τις  αρμόδιες
υπηρεσίες της Π.Ε Πέλλας, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε
χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: Οπωρολαχανοπωλείου, Ορνιθοπωλείου,
Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου  και Ελαίων και γενικότερα για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων που
αναγράφονται στο εβδομαδιαίο δελτίο πιστοποίησης τιμών τροφίμων της ανωτέρω Υπηρεσίας 
β)  με  τιμές  μονάδας  για  τα  υπόλοιπα  είδη  ήτοι:  Τυροκομικά,  Γαλακτοκομικά  είδη  ,είδη
Αρτοποιείου ,Παντοπωλείου, γάλα μακράς διάρκειας και,  με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή
τιμή μονάδας.

1.4  Η  Αναθέτουσα  αρχή  διατηρεί  το  απόλυτο  δικαίωμα  να  επιλέξει  μειοδότη,  με  κριτήριο
κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα
παράδοσης,  για κάθε «ομάδα ειδών» ξεχωριστά (Α’-ΙΒ’),  η οποία δεν θα πρέπει  σε καμιά
περίπτωση να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της ή των προσφερόμενων «ομάδων ειδών» της
παρούσας πρόσκλησης. 

1.5. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών επισυνάπτονται στην διακήρυξη και συγκεκριμένα στο
Παράρτημα της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1.6. Προς κατανόηση των όρων της παρούσης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους εξής όρους:
 «Ενδιαφερόμενος»:  Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που νόμιμα ασκεί την κατασκευή ή
εμπορία των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
«Υποψήφιος»:  Το  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  ή  η  ένωση  προμηθευτών  που  υποβάλλει
προσφορά.
«Επιτροπή Διενέργειας  Διαγωνισμού»  ή «Επιτροπή Αξιολόγησης  των  Αποτελεσμάτων  του
διαγωνισμού»: Η  Επιτροπή διενέργειας ή επιτροπή αξιολόγησης που συνεστήθη  δυνάμει της
με αριθμό 44/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και την εισήγηση, γνωμοδότηση προς την Αναθέτουσα
Αρχή της ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας.
«Επιτροπή αξιολόγησης  ενστάσεων»  Για  την  εξέταση  των  προβλεπόμενων  ενστάσεων  και
προσφυγών  που  υποβάλλονται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής,  συγκροτείται  χωριστό
γνωμοδοτικό όργανο τριμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι
διαφορετικά  από  τα  μέλη  του  γνωμοδοτικού  οργάνου  που  είναι  αρμόδιο  για  τα  υπόλοιπα
θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.).
 «Ανάδοχος» ή «Προμηθευτής»: Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση προμηθειών
της παρούσας, μέσω σύμβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί, μετά την κατακύρωση
του αποτελέσματος. 
«Τεύχη Διαγωνισμού»: Η παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα και
περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών διαγωνισμός.
«Προσφορά»:  Η Προσφορά  που  θα  υποβάλλουν  οι  Υποψήφιοι  στο  πλαίσιο  του παρόντος
διαγωνισμού,  και  η  οποία  περιλαμβάνει  τρεις  υποφακέλους  και  πιο  συγκεκριμένα  α)  τον
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Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) τον Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς και γ) τον
Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς.
«Υπεύθυνη  Δήλωση»:  Πρόκειται  για  την  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.  1599/1986,  ή  σε
περίπτωση  αλλοδαπού  υποψηφίου  κείμενο  ανάλογης  αποδεικτικής  αξίας,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου υπογράφεται από τον
νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτήν την
περίπτωση προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). 

2. Προϋπολογισμός του έργου

2.1. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
πενήντα έξι  χιλιάδων οκτακοσιών τριάντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών  (56.838,60) Ευρώ
με (ΦΠΑ 13% & 24%) , θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους Κ.Α.
εξόδων  των  προϋπολογισμών  του  έτους  2017  του  Δήμου  Έδεσσας  και   των   Νομικών
Προσώπων,  που  αναφέρονται  στις  αποφάσεις  της  Οικονομικής  Επιτροπής   και  των
Διοικητικών  Συμβουλίων των Νομικών  Προσώπων.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΫΠ/ΣΑ

ΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)ΜΕ

ΦΠΑ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ν.Π. ΟΙΚ.

ΕΤΟΥΣ 2017

A ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 8.963,00 €
Ν.Π. ΕΥΖΗΝ /Κ.Α. 60.6481.01

«Προμήθεια ειδών τροφίμων»

B
ΕΙΔΗ

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛ
ΕΙΟΥ

8.090,80 €
Ν.Π. ΕΥΖΗΝ /Κ.Α. 60.6481.01

«Προμήθεια ειδών τροφίμων»

Γ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
6.732,94 €

Ν.Π. ΕΥΖΗΝ /Κ.Α. 60.6481.01
«Προμήθεια ειδών τροφίμων»

Δ ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ
2.109,71 €

Ν.Π. ΕΥΖΗΝ /Κ.Α. 60.6481.01
«Προμήθεια ειδών τροφίμων»

Ε ΕΙΔΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ
2.994,50 €

Ν.Π. ΕΥΖΗΝ /Κ.Α. 60.6481.01
«Προμήθεια ειδών τροφίμων»

ΣΤ’ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
2.867,60€

Ν.Π. ΕΥΖΗΝ /Κ.Α. 60.6481.01
«Προμήθεια ειδών τροφίμων»

Ζ’ ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
1.891,62 €

Ν.Π. ΕΥΖΗΝ /Κ.Α. 60.6481.01
«Προμήθεια ειδών τροφίμων»

Η’ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ
2.745,90 €

Ν.Π. ΕΥΖΗΝ /Κ.Α. 60.6481.01
«Προμήθεια ειδών τροφίμων»

Θ’ ΕΛΑΙΑ
3.601,96 €

Ν.Π. ΕΥΖΗΝ /Κ.Α. 60.6481.01
«Προμήθεια ειδών τροφίμων»
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Ι ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2.126,49€
Ν.Π. ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. /

Κ.Α. 64.08.09 «Υλικά άμεσης
ανάλωσης»

ΙΑ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 2.774,57€
Ν.Π. ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. /

Κ.Α. 64.08.09 «Υλικά άμεσης
ανάλωσης»

ΙΒ
ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
20.155,81€

Δήμος Έδεσσας
Κ.Α 15.6063.001 ,20.6063.001

30/6063.001,45/6063.001
(Προμήθεια γάλακτος )

Υπηρεσιών Αθλητισμού,
Καθαριότητας, Τεχνικών Έργων και

Νεκροταφείων

2.2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας, του
Ν.Π.  «ΕΥ  ΖΗΝ»  και  της   ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.,  οικονομικού  έτους  2017  και  βαρύνει  τους
Κ.Α.15.6063.001,20.6063.001,30.6063.001,35.6063.001 και 45.6063.001 του Δήμου Έδεσσας
« Προμήθεια γάλακτος Υπηρεσιών Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, Καθαριότητας και
Ηλεκτρογωτισμού, Τεχνικών Έργων και Νεκροταφείων» με ποσό 20.155,81€ συνολικά,  τον
Κ.Α 60.6481.01 του ΝΠ ΕΥ ΖΗΝ «Προμήθεια ειδών τροφίμων» με ποσό 39.997,63€.  καθώς
και  τον  Κ.Α 64.08.09   της  ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε  «  Υλικά  άμεσης  ανάλωσης  Προμήθεια  τροφίμων
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ » με ποσό 4.901,06€. 

2.3.  Οι  διαγωνιζόμενοι  με  τις  προσφορές  τους  και  επί  ποινή  αποκλεισμού,  δεν  μπορούν  να
υπερβούν το ως άνω ποσό του προϋπολογισμού της ή των προσφερόμενων «ομάδων ειδών»
του Έργου.

3. Τρόπος υποβολής προσφορών

3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται:
α) Από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους μέχρι την ώρα
ενάρξεως του διαγωνισμού (καταληκτική προθεσμία).
β) Αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα
περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού.

3.2.  Προσφορές  που  είτε  υποβλήθηκαν  μετά  την  καθορισμένη  ημερομηνία  και  ώρα,  είτε
ταχυδρομήθηκαν  έγκαιρα,  αλλά  δεν  έφτασαν  έγκαιρα  στην  υπηρεσία,  δε  θα  λαμβάνονται
υπόψη και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες.

4. Κατάθεση των προσφορών - Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

4.1.  Η  κατάθεση  των  προσφορών  θα  γίνει  στα  γραφεία  του  Δήμου  Έδεσσας,  στο  Δημοτικό
Κατάστημα Έδεσσας, Πλατεία Αιγών 1 -Τ.Κ. 58200.

4.2. Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή διευκρινίσεων είναι ο κ. Σωκράτης Σούγγαρης τηλ. 2381
350 721, fax: 2381024444. 

4.3. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 14 Μαρτίου  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. -10.30 π.μ. (ώρα λήξης
αποδοχής των προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, Πλατεία Αιγών 1, ενώπιον της
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αρμόδιας  Επιτροπής  Διεξαγωγής  Διαγωνισμού  που  έχει  συγκροτηθεί  με  την  απόφαση  της
Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 44/2017

5. Δημοσίευση

5.1. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης καθώς και το πλήρες τεύχος θα είναι δημοσιευμένο στον
δικτυακό τόπο του δήμου Έδεσσας www.edessa.gr και η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί
στο  πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ και  στο  ΚΗΜΔΗΣ  για  τουλάχιστον  12(δώδεκα)  ημερολογιακές
ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 66. (άρθρο 117 παρ.2 Ν.4412/2016) και παράλληλα θα παρέχεται
δωρεάν  όλες  τις  εργάσιμες  ημέρες,  από 08:00  έως  14:30,  από το  Γραφείο  Προμηθειών  του
δήμου.  Οι  ενδιαφερόμενοι,  προκειμένου  να  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό,  θα  πρέπει  να
συμπληρώσουν την αίτηση – φόρμα συμπλήρωση παραλαβής διακήρυξης με τα στοιχεία τους
και να την καταθέσουν ή αποστείλουν στο Δήμο με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 

6. Αξιολόγηση Προσφορών

6.1 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή με κριτήριο κατακύρωσης το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης των
ειδών .

6.2 Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται για μία ή περισσότερες «ομάδες ειδών» , για τη
συνολική  όμως  προκηρυχθείσα  ποσότητα  κάθε  «ομάδας  ειδών»,  όπως  αυτή  περιγράφεται
μονοσήμαντα  στο  Παράρτημα  της  παρούσας.  Απόρριψη  ενός  ή  περισσοτέρων  ειδών  μίας
«ομάδας ειδών»επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας ειδών»

6.3 Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα γίνει βάσει του «Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς»
του Παραρτήματος  της παρούσης.

6.4 Η υποβολή μιας προσφοράς δεν κωλύει  τη  συνέχιση του διαγωνισμού και  την ανάθεση της
σύμβασης (παρ. 3 το άρθρου 117 του Ν.4412/2016).

7. Είδος – Προδιαγραφές

7.1  Το  είδος  και  οι  προδιαγραφές  των  υπό  προμήθεια  ειδών  αναφέρονται  λεπτομερώς  στο
Παράρτημα της παρούσας Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

8. Προσφορές

8.1 Ο χρόνος ισχύος των οικονομικών προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη
ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120
ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

8.2 Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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8.3 Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν
από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. 

8.4 Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει
σχετικό  αίτημα  προς  τους  προσφέροντες  (5)  πέντε  ημέρες  πριν  από  τη  λήξη  ισχύος  των
προσφορών τους. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) μέρες και σε
περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, αποστείλουν εγγράφως την αποδοχή της
παράτασης της ισχύος της προσφοράς τους. Σε περίπτωση που η κατακύρωση του διαγωνισμού
ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής
της, η κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

8.5 Ο υποψήφιος Μειοδότης δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την
κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Μειοδότης
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση

9. Κατάρτιση και υποβολή Προσφορών

9.1  Όσοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να  καταθέσουν  προσφορά
(δικαιολογητικά  συμμετοχής,  τεχνική  προσφορά και  οικονομική προσφορά)  μέσα σε  φάκελο
σφραγισμένο, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση
τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να
είναι σε αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση γλώσσα, κατά προτίμηση στην Αγγλική.

