
               

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΓΖΜΟ   ΒΟΛΒΖ   

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ  

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ : 46/2015 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 40.887,85 € 

 

 

 

 

 

 

     ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ  ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ:  

    ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ ΠΑΗΓΔΗΑ 

    ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ( ΟΚΠΑΠ)  ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ  

                                                ΤΜΒΑΖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Α) Σερληθή Πεξηγξαθή 
Β) Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

 Γ)  Πξνδηαγξαθέο εηδψλ  
 Γ) πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 
 Δ) Έληππα Πξνζθνξψλ 

  Σ)  ρέδην Γηαθήξπμεο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΓΖΜΟ   ΒΟΛΒΖ   

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ  

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ : 46/2015 

 

 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ 
Ν.Π.Γ.Γ:ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ 
ΠΑΗΓΔΗΑ  ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ( ΟΚΠΑΠ)  
ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ  
ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: : 40.887,85  €  

   

 

Α) ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ-ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 

            Η πεξηγξαθή απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα : « Ππομήθεια ηποθίμυν , για ηην κάλςτη 
αναγκών ηος Ν.Π.Γ.Γ: Οπγανιζμόρ Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ Αλληλεγγύηρ και Παιδείαρ 
Γήμος Βόλβηρ (ΟΚΠΑΠ) για ένα έηορ από ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ» , ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 40.887,85 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Σα ηξφθηκα πξννξίδνληαη γηα ηηο 
θαζεκεξηλέο αλάγθεο ζίηηζεο ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ ηνπ Οξγαληζκνχ. 
         Πξφθεηηαη γηα ηηο θαηεγνξίεο : Α1) Eίδε θξενπσιείνπ,Α2) Γαιαθηνκηθά Δίδε –Οκάδα 2.1) 
Γάια, Οκάδα Α2.2) Λνηπά Γαιαθηνκηθά Δίδε, Α3) Δίδε Αξηνπνηείνπ, Α4) Δίδε 
Οπσξνιαραλνπσιείνπ θαη Α5) Δίδε Παληνπσιείνπ. Η δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ αλάινγεο 
πηζηψζεηο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ: Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγχεο θαη 
Παηδείαο Γήκνπ Βφιβεο απφ ηνλ θσδηθφ εμφδσλ  Κ.Α. 02.10.6481.02  «Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα 
ηε ζίηηζε ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2015-2016» πνζνχ 8.000,00 € γηα ην 
2015  θαη ζα πξνβιεθηεί  αλάινγα γηα ην 2016 πνζφ ππφινηπν ηεο ζχκβαζεο .   
            Κάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα δψζεη πξνζθνξά γηα κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο ή 
θαηεγνξίεο αιιά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο νκάδαο ή θαηεγνξίαο θαη φρη γηα κέξνο απηήο. 
           Η πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί κε ηε δηαδηθαζία  πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ κεηνδνηηθνχ. 
Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ζα είλαη  ην μεγαλύηεπο ποζοζηό έκπηυζηρ επί ηοιρ εκαηό (%) ανά 
είδορ ή  ενιαίο ζηελ  λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο 
ηελ εκέξα παξάδνζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο 
ηηκψλ ηνπ ηκήκαηνο εκπνξίνπ θαη ηνπξηζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ Ν.3438/2006.Γηα ηα ππφινηπα είδε πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην δειηίν ην 
πνζνζηφ έθπησζεο εθιακβάλεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο % ζηελ ελδεηθηηθή ηηκή θάζε 
είδνπο. Η πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ζα είλαη ηκεκαηηθή αλάινγα κε ηηο αιεζηλέο αλάγθεο ηνπ θνξέα. 
 
Aλαιπηηθά : 
 

Κ.Α 

προϋπολογι-

ζμού 

ΚΑΣΗ-

ΓΟΡΙΑ 

ΔΙΓΟ ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ 

 (ζε €) 

CPV (Kωδικός Αριθμός 

Διδών  για ηις Γημόζιες 

σμβάζεις) 

                   

02.10.6481.02   Α1 Δίδε θξενπσιείνπ  6.853,56 15100000-9 

Α2.1 Γάια 2.079,20 15511000-3 

Α2.2 Λνηπά Γαιαθηνκηθά 4.508,93 15500000-3 



Α3 Δίδε αξηνπνηείνπ 2.610,94 15811000-6 

Α4 

Δίδε  
νπσξνιαραλν-
πσιείνπ  7.985,52 

15300000-1 

Α5 
Δίδε  
Παληνπσιείνπ 16.849,70 

15800000-6 

 
 
ΤΝΟΛΟ  ΦΟΡΔΑ   

40.887,85 

 

 
 
 

 
 

 

          Η πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο :  
α. ηεο Τ.Α. 11389/93 ηνπ Τπ. Δ. πεξί "ΔΚΠΟΣΑ"  
β. ηνπ Ν. 2286/95 γηα "Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ". 
γ. ηνπ Ν. 3463/2006 "Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο"  θαη Ν. 3852/2010 

δ. τιρ διατάξειρ τος άπθπος 48 τος Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18) 
ε. ην άξζξν 157 ηνπ Ν. 4281/2014 
         Ο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα αλαιψζεη φιεο ηηο πνζφηεηεο θαη ηελ αμία ηνπ ελδεηθηηθνχ 
αιιά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζα πξνβαίλεη ζε έγγξαθεο παξαγγειίεο. Η ζχκβαζε ιχεηαη 
απηφκαηα ρξνληθά κε ηε ιήμε ηνπ έηνπο ή κε ηελ εμάληιεζε ησλ πνζνηήησλ αλ απηφ γίλεη ρξνληθά 
πξψην.  
   
