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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ –ΒΟΧΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 H παρούσα μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

και αφορά την προμήθεια «Τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και 

των Νομικών Προσώπων του, έτους 2021-2022», συνολικής δαπάνης 60.321,35€  

 

Η παραπάνω προμήθεια αναλύεται σε:  

Α. Προμήθεια        53.373,94€ 

Β.  Φ.Π.Α 13%      6.928,21€ 

Γ.  Φ.Π.Α        24%      19,20€ 

Ήτοι σύνολο      60.321,35€ 

 

Η μελέτη συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη:  

Γενικές διατάξεις δημοσίων συμβάσεων 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό 
πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις 
για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

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

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την 
έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  
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 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση 
των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

  της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων 
Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου 
στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 

Άλλο θεσμικό πλαίσιο 

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

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

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

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

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

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

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των 
άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

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

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των 

διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την 

ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Η ανωτέρω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης και 

η χρηματοδότησή της θα γίνει από Ιδίους  Πόρους του Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΕΛΙΞΗ. 
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1. Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ηλεκτρονικό  διαγωνισμό και κατάθεση 

σφραγισμένων προσφορών. 

 

2. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί: 

α) για την προμήθεια  

-Ειδών Οπωρολαχανοπωλείου (Β 5) 

-Ειδών Κρεοπωλείου (Β 6) 

-Κατεψυγμένων ψαριών (Β 8) 

-Ελαιολάδου (Β 9)  

κριτήριο ανάθεσης αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ανά ομάδα) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την 
ημέρα παράδοσης στο Νομό Κορινθίας, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης 
τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, κατά το 
χρόνο παράδοσής τους στο Δήμο. 

To  ποσό που θα προκύψει από την προσφερθείσα έκπτωση (ανεξάρτητα από τις τιμές αναφοράς), δεν μπορεί να 
υπερβαίνει  το ανώτατο ποσό της σύμβασης, όπως αυτό αναγράφεται στα αντίστοιχα τμήματα του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού . 

Η σύμβαση θα ολοκληρωθεί είτε με την ολοκλήρωσης της προμήθειας του συνόλου των προϊόντων είτε με την 
κάλυψη του ανώτατου ορίου του ενδεικτικού προϋπολογισμού των επιμέρους τμημάτων. 

 

Β) Για τις υπόλοιπες ομάδες, κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με την χαμηλότερη τιμή (ανά ομάδα), με σταθερές τιμές των ειδών, για τις υπόλοιπες 
ομάδες . 

 

3. Οι ποσότητες των ειδών του Δήμου και των Παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ είναι ενδεικτικές και μπορούν να 

διαφοροποιηθούν εντός του πλαισίου των προϋπολογισμών τους αντίστοιχα. 

 

4. Ο Δήμος και οι Παιδικοί Σταθμοί του ΝΠΔΔ δεν είναι υποχρεωμένοι να καταναλώσουν όλες τις αναγραφόμενες 

ποσότητες των ειδών τους, όπως περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 

Ζευγολατιό, 12/ 11 /2021 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος 
            Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
                        
 
 
 
                    Τριανταφύλλου Αλέξιος 

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 

 
Ζευγολατιό, 12/ 11 /2021 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος 

 
 
 
 
 

Δρ.Βαμβάτσικος Παναγιώτης (MSc., PhD) 
TE13 Tεχν. Γεωπονίας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ –ΒΟΧΑΣ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 

Μ.Μ

. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ [€] 

ΔΑΠΑΝΗ 

[€] 

1 Γάλα εβαπορέ 410γρ. 15511000-3 Τεμ. 700,00 0,90 630,00 

2 
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

1kg. 
15612130-1 Τεμ. 

600,00 1,15 690,00 

3 Σπαγγέτι Νο6 500γρ. 15851100-9 Τεμ. 800,00 1,05 840,00 

4 Κριθαράκι μέτριο 500γρ. 15851100-9 Τεμ. 485,00 1,00 485,00 

5 Βίδες 500γρ. 15851100-9 Τεμ. 600,00 0,90 540,00 

6 Πέννες Ριγέ 500γρ. 15851100-9 Τεμ. 600,00 0,95 570,00 

7 Μακαρόνι Κοπτό 500γρ.. 15851100-9 Τεμ. 500,00 0,90 450,00 

8 
Συμπυκνωμένος χυμός τομάτας 

500γρ. 
15331425-2 Τεμ. 

900,00 0,82 738,00 

9 Ζάχαρη λευκή 1 kg. 15831000-2 Κιλά 900,00 0,72 648,00 

10 Ρύζι γλασέ 500γρ. 15611000-4 Τεμ. 500,00 1,25 625,00 

11 Φακές ψιλές 500γρ. 15841000-5 Τεμ. 500,00 1,80 900,00 

12 Φασόλια μέτρια 500γρ. 15872400-5 Τεμ. 500,00 1,95 975,00 

13 
Αλεύρι τύπου  «Φαριν απ» 

500γρ. 
15612190-9 Τεμ. 

300,00 1,06 318,00 

14 
Μπισκότα τύπου Μιράντα 

ολικής συσκ.250γρ. 
15820000-2 Τεμ. 

500,00 0,88 440,00 

                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α. 8.849,00 

Φ.Π.Α. 13% 1.150,37 

ΣΥΝΟΛΟ 9.999,37 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2 

ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

[€] 
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[€] 

1 
Γάλα φρέσκο (συσκ.1 

λίτρο) 
15511000-3 Τεμ. 

8.150 

 
 

1,38 11.247,00 

ΣΥΝΟΛΟ 11.247,00 

Φ.Π.Α. 13% 1.462,11 

 ΣΥΝΟΛΟ  12.709,11 

 

 

ΤΜΗΜΑ 3 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 

Μ.Μ

. 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

[€] 

ΔΑΠΑΝΗ 

[€] 

1 Γάλα φρέσκο 1lt. 15511000-3 Τεμ. 180,00 1,38 248,40 

2 Γάλα εβαπορέ 410γρ. 15511000-3 Τεμ. 45,00 1,00 45,00 

3 Φέτα τυρί εγχώρια. 15542300-2 Κιλά 150,00 7,77 1.165,50 

4 
Κεφαλοτύρι εγχώριο 

τριμμένο ή κομμάτι. 
15541000-2 Κιλά 14,00 9,90 138,60 

5 
Γραβιέρα εγχώρια 

τριμμένη ή κομμάτι. 
15541000-2 Κιλά 150,00 10,80 1.620,00 

6 
Τυρί γκούντα κομμάτι ή 

φέτες 
15541000-2 Κιλά 110,00 5,08 558,80 

7 Αραβοσιτέλαιο 5lt. 15621000-7 Τεμ. 2,00 10,55 21,10 

8 
Μαργαρίνη φυτική για 

επάλειψη 250γρ. 
15431100-9 Τεμ 70,00 1,02 71,40 

9 
Αλεύρι τύπου «φαριναπ» 

500γρ. 
15612190-9 Τεμ. 50,00 1,00 50,00 

10 
Αλεύρι τύπου για όλες τις 

χρήσεις 1kg. 
15612130-1 Τεμ. 9,00 1,00 9,00 

11 Κορνφλάουρ 200γρ. 15612410-8 Τεμ. 10,00 1,00 10,00 

12 
Φρυγανιά τριμμένη 

συσκευασία 180γρ. 
15821110-3 Τεμ 4,00 0,80 3,20 

13 Πάπρικα γλυκιά 50γρ. 15872200-3 Τεμ 10,00 1,05 10,50 

14 Κάρυ 50γρ. 15872200-3 τεμ 3,00 1,05 3,15 

15 Ρύζι κίτρινο 500γρ. 15611000-4 Τεμ. 195,00 1,79 349,05 

16 Κριθαράκι μέτριο 500γρ. 15851100-9 Τεμ. 50,00 0,90 45,00 

17 Βίδες 500γρ. 15851100-9 Τεμ. 50,00 0,90 45,00 
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18 Μακαρόνι Κόπτο 500γρ. 15851100-9 Τεμ. 50,00 0,90 45,00 

19 Κουσκουσάκι 500γρ. 15851100-9 Τεμ. 20,00 1,65 33,00 

20 Τραχανάςξινός 500γρ. 15851100-9 Τεμ. 25,00 2,10 52,50 

21 Τοματοχυμός 500γρ. 15331425-2 Τεμ. 250,00 0,76 190,00 

22 Τοματοπελτές410γρ. 15331427-6 Τεμ. 20,00 1,54 30,80 

23 Ζάχαρη λευκή 1 kg. 15831000-2 Κιλά 80,00 0,66 52,80 

24 Σόδα μαγειρική 350γρ 15872200-3 Τεμ. 6,00 1,50 9,00 

25 
Αλάτι σακουλάκι 

συσκευασία 400γρ. 
15872400-5 Τεμ. 16,00 0,44 7,04 

26 Αλάτι ημίχονδρο 5 kg 15872400-5 Τεμ. 7,00 1,85 12,95 

27 
Κανέλα τριμμένη  

συσκευασία 50γρ. 
15872200-3 Τεμ. 3,00 0,55 1,65 

28 
Γαρύφαλλο  τριμμένο  

συσκευασία 20γρ. 
15872200-3 Τεμ. 6,00 1,00 6,00 

29 Πιπέρι συσκευασία 100γρ. 15872100-2 Τεμ. 4,00 2,40 9,60 

30 
Μοσχοκάρυδο τριμμένο 

συσκευασία 20γρ. 
15872200-3 Τεμ. 3,00 1,00 3,00 

31 Κύμινο συσκευασία 50γρ. 15872200-3 Τεμ. 3,00 0,65 1,95 

32 
Μπαχάρι τριμμένο 

συσκευασία 20γρ. 
15872200-3 Τεμ. 12,00 0,55 6,60 

33 Ρίγανη συσκευασία 50γρ. 15872200-3 Τεμ. 15,00 1,10 16,50 

34 Βασιλικός 50γρ. 15872200-3 Τεμ. 4,00 1,00 4,00 

35 Δυόσμος 50γρ. 15872200-3 Τεμ. 4,00 1,00 4,00 

36 Θυμάρι 67γρ. 15872200-3 Τεμ. 6,00 1,35 8,10 

37 Ξίδι συσκευασία 350 ml. 15871110-8 Τεμ. 40,00 0,65 26,00 

38 
Βανίλια άρωμα 

(συσκευασία 5 τεμαχίων). 
15872200-3 Τεμ. 35,00 0,55 19,25 

39 Αυγά εξάδα. 03142500-3 Τεμ. 350,00 1,65 577,50 

40 

Ψωμί για τοστ ολικής 

άλεσης (μεγάλη φόρμα 28 

φέτες). 

15811500-1 Τεμ. 45,00 2,04 91,80 

41 

Ψωμί για τοστ ολικής 

άλεσης (μικρή φόρμα 14 

φέτες). 

