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ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΤΗΣ Ζ’ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ περιόδου 2017. 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  13/29-06-2017 

 
 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

ΘΕΜΑ :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΤΗΣ  Ζ’ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ περιόδου 2017». 

 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 

ΑΞΙΑ           :                      57.379,33 € 

Φ.Π.Α. 13%                        5.267,46 € 

Φ.Π.Α. 24%                       4.046,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ :                          66.693,30€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/29-06-2017 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Οικονομικό Έτος: 2017  

Χρηματοδότηση : Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,  

CPV: 15500000-3, 03221200-8, 15000000-8, 15321000-4, 15812000-3, 15221000-3, 

15331170-9, 15811000-6, 15811511-1, 15110000-2,15112100-7. 

 

 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

   K.A ΠΟΣΟ 

              15-6482.001       

          

66.693,30€ 

(Συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 13% & 24%) 

 
 

      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
3.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
4.  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
5.  Παράρτημα Ι (έντυπα οικονομικής προσφοράς) 
6.  Παράρτημα ΙΙ  (ΤΕΥΔ) 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΤΗΣ Ζ’ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ περιόδου 2017. 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  13/29-06-2017 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται κατόπιν του αριθμ. πρωτ: 11173/ 29.06.2017  

πρωτογενούς αιτήματος του Προέδρου της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας και Δημάρχου 

Λαυρεωτικής  και αφορά τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την  προμήθεια 

τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Κατασκήνωσης περιόδου2017  το οποίο 

αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με 

ΑΔΑΜ : 17REQ001623146  30-06-2017. 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων για την 

κάλυψη των αναγκών της  Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του  Δήμου Λαυρεωτικής  

εκτιμώμενης αξίας  66.693,30€ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 13% & 24%) ανάλογα με τα 

υπό προμήθεια είδη. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης:  

 (α) για τις ομάδες : Α (είδη γαλακτοπωλείου), Ζ (ψωμί), Η (έτοιμα σάντουιτς), Γ (είδη 

παντοπωλείου), Δ (είδη ζαχαροπλαστικής)  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, 

στις τιμές της μελέτης.  

(β) για τις ομάδες:  Ε (κατεψυγμένα ψάρια), Θ (νωπά κρέατα), Β (νωπά οπωρολαχανικά), ΣΤ 

(κατεψυγμένα λαχανικά) το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί 

τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του 

είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας των ανωτέρω έγινε με βάση τις ανάγκες της Ζ’ 

Παιδικής Εξοχής Κερατέας  του Δήμου Λαυρεωτικής όπως αναφέρονται στο υπ’ αρ. πρωτ: 

11173/29-06-2017 πρωτογενές αίτημα. 

Η προμήθεια τροφίμων θα καλύψει τις ανάγκες της  Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του  

Δήμου Λαυρεωτικής για όλο το διάστημα λειτουργίας της.  

 



  
Αναλυτικά η προμήθεια αφορά :  

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ CPV 

ΟΜΑΔΑ Α: Είδη Γαλακτοπωλείου 15500000-3 

ΟΜΑΔΑ Β: Νωπά Οπωρολαχανικά 03221200-8 

ΟΜΑΔΑ Γ: Είδη Παντοπωλείου 15000000-8  &  15321000-4 

ΟΜΑΔΑ Δ: Είδη Ζαχαροπλαστικής 15812000-3 

ΟΜΑΔΑ Ε: Κατεψυγμένα Ψάρια 15221000-3 

ΟΜΑΔΑ Στ: Κατεψυγμένα Λαχανικά 15331170-9 

ΟΜΑΔΑ Ζ: Ψωμί 15811000-6 

ΟΜΑΔΑ H: Έτοιμα σάντουιτς 15811511-1 

ΟΜΑΔΑ Θ: Νωπά Κρέατα 15110000-2 & 15112100-7 

 

Στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των ομάδων ή χωριστά 

για κάθε ομάδα. Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε 

περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις.  

Επίσης όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, να είναι 

αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν στα 

περισσότερα super market και παντοπωλεία. Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να 

αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, η οποία θα είναι πάνω από ένα χρόνο από την ημερομηνία 

παράδοσης τους.  

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 66.693,30 € (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 13% & 24% ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 15-6482.001.  

Πηγή χρηματοδότησης: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γενική 

Διεύθυνση Πρόνοιας. 

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις : 

• Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

• Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

• Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• την υπ’ αριθ. Δ22/οικ.14573/359/2017 (ΦΕΚ 1224/Β/07-04-2017) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το έτος 

2017  για την οργάνωση και την  λειτουργία της Ζ’ Παιδικής Εξοχής στην περιοχή 

Διόνυσος Κερατέας στο Δήμο Λαυρεωτικής, 

• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116,117 και 120, 

• Του Π.Δ. 80/16 περί Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/Α΄), 



  
•  την υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφαση του Υπ. 

Οικονομίας & Ανάπτυξης περί ρύθμισης ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

 

Λαύριο  29/06/2017                                                                                     Θεωρήθηκε          

                                                                                                            Λαύριο 29/06/2017                                                 

                                                                                                 

           Η συντάξασα 

 

 

 

 

           Αικατερίνη Ντελή 

ΔΕ1/Γ 

Η αναπληρώτρια 

Προϊσταμένη Τμήματος 

 

 

 

Αικατερίνη Γουδέλη 

ΤΕ17/Β 

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

Διεύθυνσης  

Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

Λυδία Ιορδανίδου 

ΠΕ1/Β 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
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ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ περιόδου 2017. 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  13/29-06-2017 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV : 15500000-3 

 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ 

1.  Γάλα φρέσκο 1 lt Τεμάχιο 2.000 1,30 2.600,00 

2.  
Γιαούρτι αγελάδος, συσκευασία 200gr, 
3,85% λιπαρά 

Τεμάχιο 50 1,60 
 

80,00 

3.  Βούτυρο μερίδα 20gr Τεμάχιο 5.500 0,25 1.375,00 

4.  Κρέμα γάλακτος σε συσκευασία 500ml  Τεμάχιο 200 4,00 800,00 

5.  Τυρί φέτα σε δοχείο Κιλό 250 6,50 1.625,00 

6.  Τυρί ρεγκάτο Κιλό 100 6,50 650,00 

7.  Τυρί γκούντα ή ένταμ Κιλό 100 6,00 600,00 

8.  Τυρί κεφαλοτύρι      Κιλό 100 7,00 700,00 

ΣΥΝΟΛΟ 8.430,00 

Φ.Π.Α. 13% 1.095,90 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 9.525,90 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ  CPV : 03221200-8 

 Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΟΔΟΣ 

ΑΞΙΑ 

1.  Αγγούρια Τεμάχιο 450 0,32 144,00 

2.  Άνηθος (δέμα 100gr)  Τεμάχιο 40 0,35 14,00 

3.  Βερίκοκα Κιλό 300 1,29 387,00 

4.  Βανίλιες Κιλό 150 1,39 208,50 

5.  Δυόσμος (δέμα 100gr) Τεμάχιο 50 0,40 20,00 

6.  Καρότα Κιλό 100 0,64 64,00 

7.  Καρπούζι Κιλό 2000 0,35 700,00 

8.  Κρεμμύδια ξερά Κιλό 400 0,53 212,00 

9.  Λεμόνια Κιλό 100 1,79 179,00 

10.  Μαϊντανός (δέμα 100gr) Τεμάχιο 60 0,35 21,00 



  
11.  Μαρούλι Τεμάχιο 430 0,38 163,40 

12.  Μπανάνες Κιλό 400 1,44 576,00 

13.  Νεκταρίνια Κιλό 50 1,14 57,00 

14.  Ντομάτες α’ ποιότητας Κιλό 1500 0,99 1.485,00 

15.  Πατάτες Κιλό 2400 0,55 1.320,00 

16.  Πεπόνια  Κιλό 1000 0,79 790,00 

17.  Πιπεριές κέρατα Κιλό 20 1,10 22,00 

18.  Πιπεριές στρογγυλές Κιλό  50 0,99 49,50 

19.  Ροδάκινα Κιλό 800 1,05 840,00 

20.  Σκόρδα Τεμάχιο 200 0,40 80,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β : συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% : 7.332,40 ευρώ  7.332,40 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 15000000-8  &  15321000-4 

Α/Α  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

1.  Αλάτι ψιλό (συσκευασία 1000gr, 
πλαστική σακούλα) 

Τεμάχιο 60 1,60  
96,00 

 

2.  Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1000gr Κιλό 150 1,20  180,00 

3.  Κόρν φλάουρ (συσκευασία 200gr) Τεμάχιο 100 0,95  95,00 

4.  Δημητριακά ολικής αλέσεως (corn 
flakes) σε συσκευασία 375 – 500gr  

Τεμάχιο  400 3,00  1.200,00 

5.  Ζάχαρη 1000gr  Τεμάχιο 180 0,95  
171,00 

 

6.  
Μέλι θυμαρίσιο (ατομική μερίδα 
20gr)  Τεμάχιο 3.000 0,50 1.500,00  

7.  Μαρμελάδα (ατομική μερίδα 20gr)    Τεμάχιο 3.000 0,40  1.200,00 

8.  Πραλίνα φουντουκιού δοχείο 10 kg Τεμάχιο 20 45,00  900,00 

9.  Κακάο σκόνη 1kg  Κιλό 20 6,00  120,00 

10.  Καφές ελληνικός 500gr Τεμάχιο 10 4,80 48,00  

11.  Καφές στιγμιαίος τύπου nes 2750gr Τεμάχιο 4 57,00  228,00 

12.  Τσάι σε διάφορες γεύσεις 
(συσκευασία 20 φακελάκια)  Τεμάχιο 15 1,55 23,25  

13.  Αυγά μεσαία Τεμάχιο 4.000 0,32 1.280,00  

14.  Γάλα εβαπορέ πλήρες 410gr Τεμάχιο 150 0,83 124,50  

15.  Μαργαρίνη τύπου soft (συσκευασία 
κύπελο 1kg) 

Τεμάχιο 25 3,55  88,75 

16.  Αραβοσιτέλαιο συσκευασία 10lt Τεμάχια 30 20,00  600,00 

17.  
Ελαιόλαδο συσκευασία 5 lt Τεμάχιο 70 21,00 1.470,00 

 

18.  Κριθαράκι  μέτριο 500 gr Τεμάχιο 150 0,75 112,50  

19.  Μακαρόνια Νο2 για παστίτσιο 
(πακέτο 500 gr) 

Τεμάχιο 150 0,80 120,00  

20.  Μακαρόνια Νο6  500 gr (πακέτο 500 
gr) 

Τεμάχιο 800 0,75 600,00  

21.  Πένες (πακέτο 500gr)   Τεμάχιο 80 0,75 60,00  

22.  Ρύζι κίτρινο τύπου Αμερικής 1000gr Τεμάχιο 200 1,10 220,00  

23.  Ρύζι λευκό τύπου Καρολίνα 1000gr Τεμάχιο 200 1,10 220,00  



  
24.  Φακές ψιλές – χονδρές 500gr Τεμάχιο 180 1,00 180,00  

25.  Φασόλια μέτρια 500gr Τεμάχιο 150 1,00 150,00  

26.  Ξύδι (φιάλη πλαστική 350 - 400ml) Τεμάχιο 300 0,60  180,00 

27.  Μουστάρδα 500gr Τεμάχιο 80 2,40  192,00 

28.  Χυμός λεμόνι (φαγητού) 500ml Τεμάχιο 80 1,60  128,00 

29.  Κέτσαπ 500 gr Τεμάχιο 80 1,50  120,00 

30.  
Ντομάτα αποφλοιωμένη συσκευασία 
3 kg Τεμάχιο 50 3,40  170,00 

31.  
Τοματοπολτός συμπυκνωμένος σε 
δοχείο των 5 kg Τεμάχιο  20 8,50  170,00 

32.  Δαφνόφυλλα συσκευασία 40gr Τεμάχιο 30 0,90 27,00  

33.  Κύμινο φακελάκι 50gr Τεμάχιο 20 0,90  27,00 

34.  Κανέλλα σε σκόνη συσκευασία 50gr Τεμάχιο  10 2,70  27,00 

35.  Μπαχάρι συσκευασία 30gr Τεμάχιο 30 0,80  24,00 

36.  Μοσχοκάρυδο συσκευασία 15gr Τεμάχιο 60 0,82  49,20 

37.  Πάπρικα συσκευασία 50gr Τεμάχιο 30 1,10  33,00 

38.  Πιπέρι συσκευασία 100 gr Τεμάχιο 15 1,40  21,00 

39.  Ρίγανη τριμμένη συσκευασία 400-
500gr Τεμάχιο 15 4,50  67,50 

40.  