9.2  Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια

 Ο αριθμός της διακήρυξης

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

 Τα στοιχεία του συμμετέχοντα
9.3  Φάκελος  της  «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  περιλαμβάνει  τρεις  επιμέρους  κλειστούς  και  σφραγισμένους

υποφακέλους:  α)  τον  Υποφάκελο  των  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής,β)  τον  Υποφάκελο  της
Τεχνικής  Προσφοράς  και  γ)  τον  Υποφάκελο  της  Οικονομικής  Προσφοράς.  Έκαστος  εκ  των
τριών Υποφακέλων υποχρεωτικά αναγράφει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (βλ. παράγραφο
9.2  του  παρόντος)  και  τον  τίτλο  αντιστοίχως:  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

9.4 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου
όγκου,  να  τοποθετηθούν  στον  κυρίως  φάκελο,  τότε  αυτά  συσκευάζονται  χωριστά  και
ακολουθούν  τον κυρίως φάκελο,  με την ένδειξη «Παράρτημα Τεχνικής  Προσφοράς» και  τις
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

9.5 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην  προσφορά  οποιαδήποτε  διόρθωση,  αυτή  πρέπει  να  είναι  καθαρογραμμένη  και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει
και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες
την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

9.6 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
κάθε  διευκρίνηση,  τροποποίηση  ή  απόκρουση  όρου  της  Πρόσκλησης  ή  της  προσφοράς.
Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε ενώπιόν του είτε ύστερα
από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου σύμφωνα με το άρθρο
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102  του  Ν  4412/2016.  Σημειώνεται  ότι  από  διευκρινήσεις  που  δίδονται  σύμφωνα  με  τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

9.7  Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  γίνεται  δημόσια  από  την  επιτροπή  διενέργειας   του
διαγωνισμού, παρουσία των υποψηφίων ή των νομίμων εκπροσώπων τους σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στα άρθρα 100,117 του Ν 4412/2016

9.8  Μετά  την  αποσφράγιση  των  οικονομικών  προσφορών  η  επιτροπή  διαγωνισμού  συντάσσει
πρακτικό, με το οποίο εισηγείται,  ειδικά και αιτιολογημένα, προς την Αναθέτουσα Αρχή την
κατακύρωση του διαγωνισμού.

10. Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο διαγωνισμό-Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

10.1 Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισμό έχουν σύμφωνα με το άρθρο 25
του Ν 4412/16 :

(α)  Φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  της  ημεδαπής  ή  της  αλλοδαπής  ή  συνεταιρισμοί  ή
κοινοπραξίες  ή ενώσεις προμηθευτών με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία ή την
παραγωγή συναφών ειδών με το δημοπρατούμενο έργο.
(β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα
καθοριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου (άρθρο 19 παρ.1 Ν.4412/2016)

10.2  Στη  συνέχεια  της  παρούσας  προκήρυξης,  ο  όρος  "προμηθευτής"  αφορά  όλες  τις
προαναφερθείσες κατηγορίες.

10.3 Δεν γίνονται δεκτοί στην συμμετοχή της  διαδικασίας σύναψης σύμβασης  οικονομικοί φορείς
σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν 4412/2016  όσοι: 

(α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή
ΝΠΙΔ  ή  Α.Ε.  του  Δημοσίου  τομέα  ή  Οργανισμό  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  γιατί  δεν
εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις  και ο αποκλεισμός τους είναι εν ισχύ.
(β)  Όσοι  αποκλείστηκαν  από διαγωνισμούς  για  προμήθειες  του  Ελληνικού Δημοσίου με
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους με αμετάκλητη απόφαση  για
αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι  σοβαρού
επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να  διαπιστώσει  με
οποιοδήποτε τρόπο.
(γ)  Όσα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  του  εξωτερικού  έχουν  υποστεί  αντίστοιχες  με  τις
παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  θα  εξετάζονται  και  θα  κρίνονται  από την  Αναθέτουσα Αρχή   ανά
περίπτωση.
(δ) Όσοι :

 Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. 

 Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  τόσο της  χώρας εγκατάστασής
τους όσο και του ελληνικού δικαίου. 

 Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και
τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του
ελληνικού δικαίου. 

 Είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται σύμφωνα με τη διακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες
αυτές. 

10.4. Απορρίπτονται  προσφορές  επιχειρήσεων  (κατασκευαστικών  ή  εμπορικών)  που  κατά
παράβαση  των  Άρθρων  138  και  182  της  Διεθνούς  σύμβασης  Εργασίας  απασχολούν  ή
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εκμεταλλεύονται  ανηλίκους  κάτω  των  15  ετών.  Οι  προσφέροντες  εφ’  όσον  δεν  είναι  και
κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην
κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.

11.  Υποφάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής
(άρθρα 93, 94 και 95  του Ν.44122016)

              Ο φάκελος της προσφοράς, με ποινή απόρριψης της προσφοράς, θα περιέχει:

11.1 Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής που πρέπει να περιέχει ο  φάκελος της προσφοράς είναι τα
εξής:

11.2 Συμπληρωμένο το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ( ΤΕΥΔ ) για
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών [άρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016 (Α 147)].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: από τα πεδία του ΤΕΥΔ αυτά που απαιτείται να συμπληρωθούν είναι:

1)  Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
2)  Μέρος IIΙ: Λόγοι Αποκλεισμού
3)  Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής (να συμπληρωθεί μόνο η ενότητα Α: Καταλληλότητα –
περίπτωση 1)
4) Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις.

(Το ΤΕΥΔ υπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
νομικού προσώπου. )

11.3 Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 Ν. 1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των
τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

11.4 Τα  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  του  προσφέροντος  οικονομικού φορέα, ως εξής:
α) Για τα φυσικά πρόσωπα, φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή ισοδύναμου έγγραφου.
β) Οι Ο.Ε, Ε.Ε.. οφείλουν να καταθέσουν το καταστατικό ίδρυσης, πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με
την αναλυτική ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου.
Οι Ε.Π.Ε., ΙΚΕ και Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ίδρυσης, ΦΕΚ ή πιστοποιητικό
του  ΓΕΜΗ  με  την  αναλυτική  ισχύουσα  εκπροσώπηση  και  γενικό  πιστοποιητικό  ΓΕΜΗ
τελευταίου τριμήνου .
γ) Οι ενώσεις, τα νομιμοποιητικά έγγραφα των φορέων που την αποτελούν.
δ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους,
δηλαδή στην περίπτωση Ο.Ε, Ε.Ε.. Ι.Κ.Ε. & Ε.Π.Ε εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, θεωρημένη
για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  ενώ  στην  περίπτωση  Α.Ε.  η  εξουσιοδότηση  εκπροσώπησης
γίνεται με την απόφαση του Δ.Σ.
ε) σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), απόσπασμα πρακτικού περί έγκρισης συμμετοχής
στον  παρόντα  διαγωνισμό  και  εξουσιοδότησης  εκπροσώπησης  σε  μέλος  του Δ.Σ.  ή  σε
τρίτο πρόσωπο.
στ) σε περίπτωση ένωσης, δήλωση ή ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο θα προσδιορίζεται η
έκταση και  το είδος  της συμμετοχής  του κάθε μέλους  – φορέα (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  καθώς  και  ο  εκπρόσωπος  –  συντονιστής  της.
ζ) σε περίπτωση συνεταιρισμού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής για τη νόμιμη λειτουργία του.
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12. Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

12.1 Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς τα
ακόλουθα:

12.1.1  Λεπτομερή  Περιγραφή  για  κάθε  προσφερόμενο  είδος,  συνοδευόμενη  από  τα  τεχνικά
χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Τα προσφερόμενα είδη θα περιγράφονται με τρόπο,
έτσι  ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου
είδους.
Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Ο κάθε προμηθευτής θα απαντά σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών, σε περίπτωση
δε διαφωνίας θα πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τα σημεία απόκλισης.
Για τα προϊόντα που κατασκευάζει/παράγει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός
«κατασκευής/παραγωγής του εργοστασίου μας».

13.Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς

13.1 Στον σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά
του Υποψηφίου, η οποία θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι συνταγμένη σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ΄ της παρούσας προκήρυξης.

13.2 Με την προσφορά η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά «ομάδα ειδών Στην τιμή
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το
Φ.Π.Α.  για  την  παράδοση  του  υλικού,  ήτοι  το  κόστος  μεταφοράς  και  εγκατάστασης  των
αντικειμένων στους τόπους προορισμούς τους. Τα οποιαδήποτε προσφερόμενα είδη, όργανα,
παρελκόμενα  ή ανταλλακτικά  που αναγράφονται  στην  τεχνική  προσφορά δεν επιβαρύνουν
επιπλέον την τιμή, αλλά περιλαμβάνονται σ ΄ αυτή. Η τιμή, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη
για τη σύγκριση των προσφορών.

13.3 Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς των ειδών
στους τόπους που θα υποδείξουν τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.

13.4  Οι  προμηθευτές  υποχρεούνται  να  ακολουθήσουν  τους  ίδιους  κωδικούς  και  τις  περιγραφές
προϊόντων στην προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση.

13.5 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τιμών που αναφέρονται στα έντυπα της οικονομικής
προσφοράς υπερισχύει  η τιμή μονάδας της «ομάδας ειδών» που αναγράφεται  ολογράφως,  οι
υπόλοιπες  δε διορθώνονται  σύμφωνα με αυτήν.  Προσφορά που δεν αναγράφει  την τιμή της
«ομάδας ειδών» ολογράφως θεωρείται άκυρη για την ομάδα.

13.6 Η αναγραφή της έκπτωσης  σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο
στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή
μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

13.7 Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη. Σε περίπτωση που
αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια επιτροπή.

13.8   Η Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τους  συμμετέχοντες  στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης έκπτωσης , οι δε προμηθευτές υποχρεούνται
να τα παρέχουν.

13.9.  Προσφορές  που  θέτουν  όρο  αναπροσαρμογής  της  τιμής  των  υπό  προμήθεια  ειδών,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
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13.10 Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη,  με  απόφαση  της  Υπηρεσίας  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

                       14.  Πρόσκληση για υποβολή δικ/κών κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα)
                                                     (Άρθρα 80 και 103 του Ν.4412/2016)

14.1  Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  ειδοποιεί  εγγράφως  τον
προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό  ανάδοχο»)  για  να
υποβάλει, εντός προθεσμίας 10 έως 20 ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν.4250/2014  (Α'  74)  των  δικαιολογητικών  που  αποδεικνύουν  τα  όσα  δηλώθηκαν  με  το
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) στο άρθρο 4 της παρούσας.
Τα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  ο  οποίος  παραδίδεται  ή
αποστέλλεται εμπρόθεσμα στην αρμόδια επιτροπή.

14.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά  ή υπάρχουν   ελλείψεις  σε αυτά που
υποβλήθηκαν,  παρέχεται  προθεσμία  στον  προσωρινό  ανάδοχο  να  τα  προσκομίσει  ή  να  τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

14.3   Αν,  κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που
δηλώθηκαν  είναι  ψευδή  ή  ανακριβή  ή  ο  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  υποβάλει  στο
προκαθορισμένο χρονικό  διάστημα τα  απαιτούμενα  πρωτότυπα ή αντίγραφα,  των  παραπάνω
δικαιολογητικών  ή  αν  από  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται τα όσα δηλώθηκαν, τότε εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι
διατάξεις των παρ.3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οψιγενείς μεταβολές
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει
ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/16, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε
γνώση  ο  προσφέρων/υποψήφιος  μετά  την  δήλωση  και  μέχρι  την  ημέρα  της  έγγραφης
ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης,  οι
προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και
το  αργότερο  μέχρι  την  ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των
δικαιολογητικών του άρθρου 80.

Σε περίπτωση έγκαιρης  και  προσήκουσας ενημέρωσης της  αναθέτουσας  αρχής  για  οψιγενείς
μεταβολές  κατά  την  έννοια  της  προηγούμενης  παραγράφου  που  επήλθαν  στο  πρόσωπο  του
προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του,
που  είχε  προσκομισθεί,  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  4,  5  και  6  του  άρθρου  72,  και
εφαρμόζονται  κατά  τα  λοιπά  οι  διατάξεις  των  παραγράφων  αυτών.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής ή εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, που
είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72.

14.4 Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη
πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή
για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη
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ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις)  είτε  για  την  κατακύρωσης  της
σύμβασης. Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,  επικυρώνονται
με απόφαση κατακύρωσης (του άρθρου 105 του Ν.4412/2016)

14.5 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.

14.6  Τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  (αποδεικτικά  μέσα)  που  καλείται  να  προσκομίσει  ο
προσωρινός ανάδοχος για όσα δηλώθηκαν με το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ ( ΤΕΥΔ ) στο άρθρο 4 της παρούσας είναι τα εξής:

Α) απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, ή ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω
οικονομικός  φορέας,  από το οποίο προκύπτει  ότι  πληρούνται  αυτές  οι  προϋποθέσεις.  Σε
περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη
βεβαίωση  ενώπιον  δικαστικής  αρχής  ή  Συμβολαιογράφου,  περί  των  αδικημάτων  που
αφορούν  οι  καταδίκες  που  είναι  γραμμένες  στο  μητρώο.  Αν  από την  ένορκη βεβαίωση
προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα  μπορούσε να προκαλέσει
αποκλεισμό  του διαγωνιζομένου,  προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να
διαπιστωθεί  αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η
ένορκη βεβαίωση διατηρεί  την ισχύ της  για  όσο χρόνο αντιστοιχεί  στο περιεχόμενο του
ποινικού μητρώου.
Το παρόν δικαιολογητικό αφορά τα πρόσωπα που αναφέρονται στη διευκρίνιση της 3.1.1.