15811500-1 Τεμ. 15,00 1,02 15,30 

42 Γιαούρτι 10%200γρ.  15551300-8 Τεμ. 400,00 0,90 360,00 

43 Μουστάρδα 500γρ. 15871250-1 Τεμ. 20,00 2,00 40,00 

44 Σκόρδο σε σκόνη 60γρ. 15870000-7 Τεμ. 30,00 2,20 66,00 
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45 Ζάχαρη αχνή 400γρ. 15830000-5 Τεμ. 14,00 0,74 10,36 

46 
Δημητριακά ολικήςάλεσης 

375γρ. 
15613300-1 Τεμ. 170,00 3,45 586,50 

47 Ταχίνι με κακάο 350γρ 15613300-1 Τεμ. 75,00 3,65 273,75 

48 
Μπισκότα τύπου Μιράντα 

ολικής συσκ. 250γρ. 
15820000-2 Τεμ. 320,00 1,00 320,00 

49 
Βρεφική κρέμα Φαριν 

λακτέ 300γρ 
15884000-8 Τεμ. 28,00 2,89 80,92 

50 Γάλα βρεφικό σκόνη Νο 1 15884000-8 Τεμ. 22,00 9,30 204,60 

                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α. 7.560,17 

Φ.Π.Α. 13% 982,82 

ΣΥΝΟΛΟ 8.542,99 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 4 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 

Μ.Μ

. 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ [€] 

ΔΑΠΑΝΗ 

[€] 

1 Ψωμί ολικής άλεσης 1kg. 15811100-7 Κιλά 889,00 1,50 1.333,50 

2 Κουλούρι «Θεσσαλονίκης». 15811000-6 Τεμ. 700,00 0,40 280,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.   1.613,50 

Φ.Π.Α. 13% 209,76 

  ΣΥΝΟΛΟ 1.823,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 5 

ΟΣΠΡΙΑ  ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 



 9 

CPV . Α ΜΟΝΑΔΟΣ [€] [€] 

1 Φακές 500γρ. 03212211-2 Τεμ. 110,00 1,41 155,10 

2 Φασόλια 500γρ. 03221210-1 Τεμ. 110,00 1,66 182,60 

3 Φασόλια Γίγαντες 500γρ. 03221210-1 Τεμ. 130,00 3,09 401,70 

4 Ρεβίθια 500γρ. 03212212-9 Τεμ. 130,00 1,90 247,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α. 986,40 

Φ.Π.Α. 13% 128,23 

  ΣΥΝΟΛΟ 1.114,63 

 

ΤΜΗΜΑ 6 

ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 

Μ.Μ

. 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ [€] 

ΔΑΠΑΝΗ 

[€] 

1 Μέλι 1kg. 15831600-8 Τεμ. 50,00 8,74 437,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α. 437,00 

Φ.Π.Α. 13% 56,81 

ΣΥΝΟΛΟ 493,81 

 

ΤΜΗΜΑ 7 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 

Μ.Μ

. 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ [€] 

ΔΑΠΑΝΗ 

[€] 

1 Πατάτες 03212100-1 Κιλά 700,00 0,67 469,00 

2 Τομάτες 03221240-0 Κιλά 320,00 0,95 304,00 

3 Αγγούρια τεμάχιο 03221270-9 Τεμ. 430,00 0,62 266,60 

4 Κρεμμύδια ξερά 03221113-1 Κιλά 160,00 0,69 110,40 

5 Μαϊντανός 450γρ. 03221000-6 Τεμ. 30,00 0,44 13,20 

6 Λεμόνια 03222210-8 Κιλά 80,00 1,37 109,60 

7 Μαρούλια 03221310-2 Τεμ. 170,00 0,53 90,10 

8 Άνηθος 450γρ 03221000-6 Τεμ. 25,00 0,44 11,00 

9 Κρεμμύδια χλωρά 03221113-1 Κιλά 10,00 1,09 10,90 

10 Καρότα 03221112-4 Κιλά 120,00 0,88 105,60 

11 Σέλινο 03221000-6 Τεμ. 25,00 1,41 35,25 

12 Σκόρδα 03221110-0 Τεμ. 5,00 0,41 2,05 

13 Λάχανο 03221410-3 Κιλά 120,00 0,60 72,00 

14 Πράσα 03221000-6 Κιλά 5,00 1,74 8,70 

15 Κολοκύθια 03221250-3 Κιλά 35,00 1,57 54,95 
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16 Πιπεριές 03221230-7 Κιλά 9,00 1,33 11,97 

17 Σπανάκι 03221340-1 Κιλά 50,00 1,50 75,00 

18 Μανιτάρια 03221260-6 Κιλά 6,00 3,04 18,24 

19 Μήλα 03222321-9 Κιλά 250,00 1,40 350,00 

20 Μπανάνες 03222111-4 Κιλά 320,00 1,33 425,60 

21 Αχλάδια 03222322-6 Κιλά 160,00 2,28 364,80 

22 Πορτοκάλια 03222220-1 Κιλά 280,00 0,73 204,40 

23 Καρπούζι 03222000-3 Κιλά 100,00 0,41 41,00 

24 Πεπόνι 15332180-9 Κιλά 150,00 1,18 177,00 

25 Κεράσια 03222333-6 Κιλά 40,00 3,94 157,60 

26 Βερίκοκα 03222331-2 Κιλά 100,00 2,72 272,00 

27 Φράουλες 03222313-0 Κιλά 100,00 3,98 398,00 

28 Μελιτζάνες 03221250-3 Κιλά 28,00 1,21 33,88 

29 Πιπεριές Φλωρίνης 03221230-7 Κιλά 35,00 1,86 65,10 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α. 4.257,94 

Φ.Π.Α. 13% 553,53 

ΣΥΝΟΛΟ 4.811,47 

 

 

ΤΜΗΜΑ 8 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ  

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 

Μ.Μ

. 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ [€] 

ΔΑΠΑΝΗ 

[€] 

1 

Μοσχάρι  ποντίκι σπάλας 

εγχώριο νωπό χωρίς 

κόκαλο τεμαχισμένο σε 

μερίδες ή σε κιμά. 

15131620-7 Κιλά 240,00 7,95 1.908,00 

2 

Χοιρινό εγχώριο νωπό 

χωρίς κόκαλο τεμαχισμένο 

σε μερίδες ή μπριζόλα 

15113000-3 Κιλά 70,00 4,83 338,10 

3 
Κοτόπουλο νωπό μπούτι 

εγχώριο. 
15112130-6 Κιλά 483,00 3,15 1.521,45 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α. 3.767,55 

Φ.Π.Α. 13% 489,78 

  ΣΥΝΟΛΟ 4.257,33 

ΤΜΗΜΑ 9 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ 
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α/α ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 

Μ.Μ

. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

[€] 

ΔΑΠΑΝΗ 

[€] 

1 
Αρακάς κατεψυγμένος 

συσκευασία 1kg. 
03221220-4 Κιλά 80,00 2,70 216,00 

2 

Φασολάκια πλατιά  

κατεψυγμένα 

συσκευασία 1kg. 

03221210-1 Κιλά 55,00 2,46 135,30 

3 

Αγκινάρες 

κατεψυγμένες 

συσκευασία 1kg. 

03221330-8 Κιλά 10,00 5,37 53,70 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α. 405,00 

Φ.Π.Α. 13% 52,65 

ΣΥΝΟΛΟ 457,65 

 

ΤΜΗΜΑ 10 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 

Μ.Μ

. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ [€] 

ΔΑΠΑΝΗ 

[€] 

1 Πέρκα φιλέτο 03311100-3 Κιλά 350,00 7,73 2.705,50 

2 Βακαλάος Ακέφαλος. 03311220-0 Κιλά 44,00 4,98 219,12 

3 Χταπόδι. 03300000-2 Κιλά 8,00 11,76 94,08 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α. 3.018,70 

Φ.Π.Α. 13% 392,43 

ΣΥΝΟΛΟ 3.411,13 

 

ΤΜΗΜΑ 11 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 

Μ.Μ

. 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ [€] 

ΔΑΠΑΝΗ 

[€] 

1 
Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 

5lt. 
15111100-6 Τεμ. 65,00 28,75 1.868,75 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α. 1.868,75 

Φ.Π.Α. 13% 242,94 

ΣΥΝΟΛΟ 2.111,69 

 

ΤΜΗΜΑ 12 

. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ 
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α/α ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 

Μ.Μ

. 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ [€] 

ΔΑΠΑΝΗ 

[€] 

1 
Σοκολάτες γάλακτος 

70γρ. 
15842100-3 Τεμ. 160,00 1,14 182,40 

2 
Καραμέλες χύμα 

ζελεδάκια. 
15622000-4 Κιλά 20,00 7,50 150,00 

3 Μελομακάρονα. 
15812000-3 

 
Κιλά 50,00 7,20 360,00 

4 Παγωτό. 15555100-4 Τεμ. 200,00 1,00 200,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α. 892,40 

Φ.Π.Α. 13% 116,01 

ΣΥΝΟΛΟ 1.008,41 

 

 

ΤΜΗΜΑ 13 

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 
Μ.Μ. 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ [€] 

ΔΑΠΑΝΗ 

[€] 

1 
Γάλα φρέσκο πλήρες ή 

λάιτ. 
15511000-3 Τεμ. 2.891,00 1,38 3.989,58 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α. 3.989,58 

Φ.Π.Α. 13% 518,65 

ΣΥΝΟΛΟ 4.508,23 

 

ΤΜΗΜΑ 14 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ Κ.Α.Π.Η. 

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 
Μ.Μ. 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ [€] 

ΔΑΠΑΝΗ 

[€] 

1 Καφές Ελληνικός 200γρ. 15861000-1 Τεμ. 380,00 2,62 995,60 

2 Καφές Γαλλικός 250γρ. 15861000-1 Τεμ. 15,00 3,95 59,25 

3 Σοκολάτα 200γρ. 15840000-8 Τεμ. 20,00 3,88 77,60 

4 Καφές Cappuccino 250γρ. 15861000-1 Τεμ. 70,00 3,70 259,00 

5 
Τσάι βουνού φακελάκι 

20τ χ1,5γρ 
15864100-3 Τεμ. 20,00 1,65 33,00 

6 Ζάχαρη λεύκη 1 κιλού 15831000-2 Τεμ. 40,00 0,66 26,40 

7 
Ψωμί τοστ (μεγάλη 

φόρμα) 
15811500-1 Τεμ. 20,00 2,04 40,80 
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8 Ζαμπόν γαλοπούλα 15112120-3 Κιλά 6,00 11,00 66,00 

9 Τυρί για τοστ ένταμ 15541000-2 Κιλά 10,00 6,50 65,00 

10 Αλεύρι φαρίνα 500γρ 15612190-9 Τεμ. 350,00 0,90 315,00 

11 Γάλα εβαπορέ 410γρ 15511000-3 Τεμ. 35,00 1,00 35,00 

12 Γάλα φρέσκο 1 λίτρο 15511000-3 Τεμ. 100,00 1,38 138,00 

13 Γιαούρτι στραγγιστό 1kg 15551300-8 Κιλά 15,00 3,50 52,50 

14 Ζελές φακελάκια 2χ100γρ 15893200-6 Τεμ. 40,00 1,62 64,80 

15 Μαγιά 3*9γρ 15898000-9 Τεμ. 150,00 1,05 157,50 

16 Κανέλλα 40γρ 15872200-3 Τεμ. 20,00 0,50 10,00 

17 Φρυγανιές 250γρ 15821105-3 Τεμ. 15,00 1,20 18,00 

18 Πατατάκια 120γρ 15312300-1 Τεμ. 80,00 1,18 94,40 

19 Τσάι παγωμένο 330ml 15982000-5 Τεμ 380,00 0,60 228,00 

20 Καρύδια ψίχα. 03220000-9 Κιλά 15,00 19,40 291,00 

21 Ξύδι συσκευασία 350ml 15880000-0 Τεμ. 150,00 0,65 97,50 

22 Αναψυκτικά 330ml. 15982000-5 Τεμ. 600,00 0,55 330,00 

23 Χυμοί ανάμεικτοι 330ml. 15321000-1 Τεμ. 250,00 0,72 180,00 

24 Παγωτό χύμα 15555100-4 Κιλό 60,00 4,30 258,00 

25 Σιρόπι παγωτού 175ml. 15622120-1 Τεμ. 15,00 2,40 36,00 

26 Ηλιέλαιο 5lt. 15411210-7 Τεμ. 30,00 7,30 219,00 

27 
Χαμομήλι φακελάκι 

10τεμ. 
15865000-9 Τεμ. 25,00 0,80 20,00 

28 
Εσπρέσο στιγμιαίος 

100γρ. 
15861000-1 Τεμ. 10,00 5,36 53,60 

29 

Βουτήματα μερίδες 

συσκευασμένα 4kgτων 

6,5γρ / ανά μερίδα. 

15810000-9 Τεμ. 9,00 20,00 180,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.  4.400,95 

Φ.Π.Α. 13% 572,12 

  ΣΥΝΟΛΟ 4.973,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 15 

ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ Κ.Α.Π.Η 
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α/α ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 

Μ.Μ

. 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ [€] 

ΔΑΠΑΝΗ 

[€] 

1 Σιρόπι μελιού 930γρ. 15553000-9 Τεμ. 20,00 4,00 80,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α. 80,00 

Φ.Π.Α. 24% 19,20 

ΣΥΝΟΛΟ 99,20 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΡΟ 13% Φ.Π.Α. 