Πίτσα κατεψυγμένη οικογενειακή 

420 - 500gr 
Τεμάχιο 300 4,20  

1.260,00 

41.  Φύλλο σφολιάτα κατεψυγμένο 800 – 
850 gr 

Τεμάχιο 300 3,50  1.050,00 

42.  Φυσικός χυμός κοκτέιλ φρούτων 
250ml  

Τεμάχιο 2400 0,75  1.800,00 

43.  Κανέλα ξύλο 1000gr  Τεμάχιο 1 10,00  10,00 

ΣΥΝΟΛΟ 6.402,25 9.940,45 

Φ.Π.Α. 13% 832,29 2.385,70 

Φ.Π.Α. 24%   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ: συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24% 19.560,70 ευρώ 7.234,54 12.326,16 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ CPV : 15812000-3 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ 

1.  Κρέμα κακάο 180gr  Τεμάχιο  1700 0,70 1.190,00 

2.  Κρέμα βανίλια 180gr Τεμάχιο  1700 0,70 1.190,00 

3.  

Κρουασάν πραλίνα φουντουκιού 

100gr Τεμάχιο  2500 0,80 

2.000,00 

4.  Donuts με γέμιση σοκολάτας 60gr Τεμάχιο  1700 0,60 1.020,00 

ΣΥΝΟΛΟ 5.400,00 

Φ.Π.Α. 24% 1.296,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ 6.696,00 

 



  
 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ CPV : 15221000-3 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΜΕΝΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΞΙΑ 

1 Πέρκα φιλέτο Κιλό 200 8,99 1.798,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε: συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%  1.798,00 ευρώ  1.798,00 

 

 

ΟΜΑΔΑ Στ: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV : 15331170-9 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΜΕΝΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΞΙΑ 

1 Αρακάς (πακέτο 1 kg) Κιλό 200 1,71 342,00 

2 Φασολάκια πλατιά (συσκευασία 

κιλού) 

Κιλό 150 1,85 277,50 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Στ: συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% 619,50 ευρώ  619,50 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ζ : ΨΩΜΙ CPV : 15811000-6 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ 

1 Ψωμί χωριάτικο                Κιλό 4.000 1,70 6.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ 6.800,00 

Φ.Π.Α. 13% 884,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ 7.684,00 

 

 

ΟΜΑΔΑ Η: ΕΤΟΙΜΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ  CPV : 15811511-1 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΑΞΙΑ 

1 
Σάντουιτς τρίγωνο (γαλοπούλα ή ζαμπόν, 
τυρί, βούτυρο ή μαγιονέζα) 120gr Τεμάχιο 800 0,95 760,00 

2 
Σάντουιτς κρουασάν (ζαμπόν - τυρί) 120 gr Τεμάχιο 800 0,95 760,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.520,00 

Φ.Π.Α. 24% 364,80 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η 1.884,80 

 

 

 



  
ΟΜΑΔΑ Θ: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV : 15110000-2 & 15112100-7 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΑΞΙΑ 

1 Μοσχάρι μπούτι Κιλό  400 7,99 3.196,00 

2 Μοσχάρι κιλότο Κιλό 280 7,49 2.097,00 

3 Μοσχάρι ελιά Κιλό  200 7,49 1.498,00 

4 Μπούτι κοτόπουλο Κιλό  200 1,99 398,00 

5 Μπριζόλες χοιρινές Κιλό 600 3,99 2.394,00 

6 Μπούτι χοιρινό για σουβλάκι Κιλό  200 4,99 998,00 

7 Αρνιά γάλακτος εγχώρια Κιλό 150 6,74 1.011,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ : συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%  11.592,00 ευρώ  11.592,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% & 24%) = 57.379,33 ευρώ. 

ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% & 24%) =  66.693,30 ευρώ. 

 

 
 
Λαύριο 29 /06/2017                                                                                     Θεωρήθηκε          

                                                                                                            Λαύριο 29/06/2017                                                 

                                                                                                 

           Η συντάξασα 
 
 
 
 

           Αικατερίνη Ντελή 
ΔΕ1/Γ 

Η αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη Τμήματος 

 
 
 

Αικατερίνη Γουδέλη 
ΤΕ17/Β 

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης  

Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
 

Λυδία Ιορδανίδου 
ΠΕ1/Β 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΤΗΣ Ζ’ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ περιόδου 2017. 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  13/29-06-2017 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α' ποιότητας, νόμιμα κυκλοφορούντα στην 

αγορά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών, τις 

Αγορανομικές και Υγειονομικές διατάξεις, τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα και διατηρημένα χωρίς την 

προσθήκη επικίνδυνων συντηρητικών ουσιών. 

Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της 

ισχύουσας νομοθεσίας περί συσκευασίας των τροφίμων. 

Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή μέχρι 

την αποθήκη της  Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του  Δήμου Λαυρεωτικής. Ειδικά για τα 

κατεψυγμένα προϊόντα και για τα είδη που χρήζουν συντήρησης σε συγκεκριμένους βαθμούς 

Κελσίου η μεταφορά τους θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές 

διατάξεις. 