Β) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας:
περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην
καταβολή  των  εισφορών   κοινωνικής   ασφάλισης,   τόσο   της   κύριας   όσο   και   της
επικουρικής.  Το  πιστοποιητικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας  θα  αφορά  όλους  τους
απασχολούμενους  με  οποιοδήποτε  σχέση  εργασίας  στην  επιχείρηση  του  συμμετέχοντος
συμπεριλαμβανομένων  των  εργοδοτών  που  είναι  ασφαλισμένοι  σε  διαφορετικούς
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.
(Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα η υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας ως
προς το σκέλος  των εργοδοτών αφορά για  τις  Ανώνυμες  Εταιρίες,  τον Πρόεδρο και  τον
Διευθύνοντα  Σύμβουλο,  για  τις  ομόρρυθμες,  ετερόρρυθμες  και  περιορισμένης  ευθύνης
εταιρίες, τον/τους Διαχειριστές αυτών (όπως ορίζεται στο καταστατικό κλπ της εταιρίας), για
τους συνεταιρισμούς τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (εφόσον υπάρχει))

 Γ) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας
περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην
καταβολή των φόρων.

Δ) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας
εγγραφής  σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στη  χώρα
εγκατάστασής  του  (για  την  Ελλάδα  είναι  το  Βιοτεχνικό  ή  Εμπορικό  ή  Βιομηχανικό
Επιμελητήριο) που να έχει εκδοθεί το πολύ 6 (έξι) μήνες πριν.
Από το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να προκύπτει η εγγραφή του στο εν λόγω μητρώο
και  το  αντικείμενο  δραστηριότητάς  του,  σχετικό  με  αυτό  της  παρούσας  σύμβασης.  Σε
περίπτωση ένωσης εκδίδεται για κάθε φορέα μέλος που την αποτελούν.

Ε) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας
περί του ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί από πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία
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εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν  τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν  έχει
αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  και  δεν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε
ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,  προβλεπόμενη  σε  εθνικές
διατάξεις νόμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Αν  το  κράτος-μέλος  ή  η  εν  λόγω  χώρα  δεν  εκδίδει  τέτοιου  είδους  έγγραφο  ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου
73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη
-  μέλη  ή  στις  χώρες  όπου  δεν  προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του
ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή
αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  οργανισμού  του  κράτους  -  μέλους  ή  της  χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

15. Χρόνος και τρόπος Παράδοσης

15.1 Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 206, 207, 208 & 209
του Ν.4412/2016. από την αρμόδια τριμελή επιτροπή (άρθρο 221 του Ν 4412/2016 ) του κάθε
νομικού προσώπου και  σύμφωνα με τον τρόπο και  κατά τον χρόνο που θα ορίζεται  από τη
σύμβαση.

15.2  Τα  υλικά  θα  παραδίδονται  από  τον  ανάδοχο  τμηματικά  και  σε  ποσότητες  ανάλογα  με  τις
τρέχουσες ανάγκες  του Δήμου Έδεσσας, των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π. ΕΥΖΗΝ και των
δομών  της  ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.  και  θα  παραδίδονται  στον  τόπο  και  στις  ακριβείς  θέσεις  που  θα
υποδεικνύονται εκ των προτέρων από τις αντίστοιχες υπηρεσίες.   
Στην  περίπτωση  που  οι  ευρισκόμενοι  σε  αναστολή  Παιδικοί  Σταθμοί  του  ¨ΕΥ  ΖΗΝ¨
λειτουργήσουν κατά το υπόλοιπο του έτους 2017, οι ανάδοχοι προμηθευτές υποχρεούνται στην
προμήθεια των παραπάνω ειδών και σε αυτούς τους Παιδικούς Σταθμούς.

15.3 Ο χρόνος  παράδοσης  θα είναι  σύμφωνα με την  ημερομηνία  της  έγγραφης παραγγελίας  Σε
περίπτωση που τα υπό παραλαβή είδη, δεν πληρούν τους όρους της προσφοράς και υπάρχουν
διαφορές  και  αποκλίσεις  από  αυτούς,  τότε  αυτά  δεν  θα  παραληφθούν  και  ο  ανάδοχος
υποχρεούται  να  τα  αντικαταστήσει  ή  να  τα  αποκαταστήσει,  σύμφωνα  με  τους  όρους  της
σύμβασης και της προσφοράς, εκτός αν μετά από απόφαση των Δ.Σ. των νομικών προσώπων, τα
εν λόγω είδη κριθούν κατάλληλα και δύναται να παραληφθούν σύμφωνα με το άρθρο 28 του
Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.

15.4 Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή εφ' όσον απαιτηθεί η αντικατάστασή των
με  άλλα  που  να  πληρούν  επακριβώς  τους  όρους  της  σύμβασης  και  της  προσφοράς,  ο
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις

15.5 Τα νομικά πρόσωπα ΕΥΖΗΝ και ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. διατηρούν το δικαίωμα πριν την παραλαβή να
προβούν σε δειγματοληπτικό έλεγχο των προς παράδοση προϊόντων.

15.6 Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει το πολύ εντός 30 ημερών από την άφιξη
των ειδών.
Επισημαίνεται ότι:
Τα προσφερόμενα είδη, πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές και τα
σχετικά  έγγραφα  της  Υπηρεσίας  και  θα  παραδίδονται  σύμφωνα  με  τις  εκάστοτε  ισχύουσες
Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
-Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται στο χώρο των υπηρεσιών με καθαρά και απολυμασμένα μέσα
του προμηθευτή. Ειδικά για τα προϊόντα που χρειάζονται ψύξη, αυτά θα πρέπει να μεταφέρονται
με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα ψυγεία.
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-Οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που θέτει η νομοθεσία και
ο ΕΦΕΤ.
-Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν τις Εκθέσεις των επιθεωρητών των Αρχών Ελέγχου
αν τους ζητηθεί.
-Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής του εκάστοτε Νομικού Προσώπου, θα διενεργεί έλεγχο για τον
αν  τα  είδη  παραδίδονται  σύμφωνα  με  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  Κοινοτικές,  Κτηνιατρικές  και
Υγειονομικές Διατάξεις, και για τον εάν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν ορισθεί
για το κάθε είδος χωριστά.
Αν διαπιστώσει οποιαδήποτε παράβαση σε σχέση με τα παραπάνω η επιτροπή έχει το δικαίωμα
απόρριψης των ειδών, οπότε ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως. Σε άλλη
περίπτωση το Νομικό Πρόσωπο έχει το δικαίωμα να τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε
βάρος του προμηθευτή.
-Ο  προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να  δίνει  στην  Επιτροπή  Παραλαβής  οποιαδήποτε
πληροφορία σχετικά με κάθε χορηγούμενο είδος.
-Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει κάποιο είδος τότε το Νομικό Πρόσωπο έχει το
δικαίωμα  να  το  αγοράζει  (αυτό  ή  αντίστοιχά  του)  από  το  ελεύθερο  εμπόριο  με  έξοδα  που
βαρύνουν τον προμηθευτή.

16 Τρόπος Πληρωμής

16.1  Η  πληρωμή  θα  γίνεται  τμηματικά  με  εξόφληση  του  100%  της  αξίας  του  εκάστοτε
παραστατικού, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, που αφορούν το
προς πληρωμή παραστατικό, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες  του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών
Προσώπων ΕΥΖΗΝ και ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.

16.2 Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα εξής:
i. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
ii. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.
iii.  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΤΩΝ

ΕΙΔΩΝ.
iv. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ,
v. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ,

16.3 Η ευθύνη της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής στον φορέα θα γίνει
από τον προμηθευτή σε συνεργασία με τον φορέα.

16.4 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία  κατά νόμο βαρύνει  τον  Ανάδοχο.  Απαιτήσεις  του
Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως
των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά
κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών
που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν
τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.

16.5 Με κάθε πληρωμή θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις καθώς
και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.  

17. Κατακύρωση και υπογραφή της σύμβασης – Εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης

17.1 Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το αποφασίζον όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει
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το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το
διαγωνισμό σταθμίζοντας τα συμφέροντα και τις ανάγκες της. 
Κανένας  από τους  συμμετέχοντες  στο διαγωνισμό δεν έχει  δικαίωμα αποζημίωσης σε  καμία
περίπτωση.

17.2  Η  κατακύρωση  της  προμήθειας  γίνεται  στον  προμηθευτή  του  οποίου  η  προσφορά  είναι
αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις
όρους,  που  προσφέρει  τη  μεγαλύτερη  έκπτωση  για  τα  εξής  είδη:  Οπωρολαχανοπωλείου,
Ορνιθοπωλείου,  Κρεοπωλείου,  Ιχθυοπωλείου  και  Ελαίων και  β)  για  τα υπόλοιπα είδη ήτοι:
Τυροκομικά, Γαλακτοκομικά είδη  ,είδη Αρτοποιείου και Παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου και
ζαχαροπλαστικής με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή – τιμή μονάδας.

17.3Σύμφωνα με το άρθρο 24 της υπουργ.αποφ.11389/93, στους προμηθευτές στους οποίους έγινε
κατακύρωση  ή  ανατέθηκε  η  προμήθεια  αποστέλλεται  σχετική  ανακοίνωση  οι  οποίοι
υποχρεούνται, να προσέλθουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη
εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται
να καταθέσουν εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ  1β  του  Ν  4412/16,  το  ύψος  της  οποίας  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  5%  της  συνολικής
συμβατικής  αξίας,  χωρίς  το  Φ.Π.Α.  Η  εγγύηση  κατατίθεται  προ  ή  κατά  την  υπογραφή  της
σύμβασης.
Η  εγγύηση  επιστρέφεται  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  των  προς
προμήθεια  ειδών  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο
συμβαλλόμενους.
Οι  εγγυήσεις  εκδίδονται  από πιστωτικά  ιδρύματα ή άλλα νομικά  πρόσωπα που λειτουργούν
νόμιμα  στα  κράτη  –  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  έχουν  σύμφωνα  με  τα  ισχύοντα  το
δικαίωμα  αυτό.  Τα  αντίστοιχα  έγγραφα  των  εγγυήσεων,  αν  δεν  είναι  διατυπωμένα  στην
Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου. 

17.4 Ο Μειοδότης ή οι Μειοδότες που θα επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν συμβάσεις, που θα
βασίζονται στους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του
επιλεγέντος Μειοδότη να συνάψει σύμβαση τότε καλείται ο πρώτος επιλαχών.

17.5 Ο Μειοδότης ή οι Μειοδότες που θα επιλεγούν για τις «ομάδες ειδών» Α’-Θ’ θα συνάψουν
συμβάσεις  με το Ν.Π.  ΕΥΖΗΝ,  αυτοί  που θα επιλεγούν για τις  «ομάδες  ειδών» Η’-ΙΑ’ θα
συνάψουν συμβάσεις με το Ν.Π. ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. και αυτός που θα επιλεγεί για την ομάδα ΙΒμε τον
Δήμο Έδεσσας.  Οι συμβάσεις θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα.

17.6 Οι συμβάσεις μπορούν να παρατείνονται για χρονικό διάστημα μέχρι τρείς μήνες από την λήξη
τους, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλόμενων

18. Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας –Διοικητικές προσφυγές 

18.1 Για την υποβολή των ενστάσεων ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και προθεσμίες του άρθρου 127
του Ν 4412/2016 
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Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι
πέντε  (5)ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο
οικονομικό  φορέα.  Για  την  άσκηση  ένστασης  κατά  της  διακήρυξης  ή  της  πρόσκλησης,  η
ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5)ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την
άπρακτη  πάροδο  της  οποίας  τεκμαίρεται  η  απόρριψη  της  ένστασης  .Για  το  παραδεκτό  της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του
Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

18.2 Αποφασίζον όργανο επί των ενστάσεων είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας.

19. Γενικοί Όροι

19.1 Κάθε διαφορά που απορρέει από την παρούσα ή από τη σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης και τις αξιώσεις που
γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια του Νομού της έδρας του Δήμου.
Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια Έδεσσας.