[€] 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟ 

24% Φ.Π.Α. [€] 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. [€] 

1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: ΓΙΑ 

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

8.849,00 
 

 8.849,00 

2 ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

11.247,00 
 

 11.247,00 

3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ 

7.560,17 
 

 7.560,17 

4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ  

1.613,50 
 

 1.613,50 

5 ΟΣΠΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ: 

ΑΝΕΛΙΞΗ 

986,40 
 

 986,40 

6 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 

Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ  

437,00 
 

 437,00 

7 ΕΙΔΗ 

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ  

4.257,94 
 

 4.257,94 

8 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ 

3.767,55 
 

 3.767,55 

9 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ 

405,00 
 

 405,00 

10 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΓΙΑ 

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ 

3.018,70 
 

 3.018,70 

11 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1.868,75 
 

 1.818,75 



 15 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 

Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ 

12 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ  

892,40 
 

 892,40 

13 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ 

3.989,58 
 

 3.989,58 

14 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ 

Κ.Α.Π.Η. 

4.400,95 
 

 4.400,95 

15 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ 

Κ.Α.Π.Η. 

 
80,00  

 

  Σ Υ Ν Ο Λ Ο 53.293,94 80,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 

XΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 53.373,94 

 Φ . Π . Α. 13% 6.928,21 
 

  

 Φ . Π . Α. 24% 
 

19,20 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

Φ.Π.Α. 6.947,41 

    
 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 

ΜΕ  ΦΠΑ  

(13% & 24%) 

60.321,35 

    
 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο  

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 

60.321,35 

 

 

Ζευγολατιό, 12/ 11 /2021 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος 
                      Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
                       
 
                            Τριανταφύλλου Αλέξιος 

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 

 
Ζευγολατιό, 12/ 11 /2021 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος 

 
 

Δρ.Βαμβάτσικος Παναγιώτης (MSc., PhD) 
TE13 Tεχν. Γεωπονίας 

 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

Προμήθεια 

«Τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου 

γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων του, έτους 2021-2022» 
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ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ –ΒΟΧΑΣ 

Δ/νση Περιβάλλοντος 

Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

Τηλ. 2742034366  

Email: kathariotita@1306.syzefxis.gov.gr 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Με την παρούσα μελέτη που συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως  τροποποιήθηκε και 

ισχύει, προβλέπεται να γίνει η προμήθεια των απαραίτητων τροφίμων και πρώτων υλών για την λειτουργία των 

δομών του Δήμου Βέλου Βόχας (στην ενότητα Α παρατίθενται οι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί της προμήθειας του 

Δήμου Βέλου Βόχας) καθώς επίσης του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΕΛΙΞΗ και συγκεκριμένα των τριών (3) Βρεφονηπιακών 

Σταθμών, των τριών (3) Κ.Α.Π.Η. και του Γάλακτος Προσωπικού για το έτος 2021. Στην ενότητα Β παρατίθενται οι 

ενδεικτικοί προϋπολογισμοί της προμήθειας του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΕΛΙΞΗ. 

Για τα είδη της προμήθειας πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προδιαγραφές (σ.σ. λαμβάνοντας υπόψη και το 

υπ’αριθ.πρωτ. 867/14-10-2021 πρωτογενές αίτημα (με ΚΩΔ.ΚΗΜΗΔΗΣ: 21REQ009397795) του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΕΛΙΞΗ με 

τα συνημμένα σχετικά αυτού και ειδικότερα την τεχνική έκθεση και την μελέτη του ΝΠΔΔ «Ανέλιξη »):  

 

1. Τα όσπρια: πρέπει να είναι ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά και μη συρρικνωμένα, απαλλαγμένα κάθε 

ξένης πρόσμιξης που οφείλεται στην επεξεργασία παραλαβής αυτών, ή καρπών διάφορων συμβιωμένων φυτών, 

χρωμάτων, ξύλων, ζιζανίων, κόκκων δημητριακών. Απαγορεύεται η προσθήκη κάθε ανόργανης ή οργανικής ύλης 

και η εμφάνιση προσβολής από ακάρεα. 

 

2. Το ρύζι: πρέπει να είναι πλήρως επεξεργασμένο, να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να 

είναι απόλυτα υγιές και απαλλαγμένο προσβολής εντόμων, ακάρεων κλπ. Να είναι απόλυτα καθαρό και 

απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Να μην περιέχει θραύσματα κόκκων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%. Να μην 

περιέχει κόκκους ερυθρούς ή με ερυθρές ραβδώσεις, κόκκους αώρους, πρασινωπούς ή κρητιδόμορφους σε 

ποσοστό μεγαλύτερο του 3%. Να μην περιέχει υγρασία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15-16%. Στην συσκευασία 

ρυζιού εκτός από τις προβλεπόμενες ενδείξεις (σχετικές διατάξεις) πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα 

ρυζιού. 

 

3. Τα ζυμαρικά: δεν πρέπει να προέρχεται από μειονεκτικές πρώτες ύλες ή ατελούς επεξεργασίας. Οι 

οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων με νερό ή όχι ζυμαρικών πρέπει να είναι άμεπτοι. Απαγορεύεται ο 

τεχνητός χρωματισμός των ζυμαρικών, η προσθήκη συντηρητικών και η προσφορά στην κατανάλωση ζυμαρικών 

που εμφανίζουν συμπτώματα προσβολής από σκώληκες ή ακάρεα. Τα ζυμαρικά όταν βράζονται με νερό πρέπει:  
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α. να διογκούνται τουλάχιστον στο διπλάσιο. 

β. να μην διασπώνται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%. 

γ. να μην παρουσιάζουν πολτώδη υφή. 

δ. το υγρό βρασμού πρέπει να είναι όσο το δυνατό διαυγές, χωρίς δυσάρεστη οσμή ή ισχυρή όξινη γεύση. 

 

4. Ο άρτος: πρέπει να είναι ολικής άλωσης χωριάτικος. Απαιτείται η παρασκευή, συσκευασία και μεταφορά του να 

γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες Διασφάλισης Υγιεινής των τροφίμων και τον ΚΤΠ. Ο άρτος πρέπει να 

μεταφέρεται με χρήση κλειστών χαρτοκιβωτίων, εντός των οποίων υπάρχει λευκός κατάλληλος χάρτης 

περιτυλίγματος ή αναγεννημένη κυτταρίνη. Πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες, 

προσβολές από μικροοργανισμούς, έντομα ή ακάρεα, γαιώδεις προσμίξεις, τοξικές ουσίες, ανεπιθύμητες οσμές, 

χρωματισμούς και άλλα ανεπιθύμητα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Ο άρτος δεν πρέπει να παραδίδεται σε 

μέγεθος μεγαλύτερο ή μικρότερο απ’ ότι ζητείται. 

 

5. Τα κονσερβοποιημένα είδη: θα πρέπει να αναγράφουν την ημερομηνία λήξης στο καπάκι και όχι στην 

επικολλημένη ετικέτα. Να μην έχουν χτυπήματα, σκουριά και εμφανή κακοποίηση. 

 

6. Οι φρυγανιές: θα είναι σε αεροστεγή συσκευασία. 

 

7. Ο τοματοπολτός διπλής συμπύκνωσης: πρέπει να περιέχει συστατικό από χυμό τομάτας τουλάχιστον 28%, με 

χρώμα ερυθρό βαθύτερου χρώματος, χωρίς κηλίδες, απαλλαγμένες από σπόρους, τεμάχια τομάτας και γενικότερα 

ξένες προς το προϊόν ύλες. 

8. Χυμός τομάτας: να είναι ελαφρά συμπυκνωμένος, κλασικός, χωρίς συντηρητικά, απαλλαγμένος από ξένες ύλες, 

χωρίς καρυκεύματα, με ομοιόμορφο ερυθρό χρώμα. 

 

9. Όλα τα εδώδιμα λίπη και έλαια: πρέπει να πληρούν όρους του Κ.Π.Σ. και να μην εμφανίζουν οσμή ή γεύση 

τάγγισης, σήψης ή ευρωστίασης και να μην παρέχουν από τις οργανοληπτικές τους ιδιότητες γενικά ενδείξεις 

χρησιμοποίησης κατά την παρασκευή τους ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Να μην περιέχουν 

βαρέα δηλητηριώδη μέταλλα καθώς και υπολείμματα καταλυτών υδρογόνωσης ή διαλυτικών μέσων για την 

εκχύλισή τους. Να μην περιέχουν τοξικές ουσίες και να διατίθενται μη επιτρεπομένης της οποιασδήποτε ανάμειξής 

τους με έλαια προερχόμενα από άλλους καρπούς ή ελαιούχα σπέρματα ή έλαια ζωικής προέλευσης. Επισημαίνεται 

η οξύτητα στο EXTRA Παρθένο Ελαιόλαδο δεν πρέπει να ξεπερνά το 1% σε ελαϊκό οξύ. 

 

10. Τα κατεψυγμένα λαχανικά: πρέπει να περιέχουν μόνο τα βρώσιμα μέρη των φυτών, χωρίς την ύπαρξη άλλων 

τμημάτων του φυτού ή άλλων ξένων υλών. Επισημαίνεται η απουσία φυτοφαρμάκων και ελαττωμάτων. Η 

συσκευασία, συντήρηση και διακίνηση των προϊόντων θα γίνεται πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κ.Τ.Π. 

και θα διατίθενται με ονομασία για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα. Την ισχύουσα απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση των γενετικώς τροποποιημένων 

οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. 
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11. Τα νωπά οπωρολαχανικά: πρέπει να είναι EXTRA ή Α΄ ποιότητας ανάλογα με το είδος και την εποχή 

παραγωγής. Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι ελληνικής παραγωγής, ομοιογενές και ομοιόμορφο 

ως προς την ποικιλία, μέγεθος, βάρος, ποιοτική κατηγορία και ιδίου βαθμού ωρίμανσης. Συγκεκριμένα: 

• Να είναι προσφάτου συλλογής 

• Να είναι πρακτικά απαλλαγμένα χωμάτων, λάσπης, κάθε άλλης ρύπανσης και κάθε άλλης οργανικής και 

ανόργανης ύλης. 

• Να μην είναι προϊόντα από φυτά ραντισμένα με φυτοφάρμακα, όπως παραθείο αρσενικούχα, μολυβδούχα 

σκευάσματα κλπ. και συλλεγμένα προ του καθορισμένου χρόνου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και να μην περιέχουν κατάλοιπα των παραπάνω ουσιών που είναι επικίνδυνες για τη Δημόσια Υγεία. 

• Να είναι κανονικού μεγέθους και εμφανίσεως, ανάλογα με το είδος, την ποικιλία, την εποχή και τον τόπο 

παραγωγής. Η ωριμότητά τους να είναι τέτοιου βαθμού ώστε να εξασφαλίζεται η αποστολή των προϊόντων 

σε άριστη κατάσταση, όσο αφορά το σχήμα, την υφή, τη γεύση και το άρωμα, σχετικά με την ποικιλία, έτσι 

ώστε να αντέχουν στις συνθήκες μεταφοράς και μεταχείρισης και να φτάνουν στον προορισμό τους σε 

άριστη κατάσταση. 

• Να μην είναι τεχνητά χρωματισμένα με οποιαδήποτε ανόργανη ή οργανική ουσία, είτε με οποιαδήποτε 

φυσική μέθοδο. 

• Να μη φέρουν ελαττώματα που επηρεάζουν την ποιότητά τους όπως ενδείξεις απαρχής αποσυνθέσεως, 

σήψης, χτυπήματα, σχισμές, ξένες ύλες κλπ. 

• Η μεταφορά τους να γίνεται με οχήματα που πληρούν τις προδιαγραφές και σε συσκευασίες κατάλληλες, 

ανά είδος, ώστε να αποτρέπεται η αλλοίωσή τους κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση. 