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τεύχος τεχνικών προδιαγραφών στο 

οποίο θα αναφέρεται η ποιότητα, η σύσταση και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την 

αξιολόγηση των προσφορών. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να δηλώσουν στην προσφορά τους τις 

εταιρείες που παρασκευάζουν τα προς προμήθεια είδη και 

• είτε να προσκομίζουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά αυτών, με τα οποία θα 

τεκμηριώνεται ότι εφαρμόζονται οι αρχές του συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και 

Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) ή με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα Διεθνή 

Πρότυπα (ISO 22000, IFS,BRC κτλ) ISO9001:2008, πιστοποιητικό συμμόρφωσης με 

τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και το πρότυπο CE ή πιστοποίηση από ελληνικό 

φορέα 

•  είτε να καταθέτουν οι συμμετέχοντες υπεύθυνη δήλωση με τις εταιρείες που 

παρασκευάζουν τα προς προμήθεια είδη και ότι αυτές εφαρμόζουν τις αρχές του 

συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) ή με βάση 

τα εκάστοτε ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα (ISO 22000, IFS, BRC κτλ) ISO9001:2008, 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και το πρότυπο CE 



  
ή πιστοποίηση από ελληνικό φορέα και θα προσκομίσουν τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά αυτών όποτε ζητηθούν από το φορέα. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 

Το γάλα θα είναι φρέσκο αγελάδας, πλήρες, παστεριωμένο σε συσκευασία του ενός ή του μισού 

λίτρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις και τις 

διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσεως. Στη συσκευασία θα 

πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται η ημερομηνία της παστεριώσεως καθώς και η ημερομηνία 

λήξεως του προϊόντος. Στην προσφορά θα αναφέρεται η εμπορική επωνυμία του 

προσφερομένου είδους. 

ΒΟΥΤΥΡΟ 

Βούτυρο 100% φυσικό από αγελαδινό γάλα, χωρίς συντηρητικά, χρωστικές ουσίες και προσθήκη 

τεχνητών αρωμάτων ή άλλων πρόσθετων. Σε ατομική συσκευασία (μερίδα) των 20gr με 

αναγραφόμενες τις προδιαγραφές και την ημερομηνία λήξης. 

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

Κρέµα γάλακτος µε περίπου 20% λιπαρά από παστεριωμένο γάλα αγελάδας. Κατά προτίμηση 

εγχώριας παραγωγής, µε αναγραφόμενη την ημερομηνία λήξης και αναγραφόμενα τα συστατικά 

και όλες τις  προδιαγραφές σε συσκευασία των 500ml. Κατά την παράδοση από τον 

προμηθευτή, τα κουτιά του προϊόντος πρέπει να είναι απαλλαγμένα από χτυπήματα. Τυχόν 

χτυπημένα κουτιά θα επιστρέφονται στον προμηθευτή που θα έχει την υποχρέωση να τα 

αντικαταστήσει µε ακέραια. Θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π και τις 

ισχύουσες υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις. 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 

Τυρί φέτα Α΄ ποιότητας από πρόβειο και κατσικίσιο γάλα. Στη συσκευασία να αναφέρονται 

υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: α) «ΦΕΤΑ» (FETA), β) Προστατευμένη ονομασία 

προέλευσης (ΠΟΠ), γ) Τυρί, δ) Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού-συσκευαστή, ε) Το βάρος 

του περιεχομένου, στ) Η ημερομηνία παραγωγής, ζ) Στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής: 

1) Τα δυο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης: ΦΕ 2) Ο αύξων αριθμός του τύπου 

συσκευασίας  3) Ημερομηνία παραγωγής. 

Αποκλείονται τα τρίμματα.  

ΤΥΡΙ ΡΕΓΚΑΤΟ 

Τυρί κίτρινο, σκληρό σε συσκευασία του 1 κιλού, από γάλα αγελάδας, που θα έχει πλήρη και 

επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένο αντικανονικών οσμών και γεύσεων, να µην παρουσιάζει 

αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι Α' ποιότητας.  

Να αναγράφεται στη συσκευασία α) το όνομα του προϊόντος, β) η επωνυμία και η έδρα του 

παραγωγού – συσκευαστή, γ) το βάρος του περιεχομένου, δ) η ημερομηνία παραγωγής και 

λήξης.  

ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ – ΕΝΤΑΜ 



  
Τυρί μαλακό, σε συσκευασία μπαστούνι του 1 κιλού, από γάλα αγελάδας, που θα έχει πλήρη και 

επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένο αντικανονικών οσμών και γεύσεων, να µην παρουσιάζει 

αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι Α' ποιότητας. Να αναγράφεται στη συσκευασία α) το 

όνομα του προϊόντος β) η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή γ) το βάρος του 

περιεχομένου δ) η ημερομηνία παραγωγής και λήξης 

ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 

Τυρί κεφαλοτύρι Α΄ ποιότητας παρασκευασμένο από αιγοπρόβειο γάλα και αγελαδινό, 

ελληνικής προέλευσης που θα έχει πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένο 

αντικανονικών οσμών και γεύσεων με τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να μην 

παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. 

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Τα χορηγούμενα νωπά λαχανικά και οπωρολαχανικά πρέπει να είναι ώριμα, Α΄ ποιότητας, 

πρόσφατης συλλογής, ακέρια υγιή και ειδικότερα χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα 

παράσιτα και ασθένειες, απαλλαγμένα από ξένες ύλες και ελαττώματα και να μην εμφανίζουν 

αλλοίωση της σύστασής τους και των οργανοληπτικών χαρακτήρων, κατά προτίμηση Ελληνικής 

Προέλευσης.  

Τα συγκεκριμένα προϊόντα θα πρέπει να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναμίξεις 

διαφόρων ποιοτήτων και ανεξαρτήτου ποικιλίας. Θα πρέπει να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη 

από το επιτρεπόμενο. Η ανοχή για τις πατάτες μικρού μεγέθους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

10% της παραδιδόμενης ποσότητας. Τα προϊόντα και η διακίνηση τους θα πρέπει να πληρούν 

τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες υγειονομικές και κοινοτικές 

διατάξεις.  

Θα απορρίπτονται τα άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα, για οποιοδήποτε λόγο, κρίνονται από την 

επιτροπή ως ακατάλληλα ή χαρακτηρίζονται Β’ ποιότητας και δεν ανταποκρίνονται στην τιμή 

της αγοράς τους. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα είδη που του παραγγέλνονται, χωρίς 

αντιρρήσεις και δικαιολογίες περί ελλείψεως κάποιου είδους από αυτά. Στην περίπτωση αυτή, 

θα πρέπει να παρουσιάζει έγκαιρα σχετική βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία. 