            
           

 
ηαπξφο, 15/10/2015 
Η Πξντζηακέλε Γ/ζεο 

 Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 
 
 

Αλαζηαζία Παζζά 
TE Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ 

 
 

H ζπληάμαζα 
 
 
 

 Δπηπρία Κνχξηε 
ΠΔ Γηνηθεηηθνχ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

             
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΓΖΜΟ   ΒΟΛΒΖ   

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ  

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ : 46/2015 

 

 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ 
ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ 
Ν.Π.Γ.Γ:ΟΡΓΑΝΗΜΟ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ ΠΑΗΓΔΗΑ  
ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ( ΟΚΠΑΠ)  
ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΑΠΟ ΣΖΝ 
ΤΠΟΓΡΑΦΖ  ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 40.887,85  €  

   

 

 

 

Β) ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ  ΤΝΟΠΣΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΙΓΟ ΓΑΠΑΝΗ  ΦΠΑ  ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ 

(ζε €) (ζε €)  (ζε €) 

Α1 

Δίδε 
θξενπσιείνπ  

6.065,10 788,46 6.853,56 

Α2.1 Γάια 1.840,00 239,2 2.079,20 

Α2.2 

Λνηπά 
Γαιαθηνκηθά 
Δίδε 3.990,20 518,73 4.508,93 

Α3 

Δίδε 
αξηνπνηείνπ 

2.158,00 452,94 2.610,94 

Α4 

Δίδε  
νπσξνιαραλν-
πσιείνπ  

7.066,83 918,69 7.985,52 

Α5 

Δίδε  
Παληνπσιείνπ 

14.444,87 2.404,83 16.849,70 

  

ΤΝΟΛΟ  
ΦΟΡΔΑ   35.565,00 5.322,85 40.887,85 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ   ΑΝΑ    ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ   

 

                  ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α1         

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ         

ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΘΡΟΙΜΑ 

Κοτόπουλο ολόκλθρο ΚΙΛΟ 2,79 € 150 418,50 € 

Κοτόπουλο φιλζτο ΚΙΛΟ  5,49 € 250 1.372,50 € 

Κιμάσ χοιρινόσ  ΚΙΛΟ  5,75 € 150 862,50 € 

Κιμάσ μοςχάρι φζτα ΚΙΛΟ 6,99 € 180 1.258,20 € 

Κρζασ μοςχαρίςιο - ποντίκι ΚΙΛΟ 7,83 € 180 1.409,40 € 

Χοιρινό χωρίσ κόκκαλο ΚΙΛΟ 4,96 € 150 744,00 € 

      ΤΝΟΛΟ 6.065,10 € 

      ΦΠΑ 13% 788,46 € 

      
ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 6.853,56 € 

          

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α2 
ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ         

ΟΜΑΔΑ Α2.1 ΓΑΛΑ         

ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 
Ε ΕΤΡΩ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΑΘΡΟΙΜΑ Ε 
ΕΤΡΩ 

Γάλα, φρζςκο 3,5 %λιπαρά, 
ςυςκευαςία 1 L ΛΙΣΡΟ 0,92 2000 1.840,00 € 

      ΤΝΟΛΟ 1.840,00 € 

      ΦΠΑ 13% 239,20 € 

      
ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 2.079,20 € 

          

ΟΜΑΔΑ Α2.2  ΛΟΙΠΑ 
ΓΑΛΑΚΣΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ         

ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΘΡΟΙΜΑ 

Κεφαλοτφρι ΚΙΛΟ  7,24 30 217,20 € 

Συρί φζτα  ΚΙΛΟ 6,19 € 200 1.238,00 € 

Καςζρι ΚΙΛΟ 7,06 € 250 1.765,00 € 

Γιαοφρτι  ςτραγγιςτό κιλό  ΚΙΛΟ  3,85 € 200 770,00 € 

      ΤΝΟΛΟ 3.990,20 € 



      ΦΠΑ 13% 518,73 € 

      
ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 4.508,93 € 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α3         

ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ         

ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΘΡΟΙΜΑ 

Άρτοσ ΜΙΟΚΙΛΟ 0,62 € 700 434,00 € 

      ΤΝΟΛΟ(1) 434,00 € 

      ΦΠΑ 13% (1) 56,42 € 

      
ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ (1)  490,42 € 
Κουλοφρι με ςουςάμι 
μπαςτοφνι ΣΕΜΑΧΙΟ 0,44 € 1000 440,00 € 

Ψωμί του τοςτ  ΣΕΜΑΧΙΟ 1,72 € 200 344,00 € 

Συροπιτάκια 50 γρ  ΣΕΜΑΧΙΟ 0,44 € 200 88,00 € 

φολιάτα  (Φφλλο)  ΣΕΜΑΧΙΟ 3,50 € 60 210,00 € 

Σςουρεκάκια  ΣΕΜΑΧΙΟ 0,69 € 1500 1.082,00 € 

      ΤΝΟΛΟ (2)  1.724,00 € 

      ΦΠΑ 23% 396,52 € 

      
ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ(2) 2.120,52 € 

          

      
ΤΝΟΛΟ (1) 
+(2) 2.158,00 € 

      ΦΠΑ (1) +(2) 452,94 € 

      
ΤΝΟΛΟ 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 2.610,94 € 

          