                                                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΕΔΕΣΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ. ΣΟΥΓΓΑΡΗΣ                  

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΑΙΓΩΝ   1

ΤΑΧ. ΚΩΔ; 582 00    

Προμήθεια Τροφίμων για τα Νομικά 
Πρόσωπα του Δήμου Έδεσσας ¨ΕΥ 
ΖΗΝ¨και ¨ΔΗΚΕΔΕ¨ και γάλακτος 
μακράς διάρκειας για το προσωπικό του 
Δήμου Έδεσσας
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ΤΗΛ. 2381350721 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α' ποιότητας, προϊόντα εγκεκριμένων εταιριών
ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις
Υγειονομικές  και  Κτηνιατρικές  διατάξεις  αποκλειόμενης  απολύτως  της  προμήθειας  κατώτερης
ποιότητας. 

Η μεταφορά των προϊόντων πρέπει να πληροί τους όρους του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών»
και τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία των υπό προμήθεια ειδών πρέπει να είναι
κατάλληλη για τρόφιμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Όταν κριθεί σκόπιμο ή σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για την ποιότητα ή την προέλευση των
τροφίμων, με ευθύνη της Επιτροπής Παραλαβής, διενεργούνται εργαστηριακοί έλεγχοι δηλαδή,
λήψη δειγμάτων και η αποστολή τους στα αρμόδια εργαστήρια.

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση αντικατάστασης προϊόντων που πλησιάζουν την
ημερομηνία λήξης τους και δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί.

Ο  προμηθευτής  ή  οι  προμηθευτές,  στους  οποίους  θα  κατακυρωθεί  το  αποτέλεσμα  του
διαγωνισμού, θα βαρύνονται με όλες γενικά τις δαπάνες για τη μεταφορά και παράδοση των ειδών,
τα έξοδα δειγματοληψίας και δαπάνες ελέγχου της ποιότητας τους, στις οποίες προβεί η Υπηρεσία
κατά τη διάρκεια μέχρι και της ολοκλήρωσης της προμήθειας και γενικά κάθε απαιτηθησόμενη
δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της τμηματικής προμήθειας.

Οι παρακάτω προμήθειες είναι για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου ΕΥΖΗΝ
και ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
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Ζάχαρη Λευκή-Ψιλή (Κωδ. είδους:1, 83) 

Να  πληροί  τους  όρους  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  63  του  Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Η  συσκευασία  να  φέρει  ενδείξεις  στα  ελληνικά,  όπως  αυτές  αναφέρονται  στο  άρθρο  11
Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία των 1 kgr.

Αλεύρι σίτου (Κωδ. είδους:2) 

Ως "άλευρο σίτου" ή απλώς "άλευρο" νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της άλεσης
υγιούς σίτου, βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία.

Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104,105,106,107 του Κ.Τ.Π. και
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο
11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία βάρους 1 Kgr.

Ρύζι (Κωδ. είδους:3) 

Το προϊόν να είναι  Α'  ποιότητας (καρολίνα,  γλασσέ,  κίτρινο για πιλάφι,  αρμπόριο,  κ.λπ.),
βραστερο, πρόσφατης συλλογής και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 του
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π.
περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία των 1 Kgr.

Ζυμαρικά (Κωδ. είδους:4) 

Λαζάνια ψιλά, μακαρόνια, μακαρόνια για παστίτσιο, σπαγγετίνη, αλφαβητάριο, μακαρονάκι
κοφτό, κριθαράκι μέτριο, χυλοπίτες τετράγωνες, σουσαμάκι, πεπονάκι -πάστες, σαλιγκάρι, βίδες,
φιδές κ.λπ.. Τα ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη ή άλευρο
ολικής άλεσης μακαρονοποιίας από σκληρό σίτο και νερό χωρίς ζύμη, ξηραινομενα εντός ειδικών
θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο. Η διαδικασία να είναι σύμφωνη με τους
όρους  του  άρθρου  115  του  Κώδικα  Τροφίμων  και  Ποτών  και  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  και
Υγειονομικές Διατάξεις.
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Επίσης να φέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί
επισήμανσης. Τα παραπάνω είδη θα είναι σε συσκευασίες 500gr ή 1000 gr (αφορά τα μακαρόνια
για παστίτσιο).

Όσπρια 

(Κωδ. είδους:5,6)

Τα προϊόντα να είναι Α' ποιότητας, (φασόλια μέτρια, φασόλια γίγαντες, φακές ψιλές-χονδρές
κ.λπ.), βραστερά, πρόσφατης συλλογής και να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο
121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π.
περί επισήμανσης. Να διατίθενται σε συσκευασία των 500gr.

Κατεψυγμένα λαχανικά 

(Κωδ. είδους:7,8)

Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά (αρακάς, φασολάκια στρογγυλά) πρέπει να έχουν
τις ακόλουθες προδιαγραφές:

1. Να είναι Α' ποιότητας, καθαρισμένα, απαλλαγμένα ινών και βραστερά, κατά προτίμηση
εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε..

2. Να  διατίθενται  σε  συσκευασία  των  500  gr,  όπου  θα  αναγράφεται  η  ημερομηνία
καταψύξεως και λήξεως και

3. Να έχουν ζωηρό φυσιολογικό χρώμα και να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές των
κείμενων διατάξεων  περί  εμπορίας  κατεψυγμένων λαχανικών αποκλειόμενης  απολύτως
της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης (Α').

Η μεταφορά των εν λόγω προϊόντων θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα αυτοκίνητα-ψυγεία
τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα.

Τα προϊόντα και η διακίνηση τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων
και  Ποτών,  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  και  Υγειονομικές  Διατάξεις  καθώς  και  τις  εκάστοτε
ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πραλίνα από φουντούκι με κακάο 

(Κωδ. είδους:9)

Άριστης ποιότητας πραλίνα φουντουκιού με κακάο τύπου «ΜΕΡΕΝΤΑ»,  τυποποιημένη σε
κατάλληλη συσκευασία,  βάρους 600 gr.  Η συσκευασία να φέρει  ενδείξεις  στα ελληνικά,  όπως
αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης.  Να αναγράφεται η προέλευση και
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
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Μέλι, Μέλι Ανθέων ή Θυμαρίσιο

(Κωδ. είδους:10) 

Κατά προτίμηση εγχώριο. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 67 του Κ.Τ.Π.
και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές και Κτηνιατρικές
Διατάξεις.

Η  συσκευασία  να  φέρει  ενδείξεις  στα  ελληνικά,  όπως  αυτές  αναφέρονται  στο  άρθρο  11
Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία 1 Kgr.

Μαρμελάδα

 (Κωδ. είδους:11,84)

Να είναι σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (άρθρο 131 και 132) και
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να φέρουν ενδείξεις στα ελληνικά, όπως
αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να είναι σε συσκευασία πλαστική ή
γυάλινη 380 gr, ή σε συσκευασία πλαστική 450 – 500 gr.. Η επιλογή των φρούτων της εκάστοτε
προμηθευόμενης μαρμελάδας θα προσδιορίζεται από το Νομικό Πρόσωπο.

Ξύδι

 (Κωδ. είδους:12,86)

Να  προέρχεται  μόνο  από  οξική  ζύμωση  του  κρασιού  από  χλωρά  σταφύλια  ή  από  ξερή
σταφίδα και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 10 και 11
Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 350 – 400 ml. σε πλαστική φιάλη.

Αλάτι 

(Κωδ. είδους:13)

Θα πρέπει  να έχει  λευκό  χρώμα και  το υδατικό  του διάλυμα να εμφανίζει  ελαφριά μόνο
θολερότητα και να πληροί τους όρους του άρθρου 38 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις.

Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του
Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία πλαστική βάζο των 500 gr

Ελαιόλαδο 

(Κωδ. είδους:79)
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Το προς προμήθεια ελαιόλαδο πρέπει να είναι Εξαιρετικά Παρθένο, ελληνικής παραγωγής ή
προέλευσης Ε.Ε., σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων
κοινής  χρήσεως  και  με  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  και  Υγειονομικές  Διατάξεις  καθώς  και  τους
κανονισμούς  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων.  Να  έχει  οξύτητα  0,1-0,8
βαθμών και να διατίθεται σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου, σε λευκοσιδηρά ή πλαστικά δοχεία.

Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα.

Αραβοσιτέλαιο 

(Κωδ. είδους:80) 

Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η  συσκευασία  να  φέρει  ενδείξεις  στα  ελληνικά,  όπως  αυτές  αναφέρονται  στο  άρθρο  11
Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου, κατά προτίμηση σε
πλαστικά δοχεία.

Ηλιέλαιο 

(Κωδ. είδους:81)

 Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η  συσκευασία  να  φέρει  ενδείξεις  στα  ελληνικά,  όπως  αυτές  αναφέρονται  στο  άρθρο  11
Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου, κατά προτίμηση σε
πλαστικά δοχεία

Μαργαρίνη,Μαργαρίνη τύπου soft ( ΛΙΠΑΡΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 70%) 

(Κωδ. είδους:14,85).

Να πληροί  τους όρους του άρθρου 78 του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Επίσης να φέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί
επισήμανσης. Να διατίθεται υπό ψύξη, σε συσκευασία των 250 gr και σε συσκευασία του 1Kgr.

Αλλαντικά 
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(Κωδ. είδους:16,17,91)

Όλα τα αλλαντικά (πάριζα, μπέικον, πάριζα τύπου τοστ) να είναι Α΄ ποιότητας. Να έχουν την
πλήρη  και  επιτυχημένη  ωρίμανση,  απαλλαγμένα  αντικανονικών  οσμών  και  γεύσεων  με  τη
χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Τα
αλλαντικά πρέπει να πληρούν τις μικροβιολογικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στα Π.Δ. 56/95
και 119/97. Ο χημικός καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος των μικροβιολογικών προδιαγραφών
θα είναι δεσμευτικός. Η μεταφορά τους προς τις αποθήκες των Νομικών Προσώπων θα γίνεται με
αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα.  Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα
είναι καθαρά και απολυμασμένα. Η συσκευασία θα είναι ανάλογα με τις απαιτήσεις των Νομικών
Προσώπων. 

Σοκολάτα ρόφημα σε σκόνη

 (Κωδ. είδους:18,19)

Σοκολάτα ρόφημα είναι το προϊόν που λαμβάνεται με μίξη σκόνης κακάο και σακχάρων, το
οποίο περιέχει  τουλάχιστον 25 % σκόνη κακάο, μη αποβουτυρωμένο,  στιγμιαίας  διάλυσης,  σε
πλαστική ή γυάλινη συσκευασία των 500 gr.  Να είναι  απαλλαγμένο από ξένες ύλες.  Να είναι
ομοιόμορφης  σύστασης  και  να  έχει  φυσιολογικό  χρωματισμό,  χαρακτηριστικό  του  είδους.  Η
συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί
επισήμανσης και να πληροί του όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
διατάξεις.

Κακάο

 (Κωδ. είδους:19)

Κακάο  σε  σκόνη,  είναι  το  προϊόν  που  λαμβάνεται  με  κονιοποίηση  καθαρισμένων,
αποφλοιωμένων  και  καβουρδισμένων κυάμων  κακάο και  περιέχει  βούτυρο κακάο σε  ποσοστό
τουλάχιστον 20%, υπολογιζόμενο επί ξηράς ουσίας. Να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες. Να
είναι ομοιόμορφης σύστασης και να έχει φυσιολογικό χρωματισμό, χαρακτηριστικό του είδους. Η
συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί
επισήμανσης και να πληροί του όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
διατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία των 125gr.

Δημητριακά 

(Κωδ. είδους 20)

Δημητριακά τύπου κορν φλέικς. Προϊόν με βάση τα σιτηρά, προοριζόμενο για πρωινό, με
μειωμένες θερμίδες και χωρίς πρόσθετα σάκχαρα. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο
άρθρο 103 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο
11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία των 375 gr.
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Χυμός Φρούτων: 

(Κωδ. είδους 21,87)

Ως χυμός φρούτων ορίζεται το ζυμώσιμο, αλλά μη ζυμωθέν, προϊόν που λαμβάνεται από υγιή
και ώριμα φρούτα, ενός ή πολλών ειδών, με μηχανικές μεθόδους λήψης και έχει το χρώμα, το
άρωμα  και  τη  χαρακτηριστική  γεύση  των  χυμών  των  φρούτων  από  τα  οποία  προέρχεται.  Οι
οργανοληπτικοί χαρακτήρες των φρούτων πρέπει να είναι άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις
χρησιμοποιήσεως  μειονεκτικών  πρώτων  υλών  ή  ατελούς  επεξεργασίας.  Γενικά  ισχύει  ότι
αναφέρεται στα άρθρα 126 και 127 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
Διατάξεις.

Η  συσκευασία  να  φέρει  ενδείξεις  στα  ελληνικά,  όπως  αυτές  αναφέρονται  στο  άρθρο  11
Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία τετραπάκτου 1 λίτρου.