• Να υπάρχει δυνατότητα προμήθειας όλων των ειδών φρούτων και λαχανικών ανάλογα με την ποικιλία και 

την εποχή που θα κρίνονται αναγκαία για τις διατροφικές ανάγκες των βρεφών και νηπίων των σταθμών. 

• Να υπάρχει δυνατότητα προμήθειας μήλων, πορτοκαλιών, καρότων και κολοκυθιών καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έτους. 

• Επισημαίνεται η τήρηση από τον προμηθευτή των κανόνων Ορθής Πρακτικής κατά την αποθήκευση, 

μεταφορά και παράδοση των προϊόντων. 

 
12. Κατεψυγμένα αλιεύματα: Απαιτείται η πλήρωση όλων των διατάξεων του Κώδικα, Τροφίμων και Ποτών όπως 

ισχύει, των κτηνιατρικών, υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων όπως ισχύουν. Απαιτείται επίσης, η 

εναρμόνιση στις ισχύουσες κτηνιατρικές και αγορανομικές διατάξεις, περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων για τα 

κατεψυγμένα αλιεύματα. Το είδος Βακαλάος ΑΚ θα προσφέρεται σε μέγεθος τεμαχίων, 600γρ - 1000γρ. και σε 

άθικτη συσκευασία (με την απαραίτητη και ευκρινή επισήμανση στα Ελληνικά) έως 25Kg. Να έχουν περιθώριο (3) 

ημερών τουλάχιστον, από την ημερομηνία λήξης. Επίσης δεν πρέπει να περιέχουν νερό εξωγενούς προέλευσης 

ανώτερο του 6%. 

 

13. Αυγά: Τα αυγά πρέπει να ανήκουν στην Α΄ ποιοτική κατηγορία ή EXΤRA και η ταξινόμησήτους με βάση το βάρος 

να είναι τουλάχιστον Δ΄ κατηγορίας (βάρος >55γρ.). Να πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές των διατάξεων 

του Κώδικα, Τροφίμων και Ποτών όπως ισχύει, των κτηνιατρικών, υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων όπως 

ισχύουν. 

 

Τα αυγά θα πρέπει να φέρουν διακριτικά σήματα, τα οποία να δηλώνουν: 

1. Επωνυμία και Διεύθυνση Κέντρου ωοσκόπησης, συσκευασίας 

2. Διακριτικό κωδικό αριθμού έγκρισης Κέντρου συσκευασίας 
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3. Κατηγορία ποιότητας και Κατηγορία βάρους 

4. Αριθμό των περιεχομένων αυγών 

5.Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (ημέρα, μήνας) με συστάσεις αποθήκευσης για τα αυγά της κατηγορίας 

Α 

6. Ημερομηνία ωοτοκίας 

7. Για μικρές συσκευασίες η κατηγορία Α πρέπει να φέρει την ένδειξη EXTRA 

8. Επί των αυγών προελεύσεως τρίτων χωρών να αναγράφεται το όνομα της χώρας προέλευσης. 

 

Τα αυγά της κατηγορίας Α΄ θα πρέπει να παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Κέλυφος με μεμβράνη: κανονικό, καθαρό, άθικτο 

• Αεροθάλαμος: ύψος μη υπερβαίνων τα 6mm (για την κατηγορία EXTRA τα 4mm) 

• Λευκό αυγών: διαυγές, ζελατινώδη σύσταση χωρίς ξένα σώματα οποιασδήποτε προέλευσης 

• Κρόκος αυγών: μη απομακρυνόμενος αισθητά από το κέντρο του αυγού και χωρίς ξένα σώματα. 

• Οσμή: χωρίς ξένες οσμές 

• Να μην έχουν καθαριστεί δια υγρής ή ξηρής μεθόδου. 

• Να μην έχουν υποστεί επεξεργασία διατήρησης ή ψυχθεί σε χώρους ή εγκαταστάσεις στις οποίες η 

θερμοκρασία διατήρησης είναι < 8ο C. 

 
14. Νωπά πουλερικά: Τα σφάγια πουλερικά Τ 65% θα πρέπει να αποτελούνται από ολόκληρο το σώμα των 

πουλερικών μετά την αφαίμαξη, μάδημα, εκσπλαχνισμό καρδιάς, οισοφάγου, συκωτιού πνευμόνων, στομαχιού, 

προλόβου, κεφαλιού, και τραχείας. Η αποκοπή των ποδιών κρίνεται απαραίτητη να γίνεται στο ύψος του ταρσού. 

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς το νωπό κρέας πουλερικών πρέπει: 

• Να προέρχεται από ζώο το οποίο έχει υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση πριν την σφαγή και κρίθηκε 

κατάλληλο για σφαγή και την εμπορία νωπού κρέατος. 

• Να προέρχεται από εγκεκριμένο σφαγείο το οποίο υπόκεινται σε αυτοέλεγχο και σε έλεγχο από την 

Αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή. 

• Να έχουν υποβληθεί σε χειρισμούς υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής. 

• Να έχουν υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση μετά την σφαγή και να μην έχουν κριθεί ακατάλληλα για 

ανθρώπινη κατανάλωση. 

• Να φέρουν σήμανση καταλληλότητας. Η συντήρηση να πραγματοποιείται υπό ικανοποιητικές συνθήκες 

υγιεινής. 

• Να συσκευάζονται κατάλληλα σύμφωνα με τις ισχύουσες Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις 

• Να φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας. 

• Ο τεμαχισμός και η αποστέωση να πραγματοποιείται σε εργαστήριο τεμαχισμού εγκεκριμένο και 

ελεγχόμενο. 
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Χαρακτηρίζονται ακατάλληλα για κατανάλωση τα κρέατα πουλερικών όταν εμφανίζουν: 

• Γενικευμένες λοιμώδεις ασθένειες και χρόνιες εντοπίσεις παθογόνων μικροοργανισμών. 

• Συστηματική μυκητίαση και τοπικές αλλοιώσεις οφειλόμενες σε παθογόνους μικροοργανισμούς ή τις 

τοξίνες τους. 

• Εκτεταμένο υποδόριο ή μυϊκό παρασιτισμό. 

• Δηλητηρίαση 

• Καχεξία 

• Μη φυσιολογική οσμή, χρώμα, γεύση 

• Κακοήθεις ή πολλαπλοί όγκοι 

• Γενική ρύπανση ή μόλυνση 

• Σημαντικές κακώσεις ή εκχυμώσεις 

• Σπασμένα κοκάλα 

• Εκτεταμένες μηχανικές κακώσεις 

• Ανεπαρκής αφαίμαξη 

• Κατάλοιπα απαγορευμένων ουσιών 

Τα παραλαμβανόμενα νωπά πουλερικά πρέπει να είναι Α' ποιότητας και να μην παρουσιάζουν ανωμαλίες στην 

σύστασή τους, στο χρώμα τους, στην οσμή τους, είτε ανωμαλίες λόγω κακών χειρισμών κατά την σφαγή τους. 

Θα πρέπει να έχουν καθαρό βάρος 2.000 - 2500κιλά, να είναι εύσαρκα, τρυφερά με δέρμα μαλακό και λείο. 

 

15. Προϊόντα αλλαντοποιίας: Τα προϊόντα πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές σύμφωνα με 

τις ισχύουσες Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Είτε πρόκειται για προϊόντα από σύγκοπο κρέας είτε για 

προϊόντα από τεμάχια κρέατος, κρίνεται απαραίτητη η ευανάγνωστη και ανεξίτηλη επισήμανση των ενδείξεων στην 

συσκευασία τους και αφορούν: 

• Ονομασία πώλησης του προϊόντος, ένδειξη φυσικής κατάστασης του ή της ειδικής επεξεργασίας του. 

• Το ή τα είδη των κρεάτων και η ποσότητά τους. 

• Ο κατάλογος των συστατικών κατά σειρά ελαττούμενης περιεκτικότητας ως προς το βάρος. 

• Στα τρόφιμα που έχουν κολλαγόνο αναγραφή της χρησιμοποίησής του. 

• Αναγραφή της χρήσης αμύλου ή πρωτεϊνών για μη τεχνολογικούς λόγους. 

• Το όνομα της κατηγορίας συστατικών (χρωστικές, συντηρητικά, αντιοξειδωτικά κλπ.)συνοδευόμενο από το 

ειδικό τους όνομα ή τον αριθμό «Ε….» της Ε.Ε. 

• Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου. 

• Η ημερομηνία ανάλωσης. 

• Οι ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης και χρήσης. 

• Η επωνυμία και διεύθυνση του παρασκευαστή. 

• Ο τόπος προέλευσης του τροφίμου. 

• Ο κωδικός Παρτίδας. 

• Το σήμα καταλληλότητας. 
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16. Νωπό Βόειο Κρέας: Απαιτείται η πλήρωση όλων των διατάξεων του Κώδικα, Τροφίμων και Ποτών όπως ισχύει, 

των κτηνιατρικών, υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων όπως ισχύουν. Τονίζεται η υποχρεωτική επισήμανση 

των κρεάτων στην Ελληνική γλώσσα και σε υποδείγματα ετικετών όπως αυτά περιγράφονται από την αρμόδια 

Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Επισημαίνεται η προμήθεια κρέατος βοειών, κατηγορίας Α΄ 

(σφάγια, νεαρών βοοειδών, ηλικίας κάτω των δύο ετών μη ευνουχισμένα), μεμυϊκή διάπλαση, κατηγορίας S,E,U,R 

και βαθμού πάχυνσης κατηγορίας 1 και 2. Απαιτείται η πλήρωση των μικροβιολογικών προδιαγραφών όπως αυτές 

καθορίζονται από την ισχύουσα κτηνιατρική νομοθεσία. 

 

17. Νωπό χοιρινό κρέας: Απαιτείται η πλήρωση όλων των διατάξεων του Κώδικα, Τροφίμων και Ποτών όπως 

ισχύει, των κτηνιατρικών, υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων όπως ισχύουν. Το υπό προμήθεια νωπό 

χοιρινό κρέας, θα πρέπει να φέρει την κατάλληλη επισήμανση (σήμα καταλληλότητας με σφραγίδα στη σάρκα ή 

ετικέτα το οποίο να προσαρτάται στο σφάγιο). Επίσης θα πρέπει να είναι ελληνικής καταγωγής ή σφαγίων ζώων 

που γεννήθηκαν σε χώρες της Ε.Ε (χρώμα μελάνης σφραγίδας λαμπρό κυανό Ε133). Τα συγκεκριμένα σφάγια θα 

πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία Ε, U, R, με ποσοστό άπαχου κρέατος ως ποσοστό του βάρους άνω του 45%. 

 
18. Φρέσκο γάλα: Σε χάρτινη συσκευασία 1λίτρου, πλήρες με 3,5% λιπαρά ή με χαμηλά λιπαρά (Λάϊτ) με 

αναγραφόμενη την ημερομηνία παρασκευής και λήξης μικρής διάρκειας. 

 

19. Συμπυκνωμένο γάλα: Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να είναι μερικώς αφυδατωμένο γάλα, του οποίου η 

κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5% και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος 

τουλάχιστον 25%. Το καθαρό βάρος των μονάδων προϊόντος θα είναι 410gr. Επίσης θα πρέπει να πληροί όλες τις 

απαραίτητες προδιαγραφές περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων, που ισχύουν για την συγκεκριμένη κατηγορία 

γάλακτος, καθώς και περί υποχρεωτικής επισήμανσης στην συσκευασία του (ημερομηνία θερμικής επεξεργασίας, 

λήξης, σύνθεση, χώρα παραγωγής, συστάσεις σχετικές με την μέθοδο αραίωσης, σήμα καταλληλότητας κτλ). Το 

συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να έχει θερμανθεί σε ερμητικά κλειστές συσκευασίες, των οποίων το σύστημα 

κλεισίματος να παραμένει άθικτο. 