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α4         

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΤ         

ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΘΡΟΙΜΑ 

Πατάτεσ ΚΙΛΟ 0,75 € 600 450,00 € 

Κρεμμφδια ΚΙΛΟ 0,84 € 150 126,00 € 

Καρότα ΚΙΛΟ 1,28 € 150 192,00 € 

Σομάτα Αϋ ΚΙΛΟ 1,15 € 250 287,50 € 

ζλινο ΚΙΛΟ 2,16 € 50 108,00 € 

Αγγουράκια ΣΕΜΑΧΙΟ 0,73 € 200 146,00 € 

Μελιτηάνα ΚΙΛΟ 1,19 € 150 178,50 € 

Kολοκυκάκια ΚΙΛΟ 1,37 € 150 205,50 € 

Παντηάρια  ΚΙΛΟ 0,88 € 100 88,00 € 

Πιπεριζσ πράςινεσ  για γεμιςτά ΚΙΛΟ 1,55 € 150 232,50 € 

Λάχανο ΚΙΛΟ 0,62 € 150 93,00 € 

Μαϊντανόσ ΣΕΜΑΧΙΟ 0,44 € 80 35,20 € 

Άνθκοσ ΣΕΜΑΧΙΟ 0,44 € 80 35,20 € 

Νεκταρίνια  ΚΙΛΟ 1,33 € 80 106,40 € 

Μιλα τάρκιν  ΚΙΛΟ 1,42 € 250 355,00 € 

Αχλάδια ΚΙΛΟ 2,52 € 250 630,00 € 



Μπανάνεσ ΚΙΛΟ 2,08 € 400 832,00 € 

Ροδάκινα  ΚΙΛΟ  1,68 € 150 252,00 € 

Φράουλεσ ΚΙΛΟ 2,87 € 80 229,60 € 

Βερίκοκο ΚΙΛΟ 2,79 € 50 139,50 € 

Καρποφηι ΚΙΛΟ 0,48 € 150 72,00 € 

Πεπόνι ΚΙΛΟ 1,28 € 150 192,00 € 

Κεράςια  ΚΙΛΟ 3,41 € 70 238,70 € 

κόρδα ΚΙΛΟ 4,20 € 30 126,00 € 

Λεμόνια ΚΙΛΟ 2,70 € 150 405,00 € 

Πιπεριά Κζρατο ΚΙΛΟ 1,46 € 150 219,00 € 

πανάκι ΚΙΛΟ 1,90 € 100 190,00 € 

Κρεμμφδια χλωρά ΣΕΜΑΧΙΟ 0,53 € 41 21,73 € 

Μανταρίνια ΚΙΛΟ 1,19 € 200 238,00 € 

Πορτοκάλια Χυμοφ ΚΙΛΟ 1,33 € 350 465,50 € 

Φαςολάκια (πλατιά) ΚΙΛΟ 1,77 € 100 177,00 € 

      ΤΝΟΛΟ 7.066,83 € 

      ΦΠΑ 13% 918,69 € 

      
ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 7.985,52 € 

          

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α5         

ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ         

ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΘΡΟΙΜΑ 

Αλεφρι φαρίνα 500gr ΣΕΜΑΧΙΟ 0,65 € 150 97,50 € 

Αρακάσ κατεψυγμζνοσ 1 κιλοφ ΣΕΜΑΧΙΟ 2,41 € 150 361,50 € 

Χυλοπίτεσ ΣΕΜΑΧΙΟ 1,59 € 150 238,50 € 

Αςτράκι 500gr ΣΕΜΑΧΙΟ 1,02 € 200 204,00 € 

Αυγά  6 Σεμάχια 55 -60γρ ΠΑΚΕΣΟ 1,94 € 600 1.164,00 € 

Κοφτό Μακαρονάκι 500γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 0,79 € 245 193,55 € 

κρικαράκι μζτριο 500γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 0,78 € 150 117,00 € 

Ελιζσ ΚΙΛΟ  7,08 € 30 212,40 € 

Λάδι extra παρκζνο  5 ΛΙΣΡΟ  ΣΕΜΑΧΙΟ 19,95 € 100 1.995,00 € 

Μζλι ΚΙΛΟ 8,26 € 150 1.239,00 € 

Νερά (6 μπουκάλια του 1,5litr ΣΕΜΑΧΙΟ 0,88 € 200 176,00 € 

Ρφηι Καρολίνα 500 γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 1,11 € 100 111,00 € 

Ρφηι τφπου κίτρινο  500γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 1,13 € 246 277,98 € 

Σςάι  βουνοφ 50 gr ΣΕΜΑΧΙΟ  1,15 € 100 115,00 € 

Φακζσ χονδρζσ 500γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 0,99 € 250 247,50 € 

Ρεβφκια ΣΕΜΑΧΙΟ 1,65 € 100 165,00 € 

Φαςολάκι πλατφ κατεψυγμζνο 
500 γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 2,37 € 200 474,00 € 

Φαςόλια μζτρια 500γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 1,18 € 220 259,60 € 