Αν το προμηθευόμενο προϊόν που θα προσκομίσει ο προμηθευτής, δεν είναι κατάλληλο, είναι 

υποχρεωμένος να το αποσύρει και να το αντικαταστήσει, διαφορετικά η Παιδική Εξοχή διατηρεί 

το δικαίωμα να προβεί στην αγορά από το ελεύθερο εμπόριο και η τυχόν επιπλέον τιμή θα 

βαρύνει τον προμηθευτή. 

 

 

    

 

 

 

 



  
ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Τα ζητούμενα προϊόντα της παραγράφου αυτής θα είναι Α! ποιότητας, στη συσκευασία που θα 

ζητηθεί και σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις και τις 

διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσεως. 

 

ΑΛΑΤΙ  

Συσκευασία πλαστική σακούλα 500 gr αναλλοίωτη χωρίς ίχνος παραβίασης με αλάτι καθαρό 

λευκό, γυαλιστερό και σπυρωτό. 

 

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Συσκευασία 1 κιλού, χάρτινη σακούλα στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, ο 

τόπος Παρασκευή; Και το καθαρό βάρος. Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως 

υγιούς σίτου, βιομηχανικώς καθαρισμένο από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία, να μην είναι 

υγροποιημένο ή σβολιασμένο, να μην έχει καμία μυρωδιά ή έντομα. 

ΑΥΓΑ 

Θα είναι ημέρας και θα αναγράφεται σε αυτά, βάρους 50 - 60 γραμμαρίων το καθένα, 

ωοσκοπημένα, συσκευασμένα, Α! κατηγορίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις 

αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις καθώς και τις διατάξεις του κώδικα τροφίμων και 

ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσεως. 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 

Να είναι αγελαδινό γάλα, εβαπορέ, απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή 

ουσία και να έχει υποστεί υψηλού βαθμού αποστείρωση, να είναι σε μεταλλική συσκευασία των 

410 γραμμαρίων περίπου, καθαρού βάρους, και να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων 

ισχύουσες διατάξεις. Εξωτερικά της συσκευασίας να γράφεται η ημερομηνία λήξης του γάλακτος 

η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έντεκα (11) μηνών εκτός ψυγείου καθώς και να φέρει 

τη σήμανση CE. To κάθε κουτί πρέπει να ανοίγει χωρίς τη βοήθεια μηχανικών μέσων (easy 

open).  Να αναγράφεται η διατροφική επισήμανση.  

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι εγχώριο Α’ ποιότητας, τύπου έξτρα παρθένο και να πληροί τις 

εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Θα πρέπει να είναι με άμεμπτη γεύση και οξύτητα 

όχι ανώτερη του προβλεπόμενου. Πρέπει να παράγεται σε βιομηχανία που εφαρμόζει το 

σύστημα HACCP και να κατέχει πιστοποιητικό ISO 22000.  

ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ 

Αραβοσιτέλαιο 100% ραφινέ , να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα 

Να προέρχεται από τυποποιητήρια και παρασκευαστήρια 

εγκατεστημένα στην Ελλάδα, που να παρέχουν βεβαίωση ότι εφαρμόζεται το σύστημα 

HACCP.  

Σε συσκευασία  10 lit και να πληροί τους όρους των υγειονομικών διατάξεων. 

 
 
 



  
ΖΑΧΑΡΗ 

Πρέπει να είναι ψιλή, λευκή, κρυσταλλική Α’ ποιότητας, με αναγραφομένη προέλευση, 

απαλλαγμένη από ξένες ουσίες. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του 

Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να αναγράφεται η διατροφική 

επισήμανση. Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 Kg.  

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

Τα ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη ή άλευρο ολικής 

άλεσης μακαρονοποιϊας από σκληρό σίτο και νερό χωρίς ζύμη, ξηραινόμενα εντός ειδικών 

θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο, να είναι σύμφωνα με τους όρους του 

άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. Τα παραπάνω είδη θα είναι σε συσκευασία των 500gr. 

ΚΑΚΑΟ 

Σε συσκευασία του 1kg. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να αναγράφεται η διατροφική 

επισήμανση. 

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

Αλεσμένος καφές ελληνικού τύπου σε συσκευασία αλουμινίου, των 500gr, αεροστεγώς 

κλεισμένη. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία 

λήξης τουλάχιστον ενός (1) έτους. 

ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 

Άμυλο αραβοσίτου σε χάρτινη συσκευασία των 200gr. 

ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΚΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 

Να είναι σε συσκευασία των 375 – 500gr, να μην περιέχουν χρωστικές ουσίες και να 

αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) Ημερομηνία λήξης, β) Σύνθεση του προϊόντος, γ) 

Περιεκτικότητα σε βιταμίνες. 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΣΕ ΜΕΡΙΔΕΣ 

Η μαρμελάδα να είναι ελληνική. Να είναι παρασκευασμένη με περιεκτικότητα σε φρούτα 40% 

και άνω, με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος είδους, επί της συσκευασίας 

να αναγράφεται η ένδειξη χωρίς συντηρητικά. Θα διατίθεται σε συσκευασία 20gr επιλογής 

ειδών φρούτου. Να παράγεται σε βιομηχανία που εφαρμόζει το σύστημα HACCP και να κατέχει 

πιστοποιητικό ISO 22000. 

ΜΕΛΙ ΣΕ ΜΕΡΙΔΕΣ 

Η ονομασία «μέλι» πρέπει να είναι ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη πάνω σε κάθε 

συσκευασία. Επίσης, πρέπει να αναγράφεται το καθαρό βάρος σε γραμμάρια, το όνομα ή η 

εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα του παραγωγού ή του συσκευαστή. Η συσκευασία 

θα είναι σε ατομικές μερίδες. 

ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 

Να πληροί τους όρους του Άρθρου 41 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

διατάξεις. Θα διατεθεί στις ποσότητες που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, σε 

συσκευασία των 500gr, σε υγρή μορφή. 