 

20. Γιαούρτι: Το γιαούρτι θα πρέπει να περιέχει λίπος και στερεό υπόλειμμα άνευ λίπους (ΣΥΑΛ) σε ποσοστό 

ανώτερο κατά 10% τουλάχιστον από το όριο που καθορίζεται στον Κ.Τ.Π., των αντιστοίχων ειδών γάλακτος από τα 

οποία παρασκευάζεται. Θα πρέπει να είναι παρασκευασμένο από παστεριωμένο γάλα αγελάδας και να πληροί 

όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει 

ο Κ.Τ.Π. και οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Θα πρέπει επίσης να πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, 

περί συνεκτικότητας, οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, απουσία ιζήματος, συντηρητικών ουσιών, ζάχαρης, 

χρωστικών κ.τ.λ. Το καθαρό βάρος κάθε συσκευασίας θα πρέπει να είναι 200gr. Οι συσκευασίες επίσης θα πρέπει 

να είναι από εγκεκριμένη πλαστική ύλη, ώστε να διασφαλίζεται το αμετάβλητο της σύστασης, της επιγραφής και 

της γνησιότητας του προϊόντος. Επί της συσκευασίας θα αναγράφεται η επί τις εκατό σύσταση σε λίπος και (ΣΥΑΛ), 

η ημερομηνία λήξης, η παρτίδα, καθώς και η επωνυμία της εταιρείας με ανεξίτηλη γραφή. 
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21. Φέτα: Η προμηθευόμενη φέτα (Π.Ο.Π) θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας με μέγιστη, υγρασία 56% και 

ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 43%. Πρέπει να πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές (ποιοτικά, 

οργανοληπτικά, γευσιογνωστικά χαρακτηριστικά κ.τ.λ.) σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π.  

Στο μέσο συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις όπως: 

▪ «Φέτα» 

▪ «Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» (Π.Ο.Π.) 

▪ «Τυρί» 

▪ «Επωνυμία και έδρα παραγωγού- συσκευαστηρίου» 

▪ «Βάρος περιεχομένου» 

▪ «Ημερομηνία παραγωγής» 

▪ «Στοιχεία ελέγχου»: 

1. Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης ΦΕ 

2. Αύξοντα αριθμός του μέσου συσκευασίας 

3. Ημερομηνία παραγωγής 

Κατά τα λοιπά η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα περί φέτας. 

 

22. Σκληρά τυριά σε κομμάτι ή τριμμένο: Θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ή πρώτης ποιότητας με μέγιστη υγρασία 

38% και λίπος υπολογισμένο σε ξηρά ουσία τουλάχιστον 40%. 

 

23. Ημίσκληρα τυριά σε κομμάτι ή τριμμένο: Πρέπει να είναι εξαιρετικής πρώτης ποιότητας με μέγιστη υγρασία 

45% και λίπος υπολογισμένο σε ξηρή ουσία τουλάχιστον 40%. 

 

24.Κασέρι: Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το κασέρι πρέπει να έχει μέγιστη υγρασία 45% και ελάχιστη 

λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 40% για να πληροί τις προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται στον Κ.Τ.Π. Στα μέσα 

συσκευασίας που περιέχουν «Κασέρι» θα αναγράφονται υποχρεωτικά οι ενδείξεις, όπως αυτές αναφέρονται στον 

Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης τυριού «ΚΑΣΕΡΙ».  

Οι παραπάνω κατηγορίες τυριών:  

1) θα διατίθενται σαν ολόκληρα προσυσκευασμένα κομμάτια, των οποίων η προετοιμασία και η συσκευασία να 

γίνονται από εργαστήρια, που έχουν ειδική άδεια έγκρισης και θα βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο των κατά 

τόπους χημικών υπηρεσιών του ΓΧΚ. 

2) Να είναι σύμφωνα με τις γενικές και τις ειδικές διατάξεις των τυριών από τα οποία προέρχονται. 

3) Το καθαρό βάρος θα αναγράφεται στην συσκευασία. 

4) Η συσκευασία θα είναι πλαστική αεροστεγής με το εσωτερικό φύλλο ή φιλμ που έρχεται σε επαφή με το τρόφιμο 

από ύλη που επιτρέπεται από το Κ.Τ.Π. 

5) Απαγορεύεται η προμήθεια τυριών οποιασδήποτε κατηγορίας όταν αυτά δεν πληρούν τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. 
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6) Επισημαίνεται η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων στη συσκευασία, όπως καθορίζονται στον Κ.Τ.Π. και οι 

οποίες θα αναγράφονται ευανάγνωστα και ανεξίτηλα σε κάθε μονάδα συσκευασίας ( κεφάλι, δοχεία κ.τ.λ.) 

σύμφωνα: 

• Κατηγορία τυριού 

• Είδος ή είδη γάλακτος (ποσοστά) που παρασκευάσθηκε το τυρί. 

• Παστεριωμένο ή νωπό γάλα. 

• Το ελάχιστο λίπος. 

• Η μέγιστη υγρασία. 

• Το ελάχιστο υπόλειμμα για την κατηγορία των ανακατεργασμένων τυριών. 

• Η ημερομηνία παραγωγής για τα προϊόντα της κατηγορίας τυριών. 

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 

• Χώρα προέλευσης-παραγωγής τυριού 

• Έδρα τυροκομείου παρασκευής τυριού (μόνο για τα Παραδοσιακά τυριά) 

• Ποσοστό άλατος (μόνο στα νωπά-φρέσκα και ανακατεργασμένα) 

• Πρόσθετα (είτε έχουν προστεθεί στην μάζα είτε στην επιδερμίδα του τυριού) σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται στον Κ.Τ.Π. 

• Η ποιότητα (πλην των ανακατεργασμένων τυριών). 

• Το σήμα καταλληλότητας: Ωοειδής σφραγίδα 

• Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι τυποποιημένα σε αεροστεγή συσκευασία. Τέλος για όλες τις 

κατηγορίες τυριών επισημαίνεται η εναρμόνισή τους στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις περί 

μικροβιολογικών σταθεροτύπων. 

 
25. Μέλι: Θα πρέπει να μην έχει υποστεί καμία επεξεργασία και να μην έχει προσμίξεις γλυκαντικών ουσιών όπως 

γλυκόζης, ζάχαρης κ.λπ. Επίσης θα πρέπει να είναι ελληνικής προέλευσης. 

 

26. Είδη αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής: Όλα τα είδη Αρτοποιείου & Ζαχαροπλαστικής θα πρέπει να είναι 

άριστης ποιότητας. Ο άρτος πρέπει να είναι ολικής άλεσης χωριάτικος ή από αλεύρι ολικής άλεσης Α΄ ποιότητας. 

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

είναι καλά ψημένος και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. Η παράδοση από τον προμηθευτή να γίνεται 

με το προϊόν μέσα σε χάρτινες σακούλες.  Τα είδη ζαχαροπλαστικής, να είναι άριστης ποιότητας και παραγωγής της 

ίδιας μέρας. Όλα τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών (Κ.Τ.Π.) 

τις αγορανομικές διατάξεις και την Νομοθεσία της Ε.Ε. 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..  

 

Για όλα τα τρόφιμα επισημαίνεται η εμφάνιση άμεμπτων οργανοληπτικών και μακροσκοπικών χαρακτήρων 

χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Τονίζεται επίσης η 

απαγόρευση διάθεσης προϊόντων που έχουν υποστεί αλλοίωση από ζύμωση ή οτιδήποτε άλλο σε οποιοδήποτε 
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στάδιο της παραγωγής τους. Επισημαίνεται πως για όλα τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης το χρονικό διάστημα από 

την παραγωγή μέχρι την ημερομηνία παράδοσης δεν πρέπει να ξεπερνά το ¼ της χρονικής διάρκειας ζωής τους. 

 Η επισήμανση όλων των τροφίμων φυτικής προέλευσης πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα.  

 

Οι παραγγελίες θα εκτελούνται κατόπιν γραπτής ή/και προφορικής εντολής από τις επιμέρους δομές του 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» και τις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου στις οποίες θα αναγράφεται ο ακριβής τύπος είδους με τις 

απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας όπως αυτές αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 11/2021 μελέτη και η εκάστοτε 

επιθυμητή ποσότητα στη συμπεφωνημένη μονάδα μέτρησης ή σε τμχ, προκειμένου για συγκεκριμένης 

χωρητικότητας συσκευασίες.  

 
 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να την παραδίδει 

αυθημερόν ή σε χρονικό διάστημα (1) – μιας ημέρας, εκτός των περιπτώσεων που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν 

ανωτέρω βία. 

 Η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται περιοδικά και τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του 

Δήμου και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση 

και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερη χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής 

υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη 

σύμβαση. 

 Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται 

να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται: 

• Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ζευγολατιού, Ζευγολατιό Κορινθίας Τ.Κ. 200 01 τηλ.: 27410 54370 

• Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Βραχατίου, Βραχάτι Κορινθίας Τ.Κ. 200 06 τηλ.: 27410 56288 

• Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Βέλου, Πεζόδρομος Πλατείας Αγ. Φανουρίου Τ.Κ. 200 02, τηλ.: 27420 32212 

• Στο Κ.Α.Π.Η. Ζευγολατιού, Ζευγολατιό Κορινθίας, Τ.Κ. 200 01 τηλ.: 27410 51099 

• Στο Κ.Α.Π.Η. Βραχατίου, Βραχάτι Κορινθίας, Τ.Κ. 200 06, τηλ.: 27410 56393 

• Στο Κ.Α.Π.Η. Βέλου, Βέλο Κορινθίας, Τ.Κ. 200 02, τηλ.: 27420 35310 

• Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου στο Βέλο, 2742360335-309 

μέχρι τις 08.00π.μ. της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα παραλαβής της εντολής από τον ανάδοχο, 

εκτός των περιπτώσεων που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον 

ανάδοχο και  

 

για το γάλα του προσωπικού του Δήμου και των Σχ. Επιτροπών: 

• Στο Εργοτάξιο Βέλου, Βέλο Κορινθίας, Τ.Κ. 200 02, τηλ.: 27420 34366 
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• Στο Εργοτάξιο Ζευγολατιού, Ζευγολατιό Κορινθίας, Τ.Κ. 200 01 τηλ.: 2741050040 

• Στο Δημαρχείο Ζευγολατιού, Ζευγολατιό Κορινθίας, Τ.Κ. 200 01 τηλ.: 2741360512 

μέχρι στις 10.00 π.μ. της επομένης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα παραλαβής της εντολής από τον ανάδοχο, 

εκτός των περιπτώσεων που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον 

ανάδοχο.  

Οι παραγγελίες θα εκτελούνται κατόπιν γραπτής ή/και προφορικής εντολής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του  

Δήμου και το  Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΕΛΙΞΗ, στην οποία θα αναγράφεται ο ακριβής τύπος είδους και η εκάστοτε επιθυμητή 

ποσότητα στη συμπεφωνημένη μονάδα μέτρησης ή σε τμχ προκειμένου για συγκεκριμένης χωρητικότητας 

συσκευασίες.  

Ειδικότερα για το φρέσκο γάλα, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει, εάν απαιτηθούν, ψυγεία σε σημεία που 

θα υποδείξουν οι φορείς, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, για την τοποθέτηση και σωστή  συντήρηση του 

προϊόντος. Ο ανάδοχος σε αυτή τη περίπτωση , οφείλει να συντηρεί τα ψυγεία τακτικά για την καλή λειτουργία 

αυτών με δικά του έξοδα. 

Για την εξασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων καθ’ όλη την διάρκεια της προμήθειας, η υπηρεσία έχει το 

δικαίωμα να προβεί σε όλες τις ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει ότι είναι σύμφωνα με την παρούσα 

μελέτη. 

Ειδικότερα για το μέλι, η υπηρεσία θα μπορεί να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους κατά την παραλαβή, που 

τα έξοδα θα βαρύνουν τον προμηθευτή, προκειμένου να διαπιστώσει εάν το προς προμήθεια μέλι είναι 

συμβατό με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα. Σε περίπτωση που το προς προμήθεια 

προϊόν – μέλι, είναι εκτός των τεχνικών προδιαγραφών η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε καταγγελία της 

σύμβασης και σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντά της. Το ίδιο ισχύει 

για όλα τα τρόφιμα. 