Ψάρι κατεψυγμζνο- γλϊςςα 
φιλζτο ΚΙΛΟ 7,92 € 100 792,00 € 

Ψάρι κατεψυγμζνο- Πζρκα ΚΙΛΟ 9,18 € 80 734,40 € 

      ΤΝΟΛΟ (1) 9.174,93 € 

      ΦΠΑ 13% (1) 1.192,74 € 



      
ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ (1) 10.367,67 € 

Φυτικι μαργαρίνθ soft 500gr ΣΕΜΑΧΙΟ 1,21 € 100 121,00 € 

Φρυγανιά τριμμζνθ ςίτου  
ςυςκ. 180γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 0,47 € 30 14,10 € 

Κάςτερ Πάουντερ ςυςκ. 120γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 0,77 € 150 115,50 € 

Μαυροπίπερο ΣΕΜΑΧΙΟ 0,88 € 50 44,00 € 

Κανζλα  50 γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 0,50 € 50 25,00 € 

Μοςχοκάρυδο  50 γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 1,77 € 50 88,50 € 

Κομπόςτα ροδάκινου  
480γρ.κακ. ΣΕΜΑΧΙΟ 1,97 € 200 394,00 € 

Μπιςκότο μακρόςτενο 
ςυςκευαςία 250γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 0,80 € 115 92,00 € 

Μαγιά ξθρι  τεμ 3 ΣΕΜΑΧΙΟ 0,88 € 50 44,00 € 

Δθμθτριακά   ΣΕΜΑΧΙΟ 3,05 € 300 915,00 € 

Κακάο ςκόνθ  ΣΕΜΑΧΙΟ  2,03 € 40 81,20 € 

Χυμόσ ντομάτασ 500 γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 0,60 € 200 120,00 € 

Ρίγανθ 50 γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 0,78 € 24 18,72 € 

Ξφδι (υποκατάςτατο) 400γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 0,51 € 82 41,82 € 

Μαρμελάδα 500γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 1,95 € 205 399,75 € 

Κουςκουςάκι ΣΕΜΑΧΙΟ 1,33 € 150 199,50 € 

Αλάτι ςακουλάκι 500gr ΣΕΜΑΧΙΟ 0,68 € 80 54,40 € 

Ζάχαρθ ΚΙΛΟ 0,68 € 100 68,00 € 

Χυμόσ φροφτων ανάμικτοσ 1 
λίτρου ΣΕΜΑΧΙΟ 2,17 € 350 759,50 € 

Βανίλιεσ ςυςκευισ 1,5 γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 0,20 € 80 16,00 € 

Κουλουράκια Βανίλιασ ΚΙΛΟ 5,69 € 100 569,00 € 

Ζαμπόν ΚΙΛΟ  5,69 € 5 28,45 € 

Μπζικον ΚΙΛΟ  6,50 € 5 32,50 € 

οκολατζνια αυγά  ΚΙΛΟ 8,13 € 40 325,20 € 

Βαςιλόπιτα  ΚΙΛΟ 4,88 € 30 146,40 € 

Λουκοφμια  ΚΙΛΟ  3,25 € 30 97,50 € 

Κρουαςάν  ΣΕΜΑΧΙΟ  0,41 € 1000 410,00 € 

Κζτςαπ ΣΕΜΑΧΙΟ 1,63 € 30 48,90 € 

      ΤΝΟΛΟ (2)  5.269,94 € 

      ΦΠΑ 23% (2) 1.212,09 € 

      
ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ (2) 6.482,03 € 

          

      
ΤΝΟΛΟ (1) 
+(2) 14.444,87 € 

      ΦΠΑ (1) +(2) 2.404,83 € 

      
ΤΝΟΛΟ 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 16.849,70 € 

 

Οη  ηηκέο ειήθζεζαλ απφ ην δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηεο ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο (ηεο 21/08/2015 γηα θεπεπηηθά , θξνχηα, θξεαηηθά, 
θαηεςπγκέλα ιαραληθά θαη θαηεςπγκέλσλ θαη λσπψλ ηρζχσλ θαη 26/08/2015  γηα ειαηφιαδα θαη 
βαζηθά είδε παληνπσιείνπ). Γηα ηνλ  άξην θαη  νξηζκέλα είδε παληνπσιείνπ πνπ δελ 



ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζην δειηίν έγηλε έξεπλα ζηελ αγνξά. Γηα ην γάια ιήθζεθε ππφςε ε ηηκή 
ζχκβαζεο κε ηελ νπνία πξνκεζεχεηαη ν Γήκνο Βφιβεο.  

 
ηαπξφο, 15/10/2015 

Η Πξντζηακέλε  Γ/λζεο 
 Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 

 
Αλαζηαζία Παζζά 

TE Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ 

 
 

H ζπληάμαζα 
 

 
 Δπηπρία Κνχξηε 
ΠΔ Γηνηθεηηθνχ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΓΖΜΟ   ΒΟΛΒΖ   

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ  

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ : 46/2015 

 

 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ 
ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ 
Ν.Π.Γ.Γ:ΟΡΓΑΝΗΜΟ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ ΠΑΗΓΔΗΑ  
ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ( ΟΚΠΑΠ)  ΓΗΑ 
ΔΝΑ ΔΣΟ ΑΠΟ ΣΖΝ 
ΤΠΟΓΡΑΦΖ  ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 40.887,85 €  

   

 
                                          Γ) ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΗΓΧΝ 
 
1)  Σα πξντφληα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο. 
2) Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ φινπο ηνπο Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο, ηελ 
ειιεληθή λνκνζεζία, ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ην παξφλ ηεχρνο 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαζψο θαη λα πξνέξρνληαη απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγνζηάζηα θαη 
επηρεηξήζεηο. 
3) Ο θνξέαο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν, πηζηνπνηεηηθφ ή ζηνηρεία πξνο 
απφδεημε ηήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ επξσπατθψλ θαλνληζκψλ, ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ 
ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ 
παξφληα δηαγσληζκνχ, νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 
θαη φζεο θνξέο θξίλεη απαξαίηεην. 
 