  
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 

Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να είναι σύμφωνη με αυτή που 

αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

ΞΥΔΙ 

Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού ( να μην περιέχει 

αλκοόλη) και να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

διατάξεις. 

ΟΣΠΡΙΑ (φακές – φασόλια) 

Τα προϊόντα να είναι Α' ποιότητας, να είναι ελληνικής παραγωγής και να πληρούν τους όρους 

που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές 

και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθενται σε συσκευασία των 500 gr. 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ 

Οι φυσικοί χυμοί θα παραδίδονται σε ατομικές συσκευασίες 250ml και τα υπό προμήθεια είδη 

θα είναι φυσικός χυμός πορτοκάλι και φυσικός χυμός κοκτέιλ φρούτων. Επάνω στη συσκευασία 

να υπάρχει οπωσδήποτε και συσκευασμένο καλαμάκι.  

ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 

Να είναι αρίστης ποιότητας και να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές 

και Υγειονομικές διατάξεις. 

 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

Τα προσφερόμενα είδη θα είναι εγχώριας παραγωγής ή χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Α! 

ποιότητας, συσκευασμένα και σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις αγορανομικές διατάξεις, τις 

διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσεως και τις υγειονομικές 

διατάξεις. 

 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 

Τα κατεψυγμένα ψάρια θα είναι πάντοτε Α! ποιότητας, καλά διατηρημένα, κατ' ευθείαν 

βγαλμένα από τα ψυγεία ή από τους συντηρητές, ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου και να 

πληρούν τους όρους του κώδικα τροφίμων και ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσεως και τις 

ισχύουσες αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις. Θα αναγράφεται η ημερομηνία κατάψυξης 

και ανάλωσης, θα πρέπει δε να είναι σύμφωνα με το Β.Δ. της 31ης -8-1957 «περί επιθεωρήσεως, 

εισαγωγής συντήρησης και διατήρησης νωπών και κατεψυγμένων ψαριών». 

 

ΟΜΑΔΑ Στ: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι Ελληνικής προέλευσης ή χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης, Α! 

ποιότητας, θα έχουν ζωηρό χρώμα και θα πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές των 

κειμένων διατάξεων «περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών» αποκλειόμενης απολύτως της 

χορηγήσεως ποιότητας κατώτερης της πρώτης. 

 



  
 ΟΜΑΔΑ Ζ: ΨΩΜΙ 

Όλα τα είδη αρτοπωλείου θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας. Ο άρτος πρέπει να είναι 

χωριάτικος. Θα πρέπει να παραδίδεται 3-4 ώρες μετά από κλιβανισμό του δικαιολογημένης της 

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

του. Η παράδοση από τον προμηθευτή θα γίνεται με το προϊόν σε χάρτινη συσκευασία.  

Να είναι ποιοτικώς σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις 

καθώς και τις διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσεως, ο 

οποίος θα παραδίδεται καθημερινώς στον χώρο της κατασκήνωσης.  

 

ΟΜΑΔΑ Η: ΕΤΟΙΜΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 

Σάντουιτς τρίγωνο με γαλοπούλα ή ζαμπόν, τυρί, βούτυρο ή μαγιονέζα, βάρους 120 gr 

Κρουασάν σάντουιτς με ζαμπόν – τυρί, βάρους 120 gr 

Από αγνά υλικά, συσκευασμένα 

 

ΟΜΑΔΑ Θ: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ 

Τα τεμάχια κρέατος (και γενικότερα όπου αναφέρεται η λέξη κρέας) θα φέρουν ετικέτα στην 

οποία θα αναγράφονται τα κάτωθι: 

1. Ονομασία τεμαχίου κρέατος. 

2. Προέλευση κρέατος. Προσοχή εάν η χώρα εκτροφής διαφέρει από την χώρα σφαγής πρέπει 

να αναφέρονται και οι δυο.  

3. Θερμοκρασία συντήρησης. 

4. Παρτίδα κρέατος (αριθμός ιχνηλασιμότητας).  

5. Βάρος. 

Α. Κιλότο ή μπούτι ή ελιά μόσχου άνευ οστών, Ελληνικής προέλευσης, ή χώρας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Β. Χοιρινή Μπριζόλα, Ελληνικής προέλευσης, ή χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Δ. Χοιρινό σουβλάκι, Ελληνικής προέλευσης  ή χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ε. Μπούτι χοιρινό άνευ οστών, Ελληνικής προέλευσης  ή χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τα είδη θα είναι Α! ποιότητας σύμφωνα με τις κείμενες κτηνιατρικές διατάξεις για το κρέας και 

τις αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις και τις διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών 

και αντικειμένων κοινής χρήσεως. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα νωπά κρέατα ως προς το είδος (τεμάχια) και την 

ποσότητα σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία, όπως επίσης και να παρέχει στην 

παραλαμβάνουσα επιτροπή κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα ζητείται σχετικά με τον 

προσδιορισμό του είδους ή τεμαχίου και της ποιοτικής κατάταξης των παραδιδόμενων νωπών 

κρεάτων. Για τη μεταφορά του κρέατος να εφαρμόζει τους Κοινοτικούς κανονισμούς και την 

Ελληνική νομοθεσία, που εγγυώνται την υγιεινή μεταφορά. 

 

 



  
ΝΩΠΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: 

Α) Νωπά στήθη κοτόπουλου 

Θα είναι εγχώριας παραγωγής ή χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Α! ποιότητας, σύμφωνα με τις 

αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις και τις διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών και 

αντικειμένων κοινής χρήσεως.  

Τα προϊόντα κοτόπουλου πρέπει να είναι προσφάτου σφαγής και με ένδειξη προέλευσης. 