 

Εάν κατά την παραλαβή των τροφίμων και υλών, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης ή 

εμφανίζουν ελαττώματα τότε εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις .Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των 

υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  

προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον 

ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί 

λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται 

οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

 

Επισημαίνεται ότι οι ανάδοχοι των προμηθειών οφείλουν να κατέχουν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, άδειες 

και βεβαιώσεις που απαιτούνται για την παροχή των ανωτέρω ειδών σύμφωνα με τους πίνακες καθώς και όλα 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ποιότητας και υγιεινής. 

Ορίζονται οι αρμόδιοι προϊστάμενοι (του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου καθώς και του 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ») ως επόπτες με καθήκοντα εισηγητή για την παρακολούθηση και εκτέλεση της 

συγκεκριμένης προμήθειας των περιγραφόμενων ειδών που αφορούν την αντίστοιχη υπηρεσία/δομή τους με 
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τίτλο: Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και  

Νομικών Προσώπων του, έτους 2021-2022», κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 216 του ν. 4412/2016, 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

Επίσης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να: 

Α) να διαθέτουν κατάλληλα οχήματα. Αναλυτικά : 

• Η μεταφορά για τα είδη σε θερμοκρασία ψύξης και κατάψυξης θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία 

θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα 

• Η μεταφορά των ειδών κρεοπωλείου θα γίνεται κάτω από υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά μέσα 

εφοδιασμένα με τη σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 

• Η μεταφορά των ειδών των ειδών Αρτοποιείου θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον νόμο οχήματα.  

• Η μεταφορά των ειδών Οπωροπωλείου θα γίνεται με οχήματα που πληρούν τις προδιαγραφές και σε 

συσκευασίες κατάλληλες, ανά είδος, ώστε να αποτρέπεται η αλλοίωσή τους κατά τη μεταφορά και την 

αποθήκευση. 

• Για τα ευπαθή και ευαλύωτα προϊόντα βεβαίωση της Δ/νσης Yγιεινής, για την καταλληλότητα του οχήματος 

για την μεταφορά τους 

 

Β) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης 

 

Γ) Κατάσταση προσωπικού κατάλληλα εκπαιδευόμενο για τη στήριξη της προμήθειας 

 

Δ) Ο οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει 

• τουλάχιστον ένα (1) φορτηγό για την μεταφορά και παράδοση των ειδών παντοπωλείου, 

•  τουλάχιστον ένα (1) φορτηγό ψυγείο για την μεταφορά και παράδοση των ειδών κρεοπωλείου, 

γαλακτοκομικών και οπωροπωλείου  

• τουλάχιστον ένα (1) φορτηγό για τη μεταφορά των προϊόντων βασικής υλικής συνδρομής. 

 

 

Ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει με την προσφορά του:  

α) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των οχημάτων, με τα οποία θα εκτελείται η διανομή.  

β) Αντίγραφο της αδείας κυκλοφορίας οχήματος μεταφοράς και αντίγραφα των βεβαιώσεων καταλληλότητας 

των οχημάτων.  

γ) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης 

 

Στην περίπτωση που ο Οικονομικός Φορέας δεν μεταφέρει με δικά του μεταφορικά μέσα τα προϊόντα, ισχύουν 

τα ακόλουθα: 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

(της παρ. 2.2.5 Διακήρυξης) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παρ. 2.2.6 ) 
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Διακήρυξης), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με 

αυτούς1. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την 

προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.   

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω 

οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός 

φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 

οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική  πρόσκληση της αναθέτουσας 

αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο 

φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

Τέλος, οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται 

με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και προς απόδειξη της συμμόρφωσής 

τους θα υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση. 

 
Ζευγολατιό, 12/ 11 /2021 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος 

                      Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
                        
 
                            Τριανταφύλλου Αλέξιος 
                         ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 

 
 

Ζευγολατιό, 12/ 11 /2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος 
 
 
 

Δρ.Βαμβάτσικος Παναγιώτης (MSc., PhD) 
TE13 Tεχν. Γεωπονίας 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ –ΒΟΧΑΣ 

Δ/νση Περιβάλλοντος 

Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

Τηλ. 2742034366  

Email: kathariotita@1306.syzefxis.gov.gr 

 
1 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την 

εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης.  

Προμήθεια 
«Τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου 

γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των 
Νομικών Προσώπων του, έτους 2021-2022» 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  1ο – Περιεχόμενο προμήθειας 

α) Αντικείμενο της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων είναι η προμήθεια : Τροφίμων, ειδών παντοπωλείου 

και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, έτους 2021-2022. 

 

β) Τόπος παράδοσης ορίζεται: 

• για τα είδη των Βρεφονηπιακών σταθμών,  

 Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ζευγολατιού, Ζευγολατιό Κορινθίας Τ.Κ. 200 01 τηλ.: 27410 54370 

 Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Βραχατίου, Βραχάτι Κορινθίας Τ.Κ. 200 06 τηλ.: 27410 56288 

 Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Βέλου, Πεζόδρομος Πλατείας Αγ. Φανουρίου Τ.Κ. 200 02, τηλ.: 27420 3221 2 

και  

• για το γάλα του προσωπικού του Δήμου, • 

 Στο Εργοτάξιο Βέλου, Βέλο Κορινθίας, Τ.Κ. 200 02, τηλ.: 27420 34366 

 Στο Εργοτάξιο Ζευγολατιού, Ζευγολατιό Κορινθίας, Τ.Κ. 200 01 τηλ.: 2741050040 

 Στο Δημαρχείο Ζευγολατιού, Ζευγολατιό Κορινθίας, Τ.Κ. 200 01 τηλ.: 2741360512 

 

• για τα είδη Κοινωνικού Παντοπωλείου, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου στο Βέλο, 274236033 

 

γ) O χρόνος παράδοσης για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του κοινωνικού παντοπωλείου και του γάλακτος 

για την παροχή στους εργαζομένους θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και ορίζεται 

αυθημερόν ή το πολύ εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ημέρα 

παραλαβής της εντολής από τον ανάδοχο, εκτός των περιπτώσεων που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν 

ανωτέρα βία. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.  

 

 

 

 

δ) Η συνολική προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε:  

Α. Προμήθεια       53.373,94€ 

Β.  Φ.Π.Α 13%      6.928,21€ 

Γ.  Φ.Π.Α        24%      19,20€ 

Ήτοι σύνολο     60.321,35€ 

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Βέλου Βόχας. 
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Για το Δήμο: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α. 

• 15.6699.03 με ποσό 10.000,00€  

• 10.6061.01 με ποσό 600,00€ 

• 20.6061.01με  ποσό 8.500,00€ 

• 25.6061.01 με ποσό 2.500,00€ 

• 30.6061.01 με ποσό 1.400,00€ 

• 35.6061.01 με ποσό 2.000,00€ 

• 70.6061.01 με ποσό 2.000,00€ 

με πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021  του Φορέα 2  

 

Για το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»: 

ΙΔ. ΠΟΡΟΙ / Ν.Π.Δ.Δ.  - ΑΝΕΛΙΞΗ   

Η παρούσα δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στους Κ.Α. 

• Κ.Α. 10.6061.001 με ποσό 6.200,00€ 

• Κ.Α. 15.6481.001 με ποσό 40.000,00€ 

• Κ.Α. 15.6481.003 με ποσό 8.000,00€ 

 

του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ  - ΑΝΕΛΙΞΗ για το έτος 2021.  

 

 
ΑΡΘΡΟ  2ο  - Νομοθεσία 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό 
πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις 
για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

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

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την 
έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση 

 
2 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η πίστωση 
για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
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των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

  της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων 
Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου 
στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 

Άλλο θεσμικό πλαίσιο 

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

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

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

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

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

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

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των 
άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

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

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο – Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά  

είναι:  

α) Η Τεχνική έκθεση. 

β) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

γ) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 
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δ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ε) Η Οικονομική Προσφορά 

στ) Τεχνική Προσφορά 

 
ΑΡΘΡΟ  4ο  – Προσφορές 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των 

ομάδων ή για όσες ομάδες τον ενδιαφέρει. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο 

των ειδών ανά ομάδα. 

 

ΑΡΘΡΟ  5ο   Εγγυήσεις 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού  (1%) - ένα τοις εκατό, ευρώ. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 

του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του 

τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την 

υπογραφή του συμφωνητικού.  

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που  περιβάλλονται  πρέπει  το περιεχόµενό 

τους να έχει διαμορφωθεί µε τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 72 του νέου Ν.4412/2016.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια  επιτροπή. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  – Κατακύρωση- Σύναψη σύμβασης 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την 

απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 

του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της 

οικονομικής προσφοράς).    

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς 

φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 

του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι 

προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί 

με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, 

αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την 

έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας 

αρχής3. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την 

 
3  Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω 

απόφασης.4 

Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης 

αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 

χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 

του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 

του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 

και  

δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, 

υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία 

δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 

4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά 

της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο 

συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η 

οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του 

συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 

πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου 

στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον 

προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των 

άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού 

διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της 

ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται 

 
4 Άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να 

αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  Παραλαβή υλικών 

 H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 

σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/165 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως 

άνω νόμου και την παράγραφο 6.1 και 6.2 της διακήρυξης. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 

διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Ο 

ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με το μακροσκοπικό έλεγχο. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

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

παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 

4412/16. 

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

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους 

που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε 

δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 

του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

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

πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των 

οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των 

αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 

Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της 

κατ’ έφεση εξέτασης. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους 

κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:  εντός δέκα (10) ημερών. 

 
5 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται 
τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό 
εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και 
επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω 
αρμοδιότητες”  
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Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 

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

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που 

παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του 

φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 

πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται 

οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν 

πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 

προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 

του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής 

εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 

σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.6 

 

ΑΡΘΡΟ  8ο   - Καθυστερήσεις – ποινικές ρήτρες – έκπτωση του αναδόχου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος7 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 

με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

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

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

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

διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

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

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

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της διακήρυξης, με την επιφύλαξη της 

επόμενης παραγράφου. 

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

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

4412/20168 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, 

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

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

 
6 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η 

οποία δεν έχει καταργηθεί. 
7 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016  
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κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 

συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

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

σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

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

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα 

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

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

διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την 

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

προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας 

διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με 

τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π 

Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που 

δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το 

διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 

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

οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

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

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

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

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

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

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

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

προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος 

από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. 

Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.  
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 Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο9 πέντε 

τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 

ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 

εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

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

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

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

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

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής 

του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

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

ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ  9ο  – Φόροι – τέλη – κρατήσεις- Πληρωμές 

. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

• Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής 

εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/201610, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή. Για την πρώτη πληρωµή σε περίπτωση τµηµατικών πληρωµών, θα πρέπει προηγουµένως να 

καταβληθούν οι δαπάνες δηµοσίευσης.  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 11 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201612 

 
9 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
10 Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.  
11 Άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 

12 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την 
έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών  της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016  
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γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 

παρ. 3 του ν. 4412/2016)13 . 

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

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

4% επί του καθαρού ποσού  

 

 

 

Ζευγολατιό, 12/ 11 /2021 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος 
                   Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
                        
 
 
 
                    Τριανταφύλλου Αλέξιος 

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 

 
Ζευγολατιό, 12/ 11 /2021 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος 

 
 

 
 

Δρ.Βαμβάτσικος Παναγιώτης (MSc., PhD) 
TE13 Tεχν. Γεωπονίας 

 
 

 

 

 

 

 

 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ –ΒΟΧΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΜΗΜΑ 1: 

 
13 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

Προμήθεια 
«Τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου 

γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των 
Νομικών Προσώπων του, έτους 2021-2022» 
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ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

[€] 

ΔΑΠΑΝΗ 
[€] 

1 
Γάλα εβαπορέ 
410γρ. 