Διδικόηεπα: 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α1: ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ 
ΚΟΣΟΠΟΤΛΑ ΝΧΠΑ 
Σα θνηφπνπια ζα πξέπεη λα έρνπλ ζθαγεί θαλνληθά θαη φρη ιφγσ αξξψζηηαο ζε εγθεθξηκέλα θαη 
λφκηκα ιεηηνπξγνχληα πηελνζθαγεία, αλεπηπγκέλν κπτθφ ζχζηεκα κε δέξκα ιείν θαη καιαθφ , 
μηθνεηδή απφθπζε ηνπ ζηέξλνπ  καιαθή θαη άθακπηε θαη λα έρνπλ δηαηξαθεί κε πνηνηηθή - 
ηζνξξνπεκέλε ηξνθή (λα απέρεη απφ ην ζηηεξέζην γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνο νξγαληζκφο). Γελ ζα 
πξέπεη λα αλαδίδνπλ θαθνζκία, απαιιαγκέλα αιινηψζεσλ, θαθψζεσλ, εθδνξψλ θαη γεληθφηεξα 
λα θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα ηνπ πηελνζθαγείνπ θαη ηελ εκεξνκελία ζθαγήο θαη αλάισζεο θαη λα 
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο ηνπ Κηεληάηξνπ ηνπ πηελνζθαγείνπ . Σα 
πξνζθνκηδφκελα θνηφπνπια λα είλαη ζθαγκέλα, απνπηεξσκέλα, ρσξίο θεθάιη θαη πφδηα πνπ 
θφβνληαη ζηνπο ηαξζνχο ή έλα εθαηνζηφ θάησ απφ απηνχο θαη ρσξίο ζπθψηη, θαξδηά ,ζηνκάρη θαη 
έληεξα. Σν εθάζηνηε βάξνο ησλ πξέπεη λα είλαη 1.200γξ έσο 1.400 γξ. Γεληθά πξέπεη λα πιεξνχλ 
ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη λα αθνινπζνχλ ηνπο νδεγνχο πγηεηλήο ηνπ 
ΔΦΔΣ. 
 
 
 
 



 
 
ΚΡΔΑ ΝΧΠΟ 
Σν θξέαο λα πξνέξρεηαη απφ δψν ζθαγκέλν ζε ζθαγεία πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, πξηλ 48 ψξεο 
θαη κέρξη 4 εκέξεο, λα έρεη ππνζηεί θξεoζθνπηθφ έιεγρν θαη λα θέξεη ηηο πξνβιεπφκελεο 
ζθξαγίδεο ηνπ Κηεληαηξηθνχ- Τγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ. 
Σν θξέαο θαηά ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ηνπ ζηνλ θνξέα δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη ζεξκνθξαζία 
αλψηεξε ησλ 4º-6º C θαη αιινίσζε ηνπ ρξψκαηνο ηεο νζκήο θαη ηεο ζχζηαζεο. 
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχεη θξέαο ζε πνζφηεηα  θαη πνηφηεηα ζχκθσλα κε ηελ 
παξαγγειία ηνπ θνξέα. Να δειψλεη ηηο πνζφηεηεο θξέαηνο θαηά θαηεγνξία θαη πνηφηεηα ηφζν ζην 
δειηίν απνζηνιήο φζν θαη ζην αληίζηνηρν ηηκνιφγην. 
Η κεηαθνξά ηνπ θξέαηνο πξνο ηνλ θνξέα ζα γίλεηαη ππφ πγηεηλέο ζπλζήθεο θαη κε κεηαθνξηθά 
κέζα εθνδηαζκέλα κε ηε ζρεηηθή άδεηα ηεο Κηεληαηξηθήο ππεξεζίαο θαη ζα αθνινπζνχληαη νη 
νδεγνί πγηεηλήο ηνπ ΔΦΔΣ. 
Ο θηκάο ζα θφπηεηαη απφ θξέαο ηεο αξεζθείαο ηνπ θνξέα ζην εξγαζηήξην ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ 
πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε άδεηα ηεο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο, παξνπζία ησλ 
αληηπξνζψπσλ ηνπ θνξέα. Θα παξαζθεπάδεηαη απφ λσπφ θξέαο πξνζθάηνπ ζθαγήο απφ 48 
σξψλ έσο 4 εκεξψλ, λα έρεη ππνζηεί θξεoζθνπηθφ έιεγρν θαη λα θέξεη ηηο πξνβιεπφκελεο 
ζθξαγίδεο ηνπ Κηεληαηξηθνχ πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ. 
Απαγνξεχεηαη ε παξαζθεπή θηκά απφ θξέαο πνπιεξηθψλ, επίζεο απνθιείνληαη νη κχεο ηεο 
θεθαιήο, πιεγέο αθαηκάμεσο, δψλεο ελέζεσλ, δηάθξαγκα, ιάπα θαη ππνιείκκαηα θξέαηνο 
απνμεζκέλα απφ νζηά.                                                                                                         
 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α2 ΟΜΑΓΑ 1  ΓΑΛΑ 
 ΓΑΛΑ  ΦΡΔΚΟ 