Τα κοτόπουλα πρέπει: 1) να είναι καλά ανεπτυγμένα, 2) να έχουν σφαγεί κανονικά και όχι λόγω 

ασθένειας ή ατυχήματος, 3) να έχουν υποστεί πλήρη αφαίμαξη και τέλειο ξεπουπούλιασμα, 4) να 

είναι αρίστης υγιεινής καταστάσεως και απαλλαγμένα αλλοιώσεων, κακώσεων και εκδορών, 

ορατών κηλίδων αίματος, εκτός όσων είναι μικρού μεγέθους και διακριτικών, 5) να μην 

αναδύουν κακοσμία και να έχουν φυσιολογικό χρώμα, 6) να μην εμφανίζουν φαινόμενα σήψεως, 

ευρωτιάσεως κτλ. να έχουν την ξιφοειδή απόφυση του στέρνου εύκαμπτη, 7) να είναι καλά 

συντηρημένα και απαλλαγμένα υγρασίας, αλλιώς σε περίπτωση αυξημένης υγρασίας λόγω κακής 

αποστραγγίσεως, θα αφαιρείται από το βάρος τους ποσοστό 5%, 8) να είναι καθαρά χωρίς 

κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσία ή αίμα, 9) να μην εξέχουν σπασμένα κόκαλα και χωρίς ίχνη 

κατάψυξης, 10) να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, στην πλάτη και 

στους μηρούς (σχετ. κανον. Ε.Ε. 1538/91 άρθρο 6 ΠΔ 291/96), 11) να είναι εύσαρκα, τρυφερά με 

δέρμα μαλακό, λείο και άσπρο. 

Επισημαίνεται ότι: 

Α. Τα υπό προμήθεια είδη για τις κατηγορίες  νωπά οπωρολαχανικά, νωπά κρέατα και νωπά 

προϊόντα κοτόπουλου, κατεψυγμένα ψάρια και λαχανικά είναι αυτά που αναφέρονται στο 

Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής-

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει στην 

κατασκήνωση μόνο αυτά τα είδη και δεν είναι δυνατή η πληρωμή δαπάνης για είδη που δεν 

αναφέρονται σε αυτό. 

Β. Τα υπό προμήθεια είδη για τις κατηγορίες είδη γαλακτοπωλείου, είδη ζαχαροπλαστικής, είδη 

παντοπωλείου, άρτος χωριάτικος, έτοιμα σάντουιτς είναι αυτά που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Ο 

προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει στην κατασκήνωση μόνο αυτά τα είδη και δεν είναι 

δυνατή η πληρωμή δαπάνης για είδη που δεν αναφέρονται σε αυτό. 

Λαύριο  29/06/2017                                                                                     Θεωρήθηκε          

                                                                                                              Λαύριο 29/06/2017                                               

 

           Η συντάξασα 

 

 

 

        Αικατερίνη Ντελή 

                   ΔΕ1/Γ 

Η αναπληρώτρια 

Προϊσταμένη Τμήματος 

 

 

Αικατερίνη Γουδέλη 

ΤΕ17/Β 

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

Διεύθυνσης  

Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

Λυδία Ιορδανίδου 

ΠΕ1/Β 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ζ’ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ  

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ περιόδου 2017. 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  13/29-06-2017 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1 – Αντικείμενο της Προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ανάδειξη προμηθευτή με συνοπτικό 

διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών Τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών  της  Ζ’ 

Παιδικής  Εξοχής  Κερατέας του  Δήμου Λαυρεωτικής περιόδου 2017. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε : 66.693,30€ ( συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 13% & 24% )  και θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6482.001 του προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.       

Γίνονται δεκτές διακριτές προσφορές για μία ή περισσότερες ομάδες της προμήθειας. 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για επιμέρους είδη μίας ομάδας, παρά μόνο για όλα τα είδη 

ενός τμήματος. 

Άρθρο 2 – Διατάξεις που ισχύουν. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η ανάθεση της προμήθειας διέπονται από τις κείμενες 

διατάξεις που ορίζουν τις προμήθειες των ΟΤΑ: 

α) Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) 

β) Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010  

γ) Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

δ)την υπ’ αριθ. Δ22/οικ.14573/359/2017 (ΦΕΚ 1224/Β/07-04-2017) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το έτος 2017 

για την οργάνωση και λειτουργία της Παιδικής Εξοχής στην περιοχή Διόνυσος Κερατέας στο 

Δήμο Λαυρεωτικής. 

ε) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116,117 και 120 

στ) Του Π.Δ. 80/16 περί Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/Α΄) 

ζ) την υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφαση του Υπ. 

Οικονομίας & Ανάπτυξης περί ρύθμισης ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

 



  
Άρθρο 3 – Συμβατικά τεύχη  

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

− Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

− η  προκήρυξη σύμβασης, 

− το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)  

− η υπ’ αριθμ. 13/29-06-2017 μελέτη με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− το έντυπο οικονομικής προσφοράς 

 

Άρθρο 4 – Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης:  

 (α) για τις ομάδες : Α (είδη γαλακτοπωλείου), Ζ (ψωμί), Η (έτοιμα σάντουιτς), Γ (είδη 

παντοπωλείου), Δ (είδη ζαχαροπλαστικής)  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, 

στις τιμές της μελέτης.  

(β) για τις ομάδες:  Ε (κατεψυγμένα ψάρια), Θ (νωπά κρέατα), Β (νωπά οπωρολαχανικά), ΣΤ 

(κατεψυγμένα λαχανικά) το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί 

τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του 

είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

 

Άρθρο 5 – Τιμές προσφοράς 

Η  οικονομική  προσφορά  του  υποψήφιου  Προμηθευτή,  ο  οποίος  θα  αναλάβει  τελικά  

την  παρούσα  προμήθεια,  θα  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  σχετικής  σύμβασης.  

Συνεπώς  σε  αυτή  την  περίπτωση  η  τιμή  μονάδας  της  προσφοράς  του  προμηθευτή  για  

τα  προς  προμήθεια  είδη  θα  παραμένει  σταθερή  για  όσο  θα  είναι  σε  ισχύ  η  σύμβαση  

για  την  παρούσα  προμήθεια,  δηλαδή  μέχρι  την  πραγματοποίηση  και  της  τελευταίας  

παράδοσης  των  προς  προμήθεια  ειδών τροφίμων  σύμφωνα  με  ότι  προβλέπεται  στην  

παρούσα  μελέτη.  Οποιαδήποτε  αλλαγή  τους  από  την  πλευρά  του  Προμηθευτή  θα 

απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη  και  αντίθετη  στους  όρους  της  σύμβασης. 