Βούτηρο ζωϊκής προέλευσης 

 (Κωδ. είδους 22) 

Βούτυρο αγνό φρέσκο αγελάδας, σε συσκευασία των 500 γραμμαρίων Με υγρασία µέχρι 16%
και λιπαρά µέχρι 80% µε αναγραφόµενες προδιαγραφές

Βανίλιες

(κωδ είδους 15)

Φιαλίδια βανίλιας σε συσκευασία των 5 τεµαχίων στην οποία θα αναγράφεται ο υπεύθυνος
για την κυκλοφορία του και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος.

ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ(συσκ 1Χ3 20γρ)

 (Κωδ. είδους 23)

Μπέικιν  πάουντερ  αρίστης  ποιότητος,  τυποποιημένο  σε  πλαστικό  σακουλάκι,  καθαρού
βάρους 20 γραμμαρίων, που αναλογεί για να φουσκώσει μισό κιλό αλεύρι. Εξωτερικά της οποίας
να αναγράφονται  τα συστατικά,  η προέλευση και  εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1
έτους εκτός ψυγείου.

Τοματάκια ολόκληρα ή ψιλοκομμένα

(Κωδ. είδους 24) 
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Προϊόν που αποτελείται από τομάτες ολόκληρες σε φυσική κατάσταση αποφλοιωμένες, μέσα
σε χυμό τομάτας και φέρονται στην κατανάλωση κονσερβοποιημένες. Να πληροί τους όρους που
αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Η  συσκευασία  να  φέρει  ενδείξεις  στα  ελληνικά,  όπως  αυτές  αναφέρονται  στο  άρθρο  11
Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθενται σε μεταλλικά κυτία Μεικτού Βάρους του 0,5 Kg ή σε
χάρτινες συσκευασίες κατά προτίμηση με εύκολο άνοιγμα (easy open) .

Μπισκότα 

(Κωδ. είδους 25) 

Το  προϊόν  να  πληροί  τους  όρους  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  142  του  Κ.Τ.Π.  και  τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο
11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Τα τύπου Πτί-μπερ να διατίθενται, σε συσκευασία 225-250 gr, οι δε
υπόλοιποι τύποι μπισκότων σε συσκευασία ανάλογα με τις απαιτήσεις των Νομικών Προσώπων.

Άνθος Αραβοσίτου 

(Κωδ. είδους 26)

Συσκευασμένο, όχι χύμα, με τις απαραίτητες ενδείξεις και να πληροί τους όρους του Κ.Π.Τ.
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.

Η  συσκευασία  να  φέρει  ενδείξεις  στα  ελληνικά,  όπως  αυτές  αναφέρονται  στο  άρθρο  11
Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθενται σε φακελάκια συσκευασμένα μέσα σε χάρτινο κουτί.

Τσάι Βουνού

(Κωδ. είδους 27)

Να  πληροί  τους  όρους  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  148  του  Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Η συσκευασία του να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11
Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθενται σε συσκευασία ανάλογα με τις απαιτήσεις των Νομικών
Προσώπων.

Τσάι 

(Κωδ. είδους 88) 
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Θα είναι  Α΄  ποιότητας  και  θα πληρούν τους  όρους  που αναφέρονται  στο άρθρο 148 του
Κ.Τ.Π. και  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  και  Υγειονομικές  Διατάξεις.  Θα διατίθεται  σε φακελάκια
συσκευασμένα μέσα σε κουτί 30  ή 20  γρ.

Μπαχαρικά (Κωδ. είδους 28)

Πιπέρι  μαύρο,  Κανέλλα  σκόνη,  Μοσχοκάρυδο,  Ρίγανη,  Μαχλέπι,  Κύμινο,  Δάφνη,
Γαρύφαλλο, κ.λπ. συσκευασμένα, όχι χύμα. Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα
42,43 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Η  συσκευασία  να  φέρει  ενδείξεις  στα  ελληνικά,  όπως  αυτές  αναφέρονται  στο  άρθρο  11
Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθενται σε συσκευασία ανάλογη με τις απαιτήσεις των Νομικών
Προσώπων

Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο 

(τύπου εβαπορέ) (Κωδ. είδους 82) 

Είναι το γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5 και
σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25%. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο
80 του Κ.Τ.Π. και να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται
σε συσκευασία καθαρού βάρους 410 γρ. σε μεταλλικά κυτία και με εύκολο άνοιγμα (easy open).

Καφές στιγμιαίος χωρίς καφεΐνη 

(Κωδ. είδους 93)

Στιγμιαίο καφές χωρίς καφεΐνη, σε μεταλλική συσκευασία των 200 gr. Η συσκευασία να φέρει
ενδείξεις  στα ελληνικά,  όπως αυτές  αναφέρονται  στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π.  περί  επισήμανσης.  Να
πληροί τους όρους που αναφέρονται στο Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
Διατάξεις.

Καφές στιγμιαίος 

(Κωδ. είδους 94)

Στιγμιαίο καφές σε σκόνη, σε συσκευασία των 2.500 gr. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα
ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να πληροί τους όρους
που αναφέρονται στο Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
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Καφές Ελληνικός 

(Κωδ. είδους 95)

Καφές  Ελληνικός,  φρεσκοκομμένος  σε  συσκευασία  των  200gr.  Η  συσκευασία  να  φέρει
ενδείξεις  στα ελληνικά,  όπως αυτές  αναφέρονται  στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π.  περί  επισήμανσης.  Να
πληροί τους όρους που αναφέρονται στο Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
Διατάξεις.

Καφές φίλτρου 

(Κωδ. είδους 96)

Καφές φίλτρου, σε αναλλοίωτη συσκευασία των 500 gr. Η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα
ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να πληροί τους όρους
που αναφέρονται στο Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Νεσεστέ (συσκ 400γρ) (Κωδ. είδους 100)

Α' ποιότητας σε συσκευασία των 400γρ σε μορφή σκόνης σε συσκευασία αναλλοίωτη με
αναγραφόμενα στοιχεία εταιρίας ή παραγωγού με ημερομηνία λήξης που θα απέχει 12 μήνες από
την ημερομηνία παράδοσης.

 Πολύ ψιλό αλεύρι το οποίο δεν είναι απαραίτητα από καλαμπόκι, αλλά μπορεί να προέρχεται
από  οποιοδήποτε  αμυλούχο  δημητριακό  όπως  πχ  από  πατάτες,  ρύζι,  σιτάρι  κ.ά.  ιδανικό  για
σάλτσες και για κρεμώδη γλυκά όπως το ρυζόγαλο.

Φρυγανιά Τριμένη (συσκ 200γρ) 

(Κωδ. είδους 101)

Άριστης ποιότητας, σε τρίμμα τυποποιημένη σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, 200 gr το
καθένα. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου. Αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης

Άχνη Ζάχαρη (συσκ 1 κιλού ) 

(Κωδ. είδους 102)
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 Α' ποιότητας σε συσκευασία1 κιλού. λευκή σε μορφή σκόνης σε συσκευασία αναλλοίωτη με
αναγραφόμενα στοιχεία εταιρίας ή παραγωγού με ημερομηνία λήξης που θα απέχει 12 μήνες από
την ημερομηνία παράδοσης .

Μπυρομαγιά (φακ 9γρΧ3) (Κωδ. είδους 103)

Μαγιά  αρίστης  ποιότητος,  τυποποιημένη  σε  κατάλληλη  συσκευασία, (φακελάκια  των  3
τεµαχίων). Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία
λήξης τουλάχιστον 3 μηνών εκτός ψυγείου.

Σόδα Φαγητού (συσκ 900γρ) (Κωδ. είδους 104)

Να είναι σε συσκευασία των 900 γραµµαρίων στην οποία θα αναγράφεται ο υπεύθυνος για
την κυκλοφορία του και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος.

Αμμωνία (συσκ 30γρ) (Κωδ. είδους 105)

Αμμωνία,  τυποποιημένη  σε  κατάλληλη  συσκευασία, των  30  γραμμαρίων.  Εξωτερικά  της
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 3 μηνών
εκτός ψυγείου.

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

 (Κωδ. είδους 29 έως 58 & 106)

Τα προσφερόμενα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι Α' ποιότητας, πρόσφατης συλλογής,
ακέραια, υγιή και χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα, παράσιτα, ασθένειες, αλλοιώσεις και ζημιές
από παγετό. Επίσης, να είναι καθαρά, απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων, καθώς
και ίχνη φυτοφαρμάκων.

Να  έχουν  ωριμότητα,  που  να  επιτρέπει  αντοχή  σε  μεταφορά  και  μεταχείριση  ώστε  να
ανταποκρίνονται στις συνθήκες λειτουργίας του ιδρύματος.

Να μην εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασης τους και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων.
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Να διατίθενται  κατά είδος και ποιότητα,  (όχι  αναμίξεις  διαφόρων ποιοτήτων),  ανεξάρτητα
ποικιλίας.

Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο.

Τα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών,
τις  εκάστοτε  ισχύουσες  Κοινοτικές  διατάξεις  και  τις  ισχύουσες  εγκυκλίους  και  αποφάσεις  του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η μεταφορά των οπωρολαχανικών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα
του προμηθευτή.

Για  ό,τι  δεν  προβλέπεται  από  τον  Κώδικα  Τροφίμων & Ποτών  (Κ.Τ.Π.)   θα  ισχύουν  οι
εκάστοτε Αγορανομικές και Υγειονομικές διατάξεις.

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

 (Κωδ. είδους 59,60,61 & 63)

Τα  νωπά  κρέατα  θα  παραδίδονται  σύμφωνα  με  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  Κοινοτικές,
Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις και ειδικότερα:

1. Κρέας Νεαρού Μοσχαριού Νωπό, Α ' Ποιότητας άνευ οστού: Μπούτι ή σπάλα ή ποντίκι
αυτοτελές τεμάχιο, ή τεμαχισμένο στα επιμέρους κομμάτια του, κατηγορίας διάπλασης U2, κατά
προτίμηση εγχώριας παραγωγής,

2. Νωπό Κρέας Χοιρινό, Α' Ποιότητας άνευ οστού, κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής: α)
Μπούτι χωρίς λίπος αυτοτελές τεμάχιο, ή τεμαχισμένο στα επιμέρους κομμάτια του, β) Σνίτσελ 

3. Νωπό  Κρέας  Χοιρινό,  Α’  Ποιότητας.  Χοιρινές  μπριζόλες  κατά  προτίμηση  εγχώριας
παραγωγής.

Τα  κρέατα  θα  πρέπει  να  προέρχονται  από  εγκεκριμένα  σφαγεία  και  να  φέρουν  τις
απαιτούμενες  σημάνσεις  όπως  προβλέπεται  από  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές,  Κτηνιατρικές  και
Υγειονομικές Διατάξεις.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει κρέας, ποσότητα και ποιότητα σύμφωνα με την
παραγγελία του φορέα. Να δηλώνει τις ποσότητες κρέατος κατά  κατηγορία και ποιότητα τόσο στο
δελτίο αποστολής όσο και στο αντίστοιχο τιμολόγιο.

Η μεταφορά του κρέατος προς τον φορέα θα γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά
μέσα εφοδιασμένα με σχετική άδεια της Κτηνιατρικής υπηρεσίας. 

Ο κιμάς θα κόπτεται από κρέας της αρεσκείας του φορέα στο εργοστάσιο του προμηθευτή,
που πρέπει να είναι εφοδιασμένο με άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και θα παρασκευάζεται
από  νωπό  κρέας  προσφάτου  σφαγής.  Το  κρέας  το  οποίο  προορίζεται  για  κοπή  κιμά,  να  έχει
ακριβώς τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές με αυτές του μεριδοποιημένου νωπού κρέατος μόσχου.
Αποκλείεται από την παρασκευή κιμά το ποντίκι και τα τραυματισμένα μέρη.
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ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

 (Κωδ. είδους 62,64 έως 67)

Νωπά  ψάρια,  φρέσκα,  να  είναι  Α΄  ποιότητας.  Τα  προσφερόμενα  είδη  πρέπει  να  μη
παρουσιάζουν  σημεία  αφυδάτωσης,  αποχρωματισμού  ή  οσμής  μη  κανονικής  και  γενικά  να
πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές διατάξεις.

Τα προσφερόμενα κατεψυγμένα ψάρια να είναι  Α'  ποιότητας απαλλαγμένα εντοσθίων και
αβγών,  κατεψυγμένα κατά μονάδα (IQF)  και  να είναι  συσκευασμένα  σε Α και  Β συσκευασία
(κάλυψη με πλαστικό φύλλο (Α) μέσα σε χαρτοκιβώτιο (Β) ), με τις απαραίτητες ενδείξεις στα
ελληνικά  (ονομασία  πώλησης,  ημ.  παραγωγής,  ημ.  λήξης,  χώρα προέλευσης  και  αρ.  έγκρισης
εργαστηρίου σε περίπτωση τεμαχισμού και επεξεργασίας).  Τα προϊόντα κατά την παράδοση να
βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης στους -18° C.