  Σν γάια ζα είλαη ειιεληθφ θξέζθν πιήξεο  αγειαδηλφ 3,5 % ιηπαξά θαη πξσηεΐλεο  3,3 έσο 3,9 
/100 ml νκνγελνπνηεκέλν θαη παζηεξησκέλν αιιά φρη πςειήο παζηεξίσζεο ζπζθεπαζίαο κε 
εκεξνκελία φρη κεγαιχηεξεο ηεο πξνεγνχκελεο ηεο παξάδνζεο. Ακέζσο κεηά ηε παζηεξίσζε 
λα ςχρεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζε ζεξκνθξαζία πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 6 º ζηελ νπνία θαη 
ζπληεξείηαη, απνζεθεχεηαη θαη δηαλέκεηαη , ε δε δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο ηνπ θαζνξίδεηαη κε 
επζχλε ηνπ παξαζθεπαζηή θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 5 εκέξεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 
ηεο εκεξνκελίαο παζηεξίσζεο. Σν παζηεξησκέλν γάια ζα πξνκεζεχεηαη ζε ζπζθεπαζία ελφο 
ιίηξνπ ζπζθεπαζκέλν ζε αδηάβξνρα ράξηηλα πιαζηηθνπνηεκέλα εζσηεξηθά (laminated) θνπηηά 
(tetra pack) ηνπ ελφο ιίηξνπ. Μπνξεί λα είλαη νπνηαζδήπνηε αλαγλσξηζκέλεο κάξθαο δηαηίζεηαη 
ζην ιηαληθφ εκπφξην ζχκθσλα κε ην αξ. 80 ηνπ θψδηθα ηξνθίκσλ (Φ.Δ.Κ. Β’ 788/87, ζει 
89/140). Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην εξγνζηάζην, ην νπνίν  
θαηαζθεπάδεη  ηα  πξνζθεξφκελα  πιηθά,  ην  νπνίν  ζα  δηαζέηεη  ISO 9001:2000 θαη 
πηζηνπνηεηηθφ H.A.C.C.P. θαη ζα θαηαηεζεί ην αληίζηνηρν αληίγξαθν. Όια ηα είδε ζα έρνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ηνπο Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο θαη ην πξφηππν CE ή ζα είλαη 
πηζηνπνηεκέλα απφ ειιεληθφ θνξέα.  

 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α2. ΟΜΑΓΑ 2 : ΛΟΗΠΑ ΓΑΛΑΚΣΟΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ  
ΣΤΡΗ 
Σα είδε γαιαθηνθνκίαο (θεθαινηχξη, ηπξί θέηα, θαζέξη) ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνζηεί πιήξε θαη 
επηηπρή σξίκαλζε, λα είλαη απαιιαγκέλα απφ αληηθαλνληθέο νζκέο θαη λα κελ παξνπζηάδνπλ 
αιινηψζεηο πθήο θαη ρξψκαηνο. Να πιεξνχλ  ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
γεληθέο θαη εηδηθέο θαη λα παξαζθεπάδνληαη ζε ηπξνθνκεία  θαη  εξγαζηήξηα γηανπξηηνχ 
εγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 56/95. Σα ζθιεξά θαη εκίζθιεξα ηπξηά λα είλαη Α΄ πνηφηεηαο ή 
επψλπκα γηα ηα έρνληα δηεζλείο ή εζληθέο πξνδηαγξαθέο. 
 ΓΗΑΟΤΡΣΗ  
Απφ πιήξεο αγειαδηλφ γάια ζε ζπζθεπαζία θηινχ ζηξαγγηζηφ. Σν πξνκεζεπφκελν γηανχξηη λα 
πιεξνί ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη λα παξαζθεπάδεηαη ζε εξγαζηήξηα 
γηανπξηηνχ εγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 56/95. Να θέξεη εκεξνκελία ιήμεο ε νπνία δελ 



πξέπεη λα είλαη παξαπνηεκέλε. 
 