15511000-3 Τεμ. 
700,00 

  

2 
Αλεύρι για όλες 
τις χρήσεις 1kg. 

15612130-1 Τεμ. 
600,00 

  

3 
Σπαγγέτι Νο6 
500γρ. 

15851100-9 Τεμ. 
800,00 

  

4 
Κριθαράκι 
μέτριο 500γρ. 

15851100-9 Τεμ. 
485,00 

  

5 Βίδες 500γρ. 15851100-9 Τεμ. 600,00   

6 
Πέννες Ριγέ 
500γρ. 

15851100-9 Τεμ. 
600,00 

  

7 
Μακαρόνι 
Κοπτό 500γρ.. 

15851100-9 Τεμ. 
500,00 

  

8 
Συμπυκνωμένος 
χυμός τομάτας 
500γρ. 

15331425-2 Τεμ. 
900,00 

  

9 
Ζάχαρη λευκή 1 
kg. 

15831000-2 Κιλά 
900,00 

  

10 
Ρύζι γλασέ 
500γρ. 

15611000-4 Τεμ. 
500,00 

  

11 
Φακές ψιλές 
500γρ. 

15841000-5 Τεμ. 
500,00 

  

12 
Φασόλια μέτρια 
500γρ. 

15872400-5 Τεμ. 
500,00 

  

13 
Αλεύρι 
«φαριναπ» 
500γρ. 

15612190-9 Τεμ. 
300,00 

  

14 

Μπισκότα 
τύπου Μιράντα 
ολικής 
συσκ.250γρ. 

15820000-2 Τεμ. 

500,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 13%  

 ΣΥΝΟΛΟ  

        Ο Προσφέρων 

 … - … - 2021 

         (υπογραφή & σφραγίδα) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ –ΒΟΧΑΣ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΜΗΜΑ 2 

ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Προμήθεια 
«Τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου 

γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των 
Νομικών Προσώπων του, έτους 2021-2022» 
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α/α ΕΙΔΟΣ  ΚΩΔΙΚΟΣ 
CPV 

Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

[€] 

ΔΑΠΑΝΗ 
[€] 

1 
Γάλα φρέσκο (συσκ.1 

λίτρο) 
15511000-3 Τεμ. 

8.150 
 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 13%  

 ΣΥΝΟΛΟ   
 

 

          Ο Προσφέρων 

 … - … - 2021 

(υπογραφή & σφραγίδα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ –ΒΟΧΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΜΗΜΑ 3 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 
Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
[€] 

ΔΑΠΑΝΗ 

[€] 

1 Γάλα φρέσκο 1lt. 15511000-3 Τεμ. 180,00   

Προμήθεια 
«Τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου 

γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των 
Νομικών Προσώπων του, έτους 2021-2022» 
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2 Γάλα εβαπορέ 410γρ. 15511000-3 Τεμ. 45,00   

3 Φέτα τυρί εγχώρια. 15542300-2 Κιλά 150,00   

4 
Κεφαλοτύρι εγχώριο 
τριμμένο ή κομμάτι. 

15541000-2 Κιλά 14,00   

5 
Γραβιέρα εγχώρια 
τριμμένη ή κομμάτι. 

15541000-2 Κιλά 150,00   

6 
Τυρί γκούντα κομμάτι 
ή φέτες 

15541000-2 Κιλά 110,00   

7 Αραβοσιτέλαιο 5lt. 15621000-7 Τεμ. 2,00   

8 
Μαργαρίνη φυτική 
για επάλειψη 250γρ. 

15431100-9 Τεμ 70,00   

9 
Αλεύρι τύπου 
«φαριναπ» 500γρ. 

15612190-9 Τεμ. 50,00   

10 
Αλεύρι τύπου για 
όλες τις χρήσεις 1kg. 

15612130-1 Τεμ. 9,00   

11 Κορνφλάουρ 200γρ. 15612410-8 Τεμ. 10,00   

12 
Φρυγανιά τριμμένη 
συσκευασία 180γρ. 

15821110-3 Τεμ 4,00   

13 Πάπρικα γλυκιά 50γρ. 15872200-3 Τεμ 10,00   

14 Κάρυ 50γρ. 15872200-3 τεμ 3,00   

15 Ρύζι κίτρινο 500γρ. 15611000-4 Τεμ. 195,00   

16 
Κριθαράκι μέτριο 
500γρ. 

15851100-9 Τεμ. 50,00   

17 Βίδες 500γρ. 15851100-9 Τεμ. 50,00   

18 
Μακαρόνι Κόπτο 
500γρ. 

15851100-9 Τεμ. 50,00   

19 Κουσκουσάκι 500γρ. 15851100-9 Τεμ. 20,00   

20 Τραχανάςξινός 500γρ. 15851100-9 Τεμ. 25,00   

21 Τοματοχυμός 500γρ. 15331425-2 Τεμ. 250,00   

22 Τοματοπελτές410γρ. 15331427-6 Τεμ. 20,00   

23 Ζάχαρη λευκή 1 kg. 15831000-2 Κιλά 80,00   

24 
Σόδα μαγειρική 
350γρ 

15872200-3 Τεμ. 6,00   

25 
Αλάτι σακουλάκι 
συσκευασία 400γρ. 

15872400-5 Τεμ. 16,00   

26 Αλάτι ημίχονδρο 5 kg 15872400-5 Τεμ. 7,00   

27 
Κανέλα τριμμένη  
συσκευασία 50γρ. 

15872200-3 Τεμ. 3,00   

28 
Γαρύφαλλο  τριμμένο  
συσκευασία 20γρ. 

15872200-3 Τεμ. 6,00   
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29 
Πιπέρι συσκευασία 
100γρ. 

15872100-2 Τεμ. 4,00   

30 
Μοσχοκάρυδο 
τριμμένο συσκευασία 
20γρ. 

15872200-3 Τεμ. 3,00   

31 
Κύμινο συσκευασία 
50γρ. 

15872200-3 Τεμ. 3,00   

32 
Μπαχάρι τριμμένο 
συσκευασία 20γρ. 

15872200-3 Τεμ. 12,00   

33 
Ρίγανη συσκευασία 
50γρ. 

15872200-3 Τεμ. 15,00   

34 Βασιλικός 50γρ. 15872200-3 Τεμ. 4,00   

35 Δυόσμος 50γρ. 15872200-3 Τεμ. 4,00   

36 Θυμάρι 67γρ. 15872200-3 Τεμ. 6,00   

37 
Ξίδι συσκευασία 350 
ml. 

15871110-8 Τεμ. 40,00   

38 
Βανίλια άρωμα 
(συσκευασία 5 
τεμαχίων). 

15872200-3 Τεμ. 35,00   

39 Αυγά εξάδα. 03142500-3 Τεμ. 350,00   

40 
Ψωμί για τοστ ολικής 
άλεσης (μεγάλη 
φόρμα 28 φέτες). 

15811500-1 Τεμ. 45,00   

41 
Ψωμί για τοστ ολικής 
άλεσης (μικρή φόρμα 
14 φέτες). 

15811500-1 Τεμ. 15,00   

42 Γιαούρτι 10%200γρ.  15551300-8 Τεμ. 400,00   

43 Μουστάρδα 500γρ. 15871250-1 Τεμ. 20,00   

44 
Σκόρδο σε σκόνη 
60γρ. 

15870000-7 Τεμ. 30,00   

45 Ζάχαρη αχνή 400γρ. 15830000-5 Τεμ. 14,00   

46 
Δημητριακά ολικής 
άλεσης 375γρ. 

15613300-1 Τεμ. 170,00   

47 
Ταχίνι με κακάο 
350γρ 

15613300-1 Τεμ. 75,00   

48 
Μπισκότα τύπου 
Μιράντα ολικής 
συσκ. 250γρ. 

15820000-2 Τεμ. 320,00   

49 
Βρεφική κρέμα Φαριν 
λακτέ 300γρ 

15884000-8 Τεμ. 28,00   

50 
Γάλα βρεφικό σκόνη 
Νο 1 

15884000-8 Τεμ. 22,00   
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                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 13%  

ΣΥΝΟΛΟ  

     Ο Προσφέρων 
           … - … - 2021 

(υπογραφή & σφραγίδα) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ –ΒΟΧΑΣ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προμήθεια 
«Τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και 

φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του 
Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, 

έτους 2021-2022» 
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ΤΜΗΜΑ 4 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 
Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

[€] 

ΔΑΠΑΝΗ 

[€] 

1 
Ψωμί ολικής 
άλεσης 1kg. 

15811100-7 Κιλά 889,00   

2 
Κουλούρι 
«Θεσσαλονίκης». 

15811000-6 Τεμ. 700,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.    

Φ.Π.Α. 13%  

  ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

        Ο Προσφέρων 

 … - … - 2021 

 

 

(υπογραφή & σφραγίδα) 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ –ΒΟΧΑΣ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΜΗΜΑ 5 

ΟΣΠΡΙΑ  ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ 

Προμήθεια 
«Τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και 

φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του 
Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, 

έτους 2021-2022» 
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α/α ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 

Μ.Μ
. 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

[€] 

ΔΑΠΑΝΗ 

[€] 

1 Φακές 500γρ. 03212211-2 Τεμ. 110,00   

2 Φασόλια 500γρ. 03221210-1 Τεμ. 110,00   

3 Φασόλια Γίγαντες 500γρ. 03221210-1 Τεμ. 130,00   

4 Ρεβίθια 500γρ. 03212212-9 Τεμ. 130,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 13%  

  ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

        Ο Προσφέρων 

Ζευγολατιό, … - … - 2021 

 

        (υπογραφή & σφραγίδα) 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ –ΒΟΧΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΜΗΜΑ 6 

ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ 

Προμήθεια 
«Τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου 

γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των 
Νομικών Προσώπων του, έτους 2021-2022» 
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α/α ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 
Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ

Σ [€] 

ΔΑΠΑΝΗ 

[€] 

1 Μέλι 1kg. 15831600-8 Τεμ. 50,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 13%  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

        Ο Προσφέρων 

Ζευγολατιό, … - … - 2021 

         

       (υπογραφή & σφραγίδα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ –ΒΟΧΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΜΗΜΑ 7 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 
Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

[€] 

Προμήθεια 
«Τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και 

φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του 
Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, 

έτους 2021-2022» 
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1 Πατάτες 03212100-1 Κιλά 700,00   

2 Τομάτες 03221240-0 Κιλά 320,00   

3 Αγγούρια τεμάχιο 03221270-9 Τεμ. 430,00   

4 Κρεμμύδια ξερά 03221113-1 Κιλά 160,00   

5 Μαϊντανός 450γρ. 03221000-6 Τεμ. 30,00   

6 Λεμόνια 03222210-8 Κιλά 80,00   

7 Μαρούλια 03221310-2 Τεμ. 170,00   

8 Άνηθος 450γρ 03221000-6 Τεμ. 25,00   

9 Κρεμμύδια χλωρά 03221113-1 Κιλά 10,00   

10 Καρότα 03221112-4 Κιλά 120,00   

11 Σέλινο 03221000-6 Τεμ. 25,00   

12 Σκόρδα 03221110-0 Τεμ. 5,00   

13 Λάχανο 03221410-3 Κιλά 120,00   

14 Πράσα 03221000-6 Κιλά 5,00   

15 Κολοκύθια 03221250-3 Κιλά 35,00   

16 Πιπεριές 03221230-7 Κιλά 9,00   

17 Σπανάκι 03221340-1 Κιλά 50,00   

18 Μανιτάρια 03221260-6 Κιλά 6,00   

19 Μήλα 03222321-9 Κιλά 250,00   

20 Μπανάνες 03222111-4 Κιλά 320,00   

21 Αχλάδια 03222322-6 Κιλά 160,00   

22 Πορτοκάλια 03222220-1 Κιλά 280,00   

23 Καρπούζι 03222000-3 Κιλά 100,00   

24 Πεπόνι 15332180-9 Κιλά 150,00   

25 Κεράσια 03222333-6 Κιλά 40,00   

26 Βερίκοκα 03222331-2 Κιλά 100,00   

27 Φράουλες 03222313-0 Κιλά 100,00   

28 Μελιτζάνες 03221250-3 Κιλά 28,00   

29 
Πιπεριές 
Φλωρίνης 

03221230-7 Κιλά 35,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 13%  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

        Ο Προσφέρων 

          … - … - 2021 
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(υπογραφή & σφραγίδα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ –ΒΟΧΑΣ 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΜΗΜΑ 8 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ  

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 
Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

[€] 

1 Μοσχάρι  ποντίκι 15131620-7 Κιλά 240,00   

Προμήθεια 
«Τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και 

φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του 
Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, 

έτους 2021-2022» 
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σπάλας εγχώριο 
νωπό χωρίς κόκαλο 
τεμαχισμένο σε 
μερίδες ή σε κιμά. 