Τα ψάρια θα είναι τυποποιημένα κατά ίδια μεγέθη και το βάρος του κάθε ψαριού θα είναι
ανάλογο με το είδος του και τις απαιτήσεις του Ν.Π..

Τα  χορηγούμενα  κατεψυγμένα ψάρια  θα έχουν  καθαρό βάρος  σύμφωνα με  την  ισχύουσα
νομοθεσία.

Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα ψάρια θα είναι η εξής κατηγορία:
1. Βακαλάος φιλέτο (άνευ οστών)
2. Γλώσσες φιλέτο (άνευ οστών)

Τα  παραπάνω  προϊόντα  θα  προέρχονται  από  εγκεκριμένες  ψυκτικές  εγκαταστάσεις,  θα
μεταφέρονται με εγκεκριμένα αυτοκίνητα – ψυγεία εφοδιασμένα με καταγραφικά θερμόμετρα και
θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. Τα προϊόντα θα είναι πρόσφατης κατάψυξης.

Τα φρέσκα και κατεψυγμένα ψάρια κατά τη παράδοση θα πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες
Κοινοτικές και Εθνικές διατάξεις (την Κτηνιατρική και Υγειονομική νομοθεσία, τις Αγορανομικές
Διατάξεις) και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
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ΕΙΔΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

Νωπά κοτόπουλα (Κωδ. είδους 68)

Τα νωπά κοτόπουλα να είναι  τύπου 65% (χωρίς εντόσθια) βάρους 1200-1400 gr περίπου,
ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις  του  Ν.Π..  Τα  κοτόπουλα  να  είναι  εγχώριας  προέλευσης,  πρώτης
ποιότητας, πλήρης αποπτίλωσης, ανέπαφα, καθαρά χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρισία ή
αίμα, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος (εκτός από όσες είναι μικρού
μεγέθους),  χωρίς  εξέχοντα  σπασμένα  κόκκαλα,  χωρίς  σοβαρούς  μώλωπες,  και  χωρίς  ίχνη
προηγούμενης κατάψυξης. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους
στο στήθος, στην πλάτη και στους μηρούς (άρθρο 7 του ΚΑΝ 543/08).

Επίσης,  θα  πρέπει  να  προέρχονται  από  πτηνοσφαγείο,  που  έχει  αριθμό  έγκρισης  ή
καταχώρισης  από  την  οικεία  Δ/νση  Κτηνιατρική  Υπηρεσία  ή  άλλη  αρμόδια  υπηρεσία  και  να
φέρουν απαραίτητα την σφραγίδα (κονκάρδα) του κτηνιατρικού ελέγχου, με ημερομηνία λήξεως
του προϊόντος.

Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα αυτοκίνητα -ψυγεία τα
οποία θα φέρουν  καταγραφικά θερμόμετρα και  άδεια καταλληλότητας  από την Κτηνιατρική ή
άλλη αρμόδια υπηρεσία.

Τα προϊόντα και η διακίνηση τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων
και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις.

Αυγά (Κωδ. είδους 69)

Τα αυγά  να  είναι  ακέραια  και  καθαρά,  ωοσκοπημένα,  Α'  κατηγορίας  με  τις  απαραίτητες
σημάνσεις βάσει των κείμενων διατάξεων, βάρους 53-63 gr, (κατηγορία medium).

Τα αυγά θα είναι  συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές  προθήκες,  με τις
απαραίτητες  ενδείξεις  (αριθμός  ωοσκοπικου  κέντρου,  κατηγορία  αυγού  Α',  ημερομηνία
παραγωγής, ημερομηνία λήξης κ.λπ.. 

Τα αυγά θα παραδίδονται σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και τις εκάστοτε ισχύουσες Κτηνιατρικές,
Κοινοτικές  και  Υγειονομικές  διατάξεις.  Να  είναι,  κατά  προτίμηση  ελληνικής  παραγωγής.  Η
μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με μεταφορικά μέσα καθαρά και απολυμασμένα.

Τα προϊόντα και η διακίνηση τους θα είναι σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον
Κώδικα  Τροφίμων και  Ποτών και  Αντικειμένων Κοινής  Χρήσης,  τις  ισχύουσες  Κτηνιατρικές,
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Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

 (Κωδ. είδους από 70,71,72,92,97,98,99)

Όλα τα είδη Αρτοπωλείου θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. 

Ο άρτος πρέπει να είναι χωριάτικος ή σύμμεικτος των 350 γρ καθαρού βάρους σύμφωνα με
τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις εκάστοτε Αγορανομικές & Υγειονομικές Διατάξεις. 

Θα πρέπει να παραδίδεται 3-4 ώρες μετά τον κλιβανισμό του δικαιολογημένης της νόμιμης
μείωσης. 

Πρέπει να είναι καλά ψημένος και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. 

Η παράδοση από τον προμηθευτή να γίνεται με το προϊόν μέσα σε χάρτινες σακούλες. Όλα τα
προς  προμήθεια  είδη  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνα  με  τον  κώδικα  τροφίμων  και  ποτών  τις
αγορανομικές  διατάξεις  και  την  Νομοθεσία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Οι  συνθήκες  στις
εγκαταστάσεις στις οποίες θα παρασκευάζονται τα ανωτέρω είδη καθώς και στα μέσα με τα οποία
θα μεταφέρονται, να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία της Ε.Ε..

Σφολιάτα (Κωδ. είδους 71)

Να  πληροί  τους  όρους  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  113  του  Κ.Τ.ΓΊ.  και  τις  ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η μεταφορά της-σφολιάτας προς το Ν.Π.. θα γίνεται με
αυτοκίνητα  ψυγεία,  τα  οποία  θα  φέρουν  καταγραφικά  θερμόμετρα.  Σε  κάθε  παραλαβή  θα
ελέγχεται η θερμοκρασία μεταφοράς του προϊόντος. Τα αυτοκίνητα ψυγεία να είναι καθαρά και
απολυμασμένα σύμφωνα με τις εκάστοτε Υγειονομικές Διατάξεις.

Η  συσκευασία  να  φέρει  ενδείξεις  στα  ελληνικά,  όπως  αυτές  αναφέρονται  στο  άρθρο  11
Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθενται σε συσκευασία σύμφωνα με τις οδηγίες του Ν.Π.

ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Γάλα (Κωδ. είδους 73)

Γάλα αγελαδινό, φρέσκο, να έχει  υποβληθεί στην από  το νόμο προβλεπόμενη επεξεργασία
παστερίωσης,  συσκευασμένο  σε  χάρτινη  συσκευασία  τετράπακτη  με  εσωτερική  στοιβάδα
πλαστικού ή πλαστική  φιάλη (συσκευασία ΡΕΤ) του ενός (1) λίτρου. και θα πληροί τις εκάστοτε
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περί  τροφίμων  ισχύουσες   διατάξεις.  Οι  συσκευασίες  πρέπει  να  πληρούν  τις  ισχύουσες
Υγειονομικές  και  Αγορανομικές  Διατάξεις  πάνω  στις  οποίες  θα  αναγράφεται:  η  ημερομηνία
παστερίωσης  και  η  ημερομηνία  ανάλωσης,  οι  λέξεις  παστεριωμένο  –  ομογενοποιημένο,  το
εργοστάσιο παστερίωσης, καθώς και το σήμα καταλληλότητας (Προεδρικό Διάταγμα 56/95)

Θα προέρχεται δε από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια, τα οποία θα έχουν εγκεκριμένη
εγκατάσταση με κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου.

Γάλα συμπυκνωμένο (τύπου εβαπορέ) κουτί 410 γραμμαρίων

(κωδικός τύπου 82)

Γάλα τύπου εβαπορέ (συμπυκνωμένο, μη σακχαρούχο γάλα, αποστειρωμένο), πλήρες (όπως
καθορίζεται σήμερα από την νομοθεσία). To γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας αγελαδινό, εβαπορέ,
πλήρες απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη,  περιττή ή βλαβερή ουσία και θα έχει υποστεί
υψηλού βαθμού αποστείρωση σε μεταλλική συσκευασία των 410 γραμμαρίων περίπου καθαρού
βάρους. Μετά την αραίωση να προκύπτει γάλα ενός λίτρου τουλάχιστον και ειδικό βάρος 1,028 g/l
σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών άρθρο 80 παρ. 3.

Να αναγράφονται αναλυτικά στην ετικέτα κάθε κουτιού τα θρεπτικά συστατικά ανά 100ml
έτοιμου  για  κατανάλωση  προϊόντος  συμπεριλαμβανομένων  και  των  φυσικών  συστατικών  του
γάλακτος. Εξωτερικά της συσκευασίας θα γράφεται η ημερομηνία λήξης του γάλακτος η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των 11 (ένδεκα) μηνών εκτός ψυγείου καθώς και να φέρει τη σήμανση
C.E. 

Γιαούρτι (Κωδ. είδους 74)

Το γιαούρτι από γάλα αγελάδας το οποίο προκύπτει μετά από πήξη αποκλειστικά και μόνο
νωπού γάλακτος,  της αντίστοιχης προς την ονομασία φύσης και  προέλευσης,  με την επίδραση
καλλιέργειας ζύμης που προκαλεί ειδική γι' αυτό ζύμωση. Το προϊόν να πληροί τους όρους που
αναφέρονται  στο  άρθρο  82  του  Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές,  Αγορανομικές  και
Κτηνιατρικές Διατάξεις, και να έχει περιεκτικότητα σε λίπος τουλάχιστον 3,85%.

Η Συσκευασία  να  φέρει  ενδείξεις  στα  ελληνικά,  όπως  αυτές  αναφέρονται  στο  άρθρο  11
Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες Υγειονομικές και Κτηνιατρικές Διατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία των 200gr- 250
gr.

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ

(Κωδ. είδους 75 έως 78 και 89,90)

Οι προδιαγραφές των τυροκομικών προϊόντων έχουν ως ακολούθως:

• Γκούντα, αυτοτελές τεμάχιο και σε συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες των Ν.Π..
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• Σκληρό τυρί (Κεφαλοτύρι), αυτοτελές τεμάχιο και σε συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες
των Ν.Π..

• Κασέρι, αυτοτελές τεμάχιο και σε συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες των Ν.Π..

• Τυρί φέτα (Π.Ο.Π.) συσκευασμένη σε λευκοσιδηρά δοχεία ή σε πλαστική συσκευασία των
400 gr σε άλμη ή σ' άλλη συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες των Ν.Π..

Τα προσφερόμενα είδη καθώς και η διακίνηση τους θα είναι σύμφωνα με τους όρους του
"Κώδικα Τροφίμων Πότων & Αντικειμένων κοινής χρήσεως" καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές,
Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις.

Τα τυριά θα πρέπει να παρουσιάζουν, κατά την μικροβιολογική εξέταση, ευρήματα όπως αυτά
ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Τα σκληρά και ημίσκληρα τυριά να είναι Α' ποιότητας ή επώνυμα για τα έχοντα διεθνείς ή
εθνικές προδιαγραφές και στην προσφορά να δηλώνονται η προέλευση τους.Προκειμένου για φέτα
και τελεμέ τα τρίμματα αποκλείονται.

Όλα  τα  τυριά  να  είναι  Α΄ποιότητας.  Να  έχουν  την  πλήρη  και  επιτυχημένη  ωρίμανση,
απαλλαγμένα αντικανονικών οσμών και γεύσεων με τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να
μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος (τα τρίμματα αποκλείονται). 

Η μεταφορά των τυριών προς τις αποθήκες των Ν.Π. θα γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία τα
οποία  θα  φέρουν  καταγραφικά  θερμόμετρα.  Τα  αυτοκίνητα  ψυγεία  θα  είναι  καθαρά  και
απολυμασμένα. Η συσκευασία θα είναι  ανάλογα με τις απαιτήσεις των Ν.Π..

Γάλα μακράς διάρκειας ενός λίτρου 

 (κωδικός τύπου 107)

Το γάλα μακράς διαρκείας (U.H.T) θα είναι αρίστης ποιότητας με ελάχιστα λιπαρά 3,5%,
ομογενοποιημένο  και  θα  προέρχεται  από  φρέσκο  γάλα  το  οποίο  θα  έχει  υποστεί  θερμική
επεξεργασία  στους  135οC  για  τουλάχιστον  1  δευτερόλεπτο.   Θα  είναι  συσκευασμένο  σε
συσκευασία ενός λίτρου  καθαρού βάρους, θα διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου (4ο -24ο)  και
μετά  το  άνοιγμά  του  τουλάχιστον  3  μέρες  στο  ψυγείο.  Στη  συσκευασία  θα  αναγράφονται  τα
θρεπτικά συστατικά ανά  100ml έτοιμου για κατανάλωση προϊόντος συμπεριλαμβανομένων και
των  φυσικών  συστατικών  του  γάλακτος.  Εξωτερικά  της  συσκευασίας  θα  αναγράφεται  η
ημερομηνία λήξης του γάλακτος η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη  των 4 (τεσσάρων ) μηνών
εκτός ψυγείου.