 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α3 : ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ 
1.  ΑΡΣΟ 
Σν “ςσκί” ζα είλαη πξφζθαηα παξαζθεπαζκέλν, ζα έρεη θφξα κε ζρεηηθή ζηεξεφηεηα. Η ςίρα ζα 
είλαη καιαθή, ειαζηηθή θαη θαιά δηνγθσκέλε θαη λα κελ παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηνπ 
απνρσξηζκνχ ηεο θφξαο απφ ηελ ςίρα. Ο ηχπνο άιεπξνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη  λα είλαη   70%, 
Απ' απηφ ηνλ ηχπν αιεχξνπ λα παξαζθεπάδεηαη ην ζπλεζηζκέλν άζπξν ςσκί. Πνπ πξνθχπηεη 
κεηά απφ ςήζηκν δχκεο απνηεινχκελεο απφ αιεχξη, λεξφ, καγηά θαη αιάηη. Ο πξνκεζεπφκελνο 
άξηνο θαη ηα αξηνζθεπάζκαηα ζα πιεξνχλ ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ζα 
αθνινπζνχλ ηνπο νδεγνχο πγηεηλήο ηνπ ΔΦΔΣ. Να δηαηίζεηαη ζε θξαηδφια ηνπ κηζνχ θηινχ. 
2.ΚΟΤΛΟΤΡΗ 
Κνπινχξη  κπαζηνχλη κε ζνπζάκη 
3. ΦΧΜΗ ΣΟΤ ΣΟΣ  
Φηηαγκέλν απφ ςσκί θνκκέλν ζε θέηεο γηα ηνζη παξαζθεπήο ην πνιχ δχν πξνεγνχκελσλ 
εκεξψλ. Η πγξαζία ηεο ζπζθεπαζίαο λα κελ ππεξβαίλεη ην φξην θαη «πνηίδεη» ηηο θέηεο. 
4. ΣΤΡΟΠΗΣΑΚΗΑ  
    Σεμάσια 50 γπ. 
5. ΦΟΛΗΑΣΑ (ΦΤΛΛΟ) 
6. ΣΟΤΡΔΚΑΚΗΑ 
 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α4 : ΔΗΓΖ ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΟΠΧΛΔΗΟΤ 
ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΗΚΑ  
Να είλαη Α πνηφηεηαο θαη ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δ.Δ. 
Απαγνξεχεηαη ε παξαιαβή θξνχησλ ειαηησκαηηθψλ. Σα θξνχηα πνπ πξνζθέξνληαη ζε 
ζπζθεπαζία κε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζεηξά, ζα πξέπεη λα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο ζε φιεο ηηο 
ζεηξέο. Οη ζπζθεπαζίεο ησλ νπσξνιαραληθψλ λα είλαη θαζαξέο θαη απαιιαγκέλεο απφ μέλεο χιεο 
κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή.  
Δθηζηάηαη πξνζνρή ζην δειηίν απνζηνιήο θαη ζην αληίζηνηρν ηηκνιφγηα ψζηε λα αλαγξάθνληαη 
ιεπηνκεξψο νη ραξαθηεξηζκνί ηνπ πξνζθνκηδφκελνπ είδνπο, ε θαηεγνξία πξνέιεπζεο σο θαη 
θάζε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα π.ρ. ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΑ: Μέξιηλ , Κξήηεο θιπ.  
Σα νπσξνιαραληθά λα είλαη απαιιαγκέλα απφ ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ, ξαδηελεξγά 
θαηάινηπα θαη λα κελ είλαη κεηαιιαγκέλα. 
 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α5 : ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 
Γεληθφηεξα ηα πξνκεζεπφκελα είδε παληνπσιείνπ  ζα πιεξνχλ ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
1. ΑΛΔΤΡΗ 
 Αιεχξη ηχπνπ θαξίλα ζε ζπζθεπαζία 500γξ. 
2. ΑΛΑΣΗ  
πζθεπαζία ζε ζαθνπιάθη 500γξ 
3.  ΑΤΓΑ 
Σα πξνκεζεπφκελα  απγά λα είλαη Α΄ Καηεγνξίαο θαη λα πιεξνχλ ηηο εθάζηνηε δηαηάμεηο ηεο 
Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο Δ.Δ  Καηεγνξία Α: Δίλαη ηα θξέζθα απγά κε χςνο 
αεξνζαιάκνπ κηθξφηεξν ησλ 6 ρηιηνζηψλ, κε θέιπθνο θπζηνινγηθφ, θαζαξφ θαη άζηθην, κε 
αζπξάδη θαζαξφ δηαπγέο ρσξίο μέλα ζψκαηα, κε θξφθν ρσξίο θειίδεο αίκαηνο θ.ά. 
Σα απγά απηά δελ πξέπεη λα έρνπλ θαζαξηζηεί νχηε κε πγξά, νχηε κε μεξά κέζνδν. Σα απγά ηεο 
θαηεγνξίαο Α δελ πξέπεη λα έρνπλ δηαηεξεζεί ζε ρψξνπο κε ζεξκνθξαζία θάησ ησλ 8°C. 
Καηεγνξίεο βάξνπο απγψλ 

Καηεγνξίεο βάξνπο Βάξνο απγψλ ζε γξακκάξηα 

- Καηεγνξία 4 55 σο θάησ ησλ 60 

 