 

Άρθρο 6 – Κοινοποίηση Απόφασης Κατακύρωσης  

Ο Δήμος Λαυρεωτικής, αμέσως μετά την απόφαση κατακύρωσης, θα κοινοποιήσει αυτή μαζί 

με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο 

τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. (άρθρο 105 

παρ.2 Ν.4412/16) 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 

αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της 
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απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν 

συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από 

τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 

άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση. (άρθρο 105 παρ.3 Ν.4412/16) 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης. (άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/16) 

 

Άρθρο 7- Σύμβαση 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 

να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, 

σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106. (άρθρο 105 παρ.5 

Ν.4412/16). 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού 

υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται 

ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.  

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 

γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  
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Άρθρο 8 – Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό  5%  (πέντε επί 

της εκατό) επί της συνολικής καθαρής  αξίας   της ομάδας  ή των ομάδων για τις  οποίες 

συμμετέχει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της Προμήθειας 

μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της 

σύμβασης.  

 

Άρθρο 9 – Έκπτωση Αναδόχου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 

β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή 

συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016 

Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε 

με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. (άρθρο 203 παρ.3 Ν.4412/16) 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 

παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 

ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο 

είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την 

ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης 

της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου 

για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το 

ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126563
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126661
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126532


  
Άρθρο 10 – Χρόνος  & τρόπος παράδοσης 

Ο προμηθευτής ( ή προμηθευτές) είναι υποχρεωμένος να παραδίδει  τα τρόφιμα στην 

Κατασκήνωση τρεις (3) φορές την εβδομάδα και από ώρα 7:00 έως 9:00 καθ όλη την 

διάρκεια της σύμβασης, εκτός από το ψωμί που θα παραδίδεται κάθε μέρα έως τις 7:30 π.μ 

χωρίς αντιρρήσεις και δικαιολογίες ότι δήθεν υπάρχει έλλειψη κάποιου είδους από αυτά. 

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να παρουσιάζει έγκαιρα σχετική βεβαίωση από την 

Αγορανομία. 

Κατά την παράδοση των τροφίμων ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίζει το πρωτότυπο 

δελτίο αποστολής και το αντίστοιχο τιμολόγιο κατά ομάδα τροφίμων. 

Επίσης έχει υποχρέωση να χαρακτηρίζει με ακρίβεια στο δελτίο αποστολής και στο τιμολόγιο 

την ποσότητα και τον τύπο των ειδών που παραδίδει και να αντικαθιστά τα ακατάλληλα, 

μέσα σε τακτή προθεσμία που του δίνει ο υπεύθυνος της Κατασκήνωσης. 

Οι παραγγελίες δίνονται  τηλεφωνικά ή μέσω FΑΧ, από τον υπεύθυνο της Κατασκήνωσης. Σε 

περίπτωση που υπάρχει έλλειψη σε κάποιο είδος ο προμηθευτής πρέπει να ενημερώσει μέχρι 

τις 8:30 το πρωί της επόμενης ημέρας. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί να παραδώσει τα παραγγελθέντα ο Δήμος έχει 

δικαίωμα να τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή .     

Η μεταφορά των ειδών στην Κατασκήνωση θα γίνεται με ειδικά για  τρόφιμα μεταφορικά 

μέσα του προμηθευτή, καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις σχετικές υγειονομικές 

διατάξεις. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τον υπεύθυνο της 

Κατασκήνωσης σε συνεργασία με την αρμόδια επιτροπή παραλαβής . 

Θα γίνεται έλεγχος της καθαριότητας, της τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών μέσων 

που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης  της 

παραγγελίας, των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσμή, γεύση, όψη κ.λ.π.  

Επίσης θα γίνεται  έλεγχος της ποιότητας με προσδιορισμό των χαρακτηριστικών στοιχείων 

αυτής, της κατηγορίας, της προέλευσης καθώς και κάθε χαρακτηριστικού γνωρίσματος των 

παραδιδομένων από το προμηθευτή ειδών. 

Όλα τα είδη θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και τις 

υγειονομικές διατάξεις. 

Οι προμηθευτές οφείλουν να εφαρμόζουν και να διατηρούν μία μόνιμη διαδικασία για την 

υγιεινή των τροφίμων η οποία υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος Ανάλυσης 

Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (HACCP). 

Για την εξασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων καθ όλη τη διάρκεια της προμήθειας η 

Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα τροφίμων για έλεγχο στο Γενικό Χημείο 

του Κράτους ως επίσης  και να προβαίνει στη διενέργεια ελέγχου μέσω ΕΛ.Ο.Τ κλπ για τη 

διαπίστωση τήρησης εκ μέρους του αναδόχου προμηθευτή συστήματος HACCP.   

Η δαπάνη για τους ως άνω ελέγχους θα βαρύνει τον ανάδοχο προμηθευτή.  

Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές.   

 



  
Άρθρο 11 – Ποιότητα υλικών 

Τα είδη  τροφίμων  θα  είναι  αρίστης  ποιότητας  και  σύμφωνα  με τις προδιαγραφές  που  

επιβάλλει  η  σχετική  νομοθεσία. Αν  τα  υλικά  αποδειχθούν  από  τον  έλεγχο  ακατάλληλα,  

η  υπηρεσία  έχει  δικαίωμα  να  τα  απορρίψει ή να  επιβάλλει  περικοπή  λόγω  

υποβαθμισμένης  ποιότητας.  

Άρθρο 12 – Πληρωμή Προμηθευτή 

Η συμβατική αξία της προμήθειας θα πληρωθεί στον προμηθευτή τμηματικά, ανάλογα με 

την ποσότητα που παραλαμβάνεται κάθε φορά, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Ο Ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις: 

Κράτηση: 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με 

την παρ. 7 του άρθρου 375 Ν. 4412/16, για συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο 

χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  

Η κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, που αποδίδονται από 

την αναθέτουσα αρχή στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου.  

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος: σε ποσοστό 4%. 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. 
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