Η Δ/ντρια Διοικητικών & Οικονοικών
Υπηρεσιών
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Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

Σωκράτης Σούγγαρης Μαριάνθη Ρούσκα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΕΔΕΣΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ. ΣΟΥΓΓΑΡΗΣ                  
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΑΙΓΩΝ   1
ΤΑΧ. ΚΩΔ; 582 00    
ΤΗΛ. 2381350721 

Προμήθεια Τροφίμων για τα Νομικά 
Πρόσωπα του Δήμου Έδεσσας ¨ΕΥ ΖΗΝ¨και 
¨ΔΗΚΕΔΕ¨ και γάλακτος μακράς διάρκειας 
για το προσωπικό του Δήμου Έδεσσας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ομάδα Α΄ 1). : Ειδών Παντοπωλείου για το Ν.Π. ΕΥΖΗΝ με ΦΠΑ 13%

α/α Περιγραφή Ειδών Κωδικός 
είδους

Μον
άδα

Ποσότητα

Τιμή 
Μονάδας 
(€)

Συνολικός Προϋπολογισμός 
(ΣΠ)

(χωρίς 
ΦΠΑ) ΣΠ = (5) x (6)

(χωρίς ΦΠΑ)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

Α1 Αλεύρι (συσκ. 1 κ.) 2 τεμ. 150 0,79 € 118,50 €

Α2 Ρύζι (συσκ. 1 κ.). 3 τεμ. 350 1,40 € 490,00 €

Α3 Ζυμαρικά (συσκ. 500 γρ.) 4 τεμ. 800 0,70 € 560,00 €

Α4 Φασόλια (συσκ. 500 γρ.) 5 τεμ. 400 0,99 € 396,00 €

Α5 Φακές (συσκ. 500 γρ.) 6 τεμ. 400 0,99 € 396,00 €

Α6 Αρακάς κατεψ. (συσκ. 500 
γρ.)

7 τεμ. 250 1,49 € 372,50 €

Α7 Φασολάκια κατεψ. (συσκ. 
500 γρ.) 8 τεμ. 250 1,49 € 372,50 €

Α8 Μέλι (συσκ.1 κ.) 10 τεμ. 50 4,10 € 205,00 €

Α9 Παρίζα 16 κιλό 10 8,00 € 80,00 €

Α10 Μπέικον 17 κιλό 5 7,00 € 35,00 €

Α11 Βούτυρο Ζωϊκής 
προέλευσης (συσκ 500γρ )

22 κιλό 200 2,75 € 550,00 €

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α’ 1). : 3.575,50 €
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 Φ.Π.Α. 13% 464,82 €

 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α’ 1). : 4.040,32
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Ομάδα Α΄ 2). : Ειδών Παντοπωλείου για το Ν.Π. ΕΥΖΗΝ με Φ.Π.Α 24%

α/α Περιγραφή Ειδών Κωδικός
είδους Μονάδα Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(€)

Συνολικός Προϋπολογισμός
(ΣΠ)

(χωρίς
ΦΠΑ) ΣΠ = (5) x (6)

(χωρίς ΦΠΑ)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

Α12 Ζάχαρη (συσκ. 1 κ.) 1 τεμ. 120 0,90 € 108,00 €

Α13
Πραλίνα (συσκ.600 
γρ.) 9 τεμ. 150 2,7€ 405,00€

Α14 Μαρμελάδα (συσκ. 
380 γρ.) 11 τεμ. 150 1,95€ 292,50€

Α15 Ξύδι 12 τεμ 300 0,29€ 87,00€

Α16 Αλάτι βάζο 13 τεμ. 150 0,82€ 123,00€

Α17
Μαργαρίνη  (συσκ 
500γρ) 14 τεμ.

200 1,13€ 226,00€

Α18
ΒΑΝΙΛΙΕΣ ( συσκ 
10γρ) 15 τεμ.

20 0,60€ 12,00€

Α19 Σοκολάτα ρόφημα 
(συσκ. 500 γρ.) 18 τεμ.

50 5,00€ 250,00€

Α20
Κακάο (συσκ. 125 
γρ.) 19 τεμ.

50 1,28€ 64,00€

Α21 Δημητριακά (συσκ. 
375 γρ.) 20 τεμ.

200 2,80€ 560,00€

Α22 Χυμοί  διάφοροι 
(συσκ. 1 λ.). 21 τεμ.

500 1,65€ 825,00€

Α23
ΜΠΕΪΚΙΝ 
ΠΑΟΥΝΤΕΡ(συσκ 1Χ3
20γρ)

23 τεμ.
50 0,40€ 20,00€

Α24
Ντοματάκια (συσκ. 
500 γρ.) 24 τεμ.

600 0,69€ 414,00€

Α25 Μπισκότα (συσκ. 250
γρ.) 25 τεμ.

200 1,29€ 258,00€

Α26 Άνθος αραβοσίτου 
(συσκ. 160γρ.) 26 τεμ.

100 1,09€ 109,00€

Α27 Τσάι βουνού 27 τεμ.
30 1,00€ 30,00€

Α28
Μπαχαρικά διάφορα 
(συσκ. 50 γρ.) 28 τεμ.

80 0,88€ 70,40€

Α29 ΝΕΣΕΣΤΕ (συσκ 
400γρ) 100 τεμ.

10 1,00€ 10,00€

Α30
ΦΡΥΓΑΝΙΑ 
ΤΡΙΜΜΕΝΗ(συσκ 
200γρ)

101 τεμ.
50 0,70€ 35,00€

Α31 ΑΧΝΗ ΖΑΧΑΡΗ (συσκ
400γρ) 102 τεμ.

10 1,00€ 10,00€

Α32
ΜΠΥΡΟΜΑΓΙΑ (φακ 
9γρΧ3) 103 τεμ.

20 0,90€ 18,00€

Α33
ΣΟΔΑ 
ΦΑΓΗΤΟΥ(συσκ 
900γρ)

104 τεμ.
20 2,00€ 40,00€

Α34
ΑΜΜΩΝΙΑ(συσκ 
30γρ) 105 τεμ.

10 0,30€ 3,00€

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α’ 2). : 3.969,90 €

 Φ.Π.Α.24% 952,78 €

 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α’  2). : 4.922,68 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α' 1). : 3.575,50 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α’ 2). : 3.969,90 €

Φ.Π.Α. 13% 464,82 €

Φ.Π.Α.24% 952,78 €

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α’ : 8.963,00€
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Ομάδα Β΄ : Ειδών Οπωροπωλείου για το Ν.Π. ΕΥΖΗΝ

α/α Περιγραφή
Ειδών

Κωδικός
είδους

Μονάδα Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(€)

Συνολικός
Προϋπολογισμός (ΣΠ)

(χωρίς
ΦΠΑ) ΣΠ = (5) x (6)

(χωρίς ΦΠΑ)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

Β1 Πατάτες 29 κιλό 1.500 0,65 € 975,00 €

Β2 Κρεμμύδια ξερά 30 κιλό 250 0,55 € 137,50 €

Β3. Λάχανο 31 κιλό 170 0,47 € 79,90 €

Β4. Καρότα 32 κιλό 200 0,88 € 176,00 €

Β5. Σέλινο 33 κιλό 20 1,70 € 34,00 €

Β6. Λεμόνια 34 κιλό 200 1,70 € 340,00 €

Β7. Μαϊντανός 35 ματσάκι 150 0,49 € 73,50 €

Β8. Άνηθο 36 ματσάκι 20 0,48 € 9,60 €

Β9. Αγγούρια 37 τεμ. 1.600 0,38 € 608,00 €

Β10. Ντομάτες 38 κιλό 700 1,30 € 910,00 €

Β11. Κουνουπίδια 39 κιλό 50 0,50 € 25,00 €

Β12. Παντζάρια 40 κιλό 50 1,15 € 57,50 €

Β13. Πιπεριές 41 κιλό 100 1,00 € 100,00 €

Β14.
Πιπεριές 
Φλωρίνης 42 κιλό 30 2,30 € 69,00 €

Β15. Σκόρδα 43 κιλό 20 0,45 € 9,00 €

Β16. Μελιτζάνες 44 κιλό 150 1,00€ 150,00 €

Β17. Κολοκυθάκια 45 κιλό 50 0,75 € 37,50 €

Β18. Φασολάκια 46 κιλό 50 1,00 € 50,00 €

Β19. Σπανάκι 47 κιλό 30 1,15 € 34,50 €

Β20. Μπανάνες 48 κιλό 700 1,60 € 1.120,00 €

Β21. Μήλα 49 κιλό 700 1,00 € 700,00 €

Β22. Πορτοκάλια 50 κιλό 200 0,80 € 160,00 €

Β23. Κλημεντίνια 51 κιλό 200 1,15€ 230,00 €

Β24. Αχλάδια 52 κιλό 300 1,45 € 435,00 €

Β25 Ροδάκινα 53 κιλό 100 1,00 € 100,00 €

Β26 Καρπούζια 54 κιλό 300 0,37€ 111,00 €

Β27 Πεπόνια 55 κιλό 100 1,00 € 100,00 €

Β28 Βερίκοκα 56 κιλό 100 1,68 € 168,00 €

Β29 φράουλες 57 κιλό 50 2,00 € 100,00 €

Β30 Μαρούλια 58 κιλό 30 1,50 € 45,00 €

Β31 Φρέσκο 
Κρεμμυδάκι 106 κιλό 15 1,00 € 15,00 €

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β’: 7,160,00 €

 Φ.Π.Α. 13% : 930,80€

 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β’ : 8.090,80 €

Ομάδα Γ΄ : Ειδών Κρεοπωλείου για το Ν.Π. ΕΥΖΗΝ
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α/α Περιγραφή
Ειδών

Κωδικός
είδους Μονάδα Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(€)
Συνολικός Προϋπολογισμός (ΣΠ)

(χωρίς
ΦΠΑ) ΣΠ = (5) x (6)

 (χωρίς ΦΠΑ)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

Γ1.
Κρέας 
μόσχου 59 κιλό 170 8,40 € 1.428,00 €

Γ2. Κιμάς μόσχου 60 κιλό 350 7,80 € 2.730,00 €

Γ3. Κρέας χοιρινό 61 κιλό 150 6,00 € 900,00 €

Γ4.
Σνίτσελ 
χοιρινά 63 κιλό 150 6,00 € 900,00 €

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ’: 5.958,00 €

 
Φ.Π.Α. 13% : 774,54€

 
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ’ : 6.732,54 €

Ομάδα Δ΄ : Ειδών Ιχθυοπωλείου για το Ν.Π. ΕΥΖΗΝ

α/α Περιγραφή
Ειδών

Κωδικός
είδους

Μονάδα Ποσότητ
α

Τιμή
Μονάδας

(€)
Συνολικός Προϋπολογισμός (ΣΠ)

(χωρίς
ΦΠΑ) ΣΠ = (5) x (6)

 (χωρίς ΦΠΑ)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

Δ1. Τσιπούρες 64 κιλό 70 8,00 € 560,00 €

Δ2.
Γλώσσες

κατεψυγμένες 65 κιλό 70 9,00 € 630,00 €

Δ3. Λαβράκια 66 κιλό 40 9,00 € 360,00 €

Δ4. Παγκάσιο 67 κιλό 40 5,30 € 212,00 €

Δ5
Βακαλάος

Κατεψυγμένος 62 κιλό 30 3,50€ 105,00€

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ’: 1.867,00 €

 Φ.Π.Α. 13% : 242,71 €

 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ’ : 2.109,71 €

Ομάδα Ε΄ : Ειδών Πτηνοτροφείου για το Ν.Π. ΕΥΖΗΝ

α/α
Περιγραφή

Ειδών
Κωδικός
είδους Μονάδα Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(€)
Συνολικός Προϋπολογισμός (ΣΠ)

(χωρίς
ΦΠΑ) ΣΠ = (5) x (6)

(χωρίς ΦΠΑ)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

Ε1. Κοτόπουλα 68 κιλό 400 4,00 € 1.600,00 €

Ε2. Αβγά 69 τεμ. 3.000 0,35 € 1.050,00 €

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε’: 2.650,00 €
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 Φ.Π.Α. 13% : 344,50 €

 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε’ : 2.994,50 €OK

Ομάδα ΣΤ΄ 1.): Ειδών Αρτοποιείου για το Ν.Π. ΕΥΖΗΝ με 13% Φ.Π.Α

α/α Περιγραφή
Ειδών

Κωδικός
είδους Μονάδα Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(€)
Συνολικός Προϋπολογισμός (ΣΠ)

(χωρίς
ΦΠΑ) ΣΠ = (5) x (6)

(χωρίς ΦΠΑ)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

ΣΤ1. Άρτος 70 κιλό 2.000 1,00 € 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ’ 1). : 2.000,00 €

Φ.Π.Α. 13% : 260,00 €

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ’ 1).  : 2.260,00 €

 

 

     
       

Ομάδα ΣΤ΄ 2).  : Ειδών Αρτοποιείου για το Ν.Π. ΕΥΖΗΝ με 24% Φ.Π.Α

α/α
Περιγραφή

Ειδών
Κωδικός
είδους Μονάδα Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(€)
Συνολικός Προϋπολογισμός (ΣΠ)

(χωρίς
ΦΠΑ) ΣΠ = (5) x (6)

 (χωρίς ΦΠΑ)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

ΣΤ2. Σφολιάτα 71 κιλό 70 3,00 € 210,00 €

ΣΤ3. Κουλούρια 72 τεμχ. 700 0,40 € 280,00 €

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ’ 2). : 490,00 €

 Φ.Π.Α. 24% : 117,60 €

 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ’ 2). : 607,60 €

       
       

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ' 1). : 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ’ 2). : 490,00 €

Φ.Π.Α. 13% : 260,00 €

Φ.Π.Α.24% : 117,60 €

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ’ : 2.867,60 €
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Ομάδα Ζ΄ : Ειδών Γαλακτοπωλείου για το Ν.Π. ΕΥΖΗΝ

α/α Περιγραφή
Ειδών

Κωδικός
είδους Μονάδα Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(€)
Συνολικός Προϋπολογισμός (ΣΠ)

(χωρίς
ΦΠΑ) ΣΠ = (5) x (6)

(χωρίς ΦΠΑ)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

Ζ1. Γάλα (συσκ.
1λ.)