2 

Χοιρινό εγχώριο 
νωπό χωρίς κόκαλο 
τεμαχισμένο σε 
μερίδες ή μπριζόλα 

15113000-3 Κιλά 70,00   

3 
Κοτόπουλο νωπό 
μπούτι εγχώριο. 

15112130-6 Κιλά 483,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 13%  

  ΣΥΝΟΛΟ  
 

        Ο Προσφέρων 

… - … - 2021 

 

 

(υπογραφή & σφραγίδα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ –ΒΟΧΑΣ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΜΗΜΑ 9 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 
Μ.Μ

. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

[€] 

ΔΑΠΑΝΗ 
[€] 

Προμήθεια 
«Τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και 

φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του 
Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, 

έτους 2021-2022» 
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1 
Αρακάς 
κατεψυγμένος 
συσκευασία 1kg. 

03221220-4 Κιλά 80,00   

2 
Φασολάκια πλατιά  
κατεψυγμένα 
συσκευασία 1kg. 

03221210-1 Κιλά 55,00   

3 
Αγκινάρες 
κατεψυγμένες 
συσκευασία 1kg. 

03221330-8 Κιλά 10,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 13%  

ΣΥΝΟΛΟ  
 

 

        Ο Προσφέρων 

                                                                                                                                            … - … - 2021 

 

 

(υπογραφή & σφραγίδα) 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ –ΒΟΧΑΣ 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΜΗΜΑ 10 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ 

 

Προμήθεια 
«Τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και 

φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου 
και των Νομικών Προσώπων του, έτους 2021-

2022» 
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α/α ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 
Μ.Μ

. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
[€] 

1 Πέρκα φιλέτο 03311100-3 Κιλά 350,00   

2 
Βακαλάος 
Ακέφαλος. 

03311220-0 Κιλά 44,00   

3 Χταπόδι. 03300000-2 Κιλά 8,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 13%  

ΣΥΝΟΛΟ  
 

        Ο Προσφέρων 

… - … - 2021 

 

 

(υπογραφή & σφραγίδα) 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ –ΒΟΧΑΣ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΜΗΜΑ 11 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 
Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

ΔΑΠΑΝΗ 
[€] 

1 
Ελαιόλαδο 
έξτρα παρθένο 
5lt. 

15111100-6 Τεμ. 65,00   

Προμήθεια 
«Τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και 

φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του 
Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, 

έτους 2021-2022» 
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 13%  

ΣΥΝΟΛΟ  
 

 

        Ο Προσφέρων 

… - … - 2021 

 

 

(υπογραφή & σφραγίδα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ –ΒΟΧΑΣ 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΜΗΜΑ 12 

. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 
Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

[€] 

ΔΑΠΑΝΗ 
[€] 

1 
Σοκολάτες γάλακτος 
70γρ. 

15842100-3 Τεμ. 160,00   

2 Καραμέλες χύμα 15622000-4 Κιλά 20,00   

Προμήθεια 
«Τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου 

γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των 
Νομικών Προσώπων του, έτους 2021-2022» 
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ζελεδάκια. 

3 Μελομακάρονα. 
15812000-3 

 
Κιλά 50,00   

4 Παγωτό. 15555100-4 Τεμ. 200,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 13%  

ΣΥΝΟΛΟ  
 

 

        Ο Προσφέρων 

… - … - 2021 

 

 

(υπογραφή & σφραγίδα) 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ –ΒΟΧΑΣ 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΜΗΜΑ 13 

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ: ΑΝΕΛΙΞΗ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 
Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

[€] 

ΔΑΠΑΝΗ 
[€] 

1 
Γάλα φρέσκο πλήρες ή 
λάιτ. 

15511000-3 Τεμ. 2.891,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 13%  

ΣΥΝΟΛΟ  

Προμήθεια 
«Τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και 

φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου 
και των Νομικών Προσώπων του, έτους 2021-

2022» 
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        Ο Προσφέρων 

… - … - 2021 

 

 

(υπογραφή & σφραγίδα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ –ΒΟΧΑΣ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΜΗΜΑ 14 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ Κ.Α.Π.Η. 

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 
Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

[€] 

ΔΑΠΑΝΗ 

[€] 

1 
Καφές Ελληνικός 
200γρ. 

15861000-1 Τεμ. 380,00   

2 Καφές Γαλλικός 250γρ. 15861000-1 Τεμ. 15,00   

3 Σοκολάτα 200γρ. 15840000-8 Τεμ. 20,00   

4 Καφές Cappuccino 15861000-1 Τεμ. 70,00   

Προμήθεια 
«Τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και 

φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του 
Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, 

έτους 2021-2022» 
 



 55 

250γρ. 

5 
Τσάι βουνού φακελάκι 
20τ χ1,5γρ 

15864100-3 Τεμ. 20,00   

6 Ζάχαρη λεύκη 1 κιλού 15831000-2 Τεμ. 40,00   

7 
Ψωμί τοστ (μεγάλη 
φόρμα) 

15811500-1 Τεμ. 20,00   

8 Ζαμπόν γαλοπούλα 15112120-3 Κιλά 6,00   

9 Τυρί για τοστ ένταμ 15541000-2 Κιλά 10,00   

10 Αλεύρι φαρίνα 500γρ 15612190-9 Τεμ. 350,00   

11 Γάλα εβαπορέ 410γρ 15511000-3 Τεμ. 35,00   

12 Γάλα φρέσκο 1 λίτρο 15511000-3 Τεμ. 100,00   

13 
Γιαούρτι στραγγιστό 
1kg 

15551300-8 Κιλά 15,00   

14 
Ζελές φακελάκια 
2χ100γρ 

15893200-6 Τεμ. 40,00   

15 Μαγιά 3*9γρ 15898000-9 Τεμ. 150,00   

16 Κανέλλα 40γρ 15872200-3 Τεμ. 20,00   

17 Φρυγανιές 250γρ 15821105-3 Τεμ. 15,00   

18 Πατατάκια 120γρ 15312300-1 Τεμ. 80,00   

19 Τσάι παγωμένο 330ml 15982000-5 Τεμ 380,00   

20 Καρύδια ψίχα. 03220000-9 Κιλά 15,00   

21 
Ξύδι συσκευασία 
350ml 

15880000-0 Τεμ. 150,00   

22 Αναψυκτικά 330ml. 15982000-5 Τεμ. 600,00   

23 
Χυμοί ανάμεικτοι 
330ml. 

15321000-1 Τεμ. 250,00   

24 Παγωτό χύμα 15555100-4 Κιλό 60,00   

25 Σιρόπι παγωτού 175ml. 15622120-1 Τεμ. 15,00   

26 Ηλιέλαιο 5lt. 15411210-7 Τεμ. 30,00   

27 
Χαμομήλι φακελάκι 
10τεμ. 

15865000-9 Τεμ. 25,00   

28 
Εσπρέσο στιγμιαίος 
100γρ. 

15861000-1 Τεμ. 10,00   

29 
Βουτήματα μερίδες 
συσκευασμένα 4kgτων 
6,5γρ / ανά μερίδα. 

15810000-9 Τεμ. 9,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.   

Φ.Π.Α. 13%  

  ΣΥΝΟΛΟ  
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        Ο Προσφέρων 

 … - … - 2021 

 

 

(υπογραφή & σφραγίδα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ –ΒΟΧΑΣ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΜΗΜΑ 15 

ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ Κ.Α.Π.Η 

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 
Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

[€] 

ΔΑΠΑΝΗ 
[€] 

1 Σιρόπι μελιού 930γρ. 15553000-9 Τεμ. 20,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΟ  

Προμήθεια 
«Τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου 

γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των 
Νομικών Προσώπων του, έτους 2021-2022» 
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        Ο Προσφέρων 

 … - … - 2021 

 

 

(υπογραφή & σφραγίδα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ –ΒΟΧΑΣ 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

«Τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος  

για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, 

 έτους 2021-2022» 

 

 

Προμήθεια 
«Τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου 

γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των 
Νομικών Προσώπων του, έτους 2021-2022» 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Όσπρια όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στην σχετική μελέτη της διακήρυξης. ΝΑΙ   

2 
Ρύζι  όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης. ΝΑΙ   

3 
Ζυμαρικά όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στην σχετική μελέτη της διακήρυξης. ΝΑΙ   

4 
Άρτος όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης. ΝΑΙ   

5 

Κονσερβοποιημένα είδη όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης. ΝΑΙ   

6 

Οι φρυγανιές όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης. ΝΑΙ   

7 

Ο τοματοπολτός διπλής συμπύκνωσης 
όπως αναλυτικά περιγράφεται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης. ΝΑΙ   

8 

Χυμός τομάτας όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης. ΝΑΙ   

9 

Όλα τα εδώδιμα λίπη και έλαια όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης. ΝΑΙ   

10 

Τα κατεψυγμένα λαχανικά όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης. ΝΑΙ   

11 

Τα νωπά οπωρολαχανικά όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης. ΝΑΙ   

12 

Κατεψυγμένα αλιεύματα όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης. ΝΑΙ   

13 
Αυγά όπως αναλυτικά περιγράφονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης. ΝΑΙ   

14 

Νωπά πουλερικά όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης. ΝΑΙ   

15 

Προϊόντα αλλαντοποιίας όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης. ΝΑΙ   
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16 

Νωπό Βόειο Κρέας όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης. ΝΑΙ   

17 

Νωπό χοιρινό κρέας όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης. ΝΑΙ   

18 

Φρέσκο γάλα όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης. ΝΑΙ   

19 

Συμπυκνωμένο γάλα όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης. ΝΑΙ   

20 
Γιαούρτι όπως αναλυτικά περιγράφεται 
στην σχετική μελέτη της διακήρυξης. ΝΑΙ   

21 
Φέτα όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης. ΝΑΙ   

22 

Σκληρά τυριά σε κομμάτι ή τριμμένο όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης. ΝΑΙ   

23 

Ημίσκληρα τυριά σε κομμάτι ή τριμμένο 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης. ΝΑΙ   

24 
Κασέρι όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης. ΝΑΙ   

25 
Μέλι όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης. ΝΑΙ   

26 

 Είδη αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης. ΝΑΙ   

27 

Κατοχή όλων των νόμιμων δικαιολογητικών 
αδειών και βεβαιώσεων που προβλέπονται 
στη Μελέτη και στη Διακήρυξη ΝΑΙ   

28 
Πλήρωση προδιαγραφών παρ.2.2.6 
Διακήρυξης ΝΑΙ   

29 
Πλήρωση προδιαγραφών παρ.2.2.7 
Διακήρυξης 

ΝΑΙ   

30 

Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει, εάν 
απαιτηθούν, ψυγεία σε σημεία που θα 
υποδείξουν οι φορείς, χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση, για την τοποθέτηση 
και σωστή συντήρηση του προϊόντος, τα 
οποία οφείλει να συντηρεί . ΝΑΙ   

31 

Ο οικονομικός φορέας έχει λάβει γνώση και 
συμφωνεί με τους όρους της Μελέτης και 
της Διακήρυξης ΝΑΙ   
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        Ο Προσφέρων 

 … - … - 2021 

         (υπογραφή & σφραγίδα) 
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