73 τεμ. 1.200 1, 15 € 1.380,00 €

Ζ2.
Γιαούρτι

(συσκ..200
-250 γρ.)

74 τεμ. 700 0,42 € 294,00 €

       

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ’: 1.674,00 €

 Φ.Π.Α. 13% : 217,62 €

 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ’ : 1.891,62 €

Ομάδα Η΄ : Τυροκομικών Ειδών για το Ν.Π. ΕΥΖΗΝ

α/α Περιγραφή
Ειδών

Κωδικός
είδους Μονάδα Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(€)
Συνολικός Προϋπολογισμός (ΣΠ)

(χωρίς
ΦΠΑ)

ΣΠ = (5) x (6)

(χωρίς ΦΠΑ)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

Η1. Τυρί φέτα 75 κιλό 260 6,00 € 1.560,00 €

Η2. Κασέρι 76 κιλό 80 8,00 € 640,00 €

Η3. Τυρί Γκούντα 77 κιλό 20 8,00 € 160,00 €

Η4. Κεφαλοτύρι 78 κιλό 10 7,00 € 70,00 €

      

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η’: 2.430,00 €

 Φ.Π.Α. 13% : 315,90 €

 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η’ : 2.745,90 €
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Ομάδα Θ΄ 1).  : Ελαίων για το Ν.Π. ΕΥΖΗΝ με 13% Φ.Π.Α

α/α
Περιγραφή

Ειδών
Κωδικός
είδους Μονάδα Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(€)

Συνολικός
Προϋπολογισμός (ΣΠ)

(χωρίς
ΦΠΑ)

ΣΠ = (5) x (6)

(χωρίς ΦΠΑ)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

Θ1.
Ελαιόλαδο

παρθένο (συσκ.1
λ.)

79 τεμ. 500 5,90 € 2.950,00 €

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ’ 1): 2.950,00 €

 Φ.Π.Α. 13% 383,50€

 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ’ 1).: 3.333,50 €

       

Ομάδα Θ΄ 2).  : Ελαίων για το Ν.Π. ΕΥΖΗΝ με 24% Φ.Π.Α

α/α Περιγραφή Ειδών
Κωδικός
είδους Μονάδα Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(€)

Συνολικός
Προϋπολογισμός (ΣΠ)

(χωρίς
ΦΠΑ)

ΣΠ = (5) x (6)

(χωρίς ΦΠΑ)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

Θ2. Αραβοσιτέλαιο (συσκ.1
λ.) 80 τεμ. 50 2,65 € 132,50 €

Θ3. Ηλιέλαιο 
(συσκ.1 λ.)

81 τεμ. 50 1,68 € 84,00 €

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ’ 2): 216,50 €

 Φ.Π.Α. 24% 51,96 €

 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ’ 2). : 268,46 €

      
      

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ΄1). : 2.950,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ’ 2). : 216,50 €

Φ.Π.Α. 13% 383,50 €

Φ.Π.Α.24% 51,96 €

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ’ : 3.601,96 €OK
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ΟΜΑΔΑ Ι΄ 1).  Είδη παντοπωλείου για το Ν.Π. ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε με Φ.Π.Α 13%

α/α Περιγραφή Ειδών
Κωδικός
είδους Μονάδα Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(€)

Συνολικός
Προϋπολογισμός

(ΣΠ) 
(χωρίς
ΦΠΑ) ΣΠ = (5) x (6)

 (χωρίς ΦΠΑ)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

Ι1.
Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο

τύπου εβαπορέ ( κουτί 410 γρ.) 82 τεμ. 140 0,79 € 110,60 €

Ι2. Τυρί φέτα εγχώρια 89 κιλό 40 5,80 € 232,00 €
Ι3. Τυρί τύπου Gouda 90 κιλό 30 4,80 € 144,00 €
Ι4. Πάριζα τόστ (συσκ. 1 κ..) 91 κιλό 30 3,50 € 105,00 €
 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι’ 1). : 591,60 €
 Φ.Π.Α. 13% : 76,90 €
 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι’ 1). : 668,50 €

ΟΜΑΔΑ Ι΄ 2). :Είδη παντοπωλείου  για το Ν.Π. ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε με Φ.Π.Α 24%

α/α Περιγραφή Ειδών
Κωδικός
είδους Μονάδα Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(€)

Συνολικός
Προϋπολογισμός

(ΣΠ) 
(χωρίς
ΦΠΑ) ΣΠ = (5) x (6)

 (χωρίς ΦΠΑ)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
Ι5. Ζάχαρη (συσκ. 1 κ.) 83 τεμ. 80 0,90 € 72,00 €

Ι6. Μαρμελάδα (διάφορες)
(συσκ. 450-500 γρ.). 84 τεμ. 40 2,22 € 88,80 €

Ι7.
Μαργαρίνη τύπου  Soft

(συσκ. 1000 γρ.) 85 τεμ. 30 3,30 € 99,00 €

Ι8. Ξύδι (συσκ. 350-400 ml) 86 τεμ. 100 0,25 € 25,00 €

Ι9.
Χυμός φυσικός κοκτέιλ
φρούτων (συσκ. 1 λ.)

87 τεμ. 300 1,06 € 318,00 €

Ι10. Tσάι (συσκ. 20-30 γρ. )
88 τεμ. 80 1,20 € 96,00 €

Ι11.
Ψωμί τόστ  (συσκ. 550-660

γρ.)
92 τεμ. 115 1,60 € 184,00 €

Ι12.
Nes café χωρίς καφεΐνη

(συσκ.200 γρ.)
93 τεμ. 20 5,80 € 116,00 €

Ι13.
Nes café (σκόνη) (συσκ.2,5

κ.)
94 τεμ. 1 50,00 € 50,00 €

Ι14.
Καφές Ελληνικός (συσκ. 200

γρ.)
95 τεμ. 40 1,80 € 72,00 €

Ι15.
Καφές Γαλλικός (συσκ. 500

γρ.) 
96 τεμ. 10 5,50 € 55,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι’ 2). : 1.175,80 €
 Φ.Π.Α. 24% : 282,19 €
 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι’ 2). : 1.457,99 €
       
       

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι΄1). Είδη παντοπωλείου  για το Ν.Π. ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε με Φ.Π.Α 13%: 591,60 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι’ 2). Είδη παντοπωλείου  για το Ν.Π. ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε με Φ.Π.Α 24%: 1.175,80 €

Φ.Π.Α. 13% : 76,90 €

Φ.Π.Α.24% : 282,19 €

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι’ : 2.126,49 €
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ΟΜΑΔΑ ΙΑ ΄ 1).Ειδών Αρτοποιείου & Ζαχαροπλαστικής για το Ν.Π. ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. : με Φ.Π.Α 13%

α/α Περιγραφή Ειδών Κωδικός
είδους Μονάδα Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας (€)
(χωρίς ΦΠΑ)

Συνολικός Προϋπολογισμός
(ΣΠ)

ΣΠ = (5) x (6)

(χωρίς ΦΠΑ)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

ΙΑ1. Φρατζολάκι  90 έως
110 gr 99 τεμ. 2500 0,25 € 625,00 €

Σύνολο Καθαρής Αξίας : 625,00 €

ΦΠΑ 13% : 81,25 €

Γενικό  Σύνολο : 706,25 €

ΟΜΑΔΑ ΙΑ΄ 2). Ειδών Αρτοποιείου & Ζαχαροπλαστικής για το Ν.Π. ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.: με Φ.Π.Α 24%

α/α Περιγραφή Ειδών Κωδικός
είδους Μονάδα Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας (€)

Συνολικός Προϋπολογισμός
(ΣΠ)

(χωρίς ΦΠΑ) ΣΠ = (5) x (6)

(χωρίς ΦΠΑ)

ΙΑ2. Κουλούρι
παραδοσιακό

98 τεμ. 1200 0,39 € 468,00 €

ΙΑ3.
Τυρόπιτα στριφτή

από 120 έως 140 gr
με τυρί φέτα

97 τεμ. 1200 1,00 € 1.200,00 €

Σύνολο Καθαρής Αξίας : 1.668,00 €

ΦΠΑ 24% : 400,32 €

Γενικό  Σύνολο : 2.068,32 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΙΑ΄1). : 625,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΙΑ’ 2). : 1.668,00 €

Φ.Π.Α. 13% : 81,25 €

Φ.Π.Α.24% : 400,32 €

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΙΑ : 2.774,57 €

ΟΜΑΔΑ ΙΒ΄ 1). Γάλα μακράς διάρκειας  για το ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ.: με Φ.Π.Α 13%

α/α Περιγραφή Ειδών Κωδικός
είδους Μονάδα Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας (€)

Συνολικός Προϋπολογισμός
(ΣΠ)

(χωρίς ΦΠΑ) ΣΠ = (5) x (6)

(χωρίς ΦΠΑ)

ΙΒ1. Γάλα μάκρας
διάρκειας

107 τεμ. 17.837 1,00 € 17.837,00 €

Σύνολο Καθαρής Αξίας : 17.837,00 €

ΦΠΑ 13% : 2.318,81 €

Γενικό  Σύνολο : 20.155,81 €
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΫΠ/ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ν.Π.
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

Α΄ Ειδών Παντοπωλείου για το Ν.Π. ΕΥΖΗΝ  8.963,00 €

Ν.Π. ΕΥΖΗΝ /Κ.Α. 60.6481.01 «Προμήθεια 
ειδών τροφίμων»

Β΄ Ειδών Οπωροπωλείου για το Ν.Π. ΕΥΖΗΝ
 8.090,80 €

Γ΄ Ειδών Κρεοπωλείου για το Ν.Π. ΕΥΖΗΝ
6.732,54 €

Δ΄ Ειδών Ιχθυοπωλείου για το Ν.Π. ΕΥΖΗΝ
2.109,71 €

Ε΄ Ειδών Πτηνοτροφείου για το Ν.Π. ΕΥΖΗΝ
2.994,50 €

ΣΤ΄ Ειδών Αρτοποιείου για το Ν.Π. ΕΥΖΗΝ
2.867,60 €

Ζ΄ Ειδών Γαλακτοπωλείου για το Ν.Π. ΕΥΖΗΝ
1.891,62 €

Η΄ Τυροκομικών Ειδών για το Ν.Π. ΕΥΖΗΝ
2.745,90 €

Θ΄ Ελαίων για το Ν.Π. ΕΥΖΗΝ
3.601,96 €

Ι΄ Ειδών Παντοπωλείου για το Ν.Π. ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.
2.126,49€ Ν.Π. ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. /Κ.Α. 64.08.09 «Υλικά άμεσης 

ανάλωσης»
ΙΑ΄ Ειδών Αρτοποιείου & Ζαχαροπλαστικής για το 

Ν.Π. ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. 2.774,57€

ΙΒ Γάλα μακράς διαρκείας 20.155,81€

Δήμος Έδεσσας
Κ.Α 15.6063.001 ,20.6063.001      
30/6063.001,45/6063.001
(Προμήθεια γάλακτος )Υπηρεσιών Αθλητισμού, 
Καθαριότητας, Τεχνικών Έργων και 
Νεκροταφείων

Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

Σωκράτης Σούγγαρης

Η Δ/ντρια Διοικητικών & Οικονοικών
Υπηρεσιών

Μαριάνθη Ρούσκα
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