 
4. ΒΑΝΗΛΗΔ 
πζθεπαζία 1,5 γξ 
5. ΕΑΥΑΡΖ 
πλεζηζκέλε θξπζηαιιηθή δάραξε (επηηξαπέδηα θξπζηαιιηθή δάραξε) πξνέιεπζεο επξσπατθήο 
έλσζεο. 
πζθεπαζία 1 θηινχ  
6.  ΕΤΜΑΡΗΚΑ 
Σα πξνκεζεπφκελα δπκαξηθά λα πιεξνχλ ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σν 
πξντφλ λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην  Πξφηππν ISO 22000- 
HACCP.Σα δπκαξηθά πξέπεη λα είλαη θαζαξά ρσξίο παξάζηηα (καχξα ζηίγκαηα), λα έρνπλ παιψδε 
ηνκή θαη είλαη ρσξίο ιεπθέο θειίδεο. Σα πξνκεζεπφκαζηε φζν γίλεηαη θνληά ζηελ εκεξνκελία 
παξαγσγήο ηνπο γηα λα έρνπλ θαη ηε κέγηζηε ζξεπηηθή ηνπο αμία 
Καηά ην βξαζκφ ησλ δπκαξηθψλ: Σα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (νζκή, γεχζε, πθή, θαη 
εκθάληζε) πξέπεη λα είλαη θαλνληθά θαη λα κελ δίλνπλ ελδείμεηο φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξψηεο 
χιεο κε ειαηηψκαηα. Να δηπιαζηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ ν φγθνο ηνπο. Να κελ εκθαλίδνπλ πνιηψδε 
κνξθή. Να κελ ππάξρεη δηάζπαζε ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5%. Σν λεξφ ηνπ βξαζκνχ πξέπεη 
λα είλαη δηαπγέο, φρη ζνιφ θαη ρσξίο δπζάξεζηε νζκή θαη γεχζε γεγνλφο πνπ δειψλεη φηη ην 
πξντφλ είλαη θαηψηεξεο πνηφηεηαο ή πνιχ παιηφ. Σα καθαξφληα πνπ γίλνληαη απφ θαιήο πνηφηεηαο 
ζηκηγδάιη δηαηεξνχλ ην θσηεηλφ ππνθίηξηλν ρξψκα, ελψ ηα θαθήο πνηφηεηαο καθαξφληα γίλνληαη 
γθξη ή ζθνχξα.  
ΚΟΦΣΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΗ ζε ζπζθεπαζία 500γξ. 
ΚΡΗΘΑΡΑΚΗ   ζε ζπζθεπαζία 500γξ. 
ΑΣΡΑΚΗ  ζε ζπζθεπαζία 500γξ. 
ΥΤΛΟΠΗΣΔ  
ΚΟΤΚΟΤΑΚΗ  
7. ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 
Όηαλ παξαιακβάλνληαη θαηεςπγκέλα ηξφθηκα ζα γίλνληαη νη παξαθάησ έιεγρνη: 

 1.Έιεγρνο ζπλζεθψλ κεηαθνξάο: ε κεηαθνξά ησλ θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ πξέπεη λν γίλεηαη κε 
απηνθίλεηα ςπγεία θαη ζηηο πξνβιεπφκελεο ζπλζήθεο. Η κεηαθνξά εληφο πφιεο θαη γηα δηάξθεηα 
δχν σξψλ κπνξεί λα γίλεηαη κε εζψζεξκα απηνθίλεηα. Η εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ησλ ηξνθίκσλ 
θαηά ηελ παξαιαβή δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ -14°C. 

2.Η ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο δελ πξέπεη λα είλαη θζαξκέλε ή λα δείρλεη ζεκάδηα 
θαθνκεηαρείξηζεο ηνπ πξντφληνο, νχηε λα πεξηέρεη παγνθξπζηάιινπο. Σν ηξφθηκν πξέπεη λα είλαη 
πεξηηπιηγκέλν κε ζεινθάλ γηα λα κελ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηελ ςχμε, δηφηη δεκηνπξγείηαη 
επηθαλεηαθή αθπδάησζε ηνπ πξντφληνο. 

3.Ηκεξνκελία θαηάςπμεο: Η πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ εμαξηάηαη απφ ηελ θξεζθφηεηα απηψλ. Έηζη 
θαη ηα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα πξέπεη λα είλαη θξεζθνθαηεςπγκέλα. Η εκεξνκελία θαηάςπμεο καο 
βνεζάεη ζ' απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εκεξνκελία ιήμεο καο πιεξνθνξεί γηα πφζν ρξνληθφ 
δηάζηεκα κπνξεί λα δηαηεξεζεί αθφκε ην ηξφθηκν. 
  α. Καηετςγμένα λασανικά 
Σν πξντφλ λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην  Πξφηππν ISO 22000- 
HACCP. 
Σα θαηεςπγκέλα ιαραληθά, πξέπεη λα έρνπλ σξαίν πξάζηλν ρξψκα, λα είλαη ζην ίδην κέγεζνο, λα 
κελ είλαη ζπγθνιιεκέλα κεηαμχ ηνπο θαη λα κελ ηα πεξηβάιιεη ζηξψκα πάγνπ. Σν κέγεζνο πνιιέο 
θνξέο θαζνξίδεη θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ηξνθίκνπ π.ρ. ν αξαθάο αλάινγν ην κέγεζνο θαηαηάζζεηαη 
ζε ηξεηο πνηφηεηεο (ςηιφο, κέηξηνο, ρνλδξφο). 
Απακάρ, ζε ζπζθεπαζία   1 θηινχ 
Φαζολάκι πλαηύ, ζε ζπζθεπαζία  500γξ 
  β.  Καηετςγμένα τάπια 
Σν πξντφλ λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην  Πξφηππν ISO 22000- 
HACCP. Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα έρνπλ  ζπληεξεζεί θαλνληθά, λα κε παξνπζηάδνληαη 



ζεκεία αθπδάησζεο απνρξσκαηηζκνχ ή νζκήο κε θαλνληθήο. Δπηπάγνο ζα πξέπεη λα αλέξρεηαη 
ζηα κελ νιφθιεξα ςάξηα κέρξη 10% ηνπ βάξνπο ησλ, ζηα θηιεηνπνηεκέλα ή ηεκαρηζκέλα κέρξη 
15% ηνπ βάξνπο ησλ. Αλ αλέξρεηαη πάλσ απφ ηα αλσηέξσ φξηα , ηφηε ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη 
ζηε ζπζθεπαζία ηνπ θαη/λνπ αιηεχκαηνο ην θαζαξφ βάξνο ηνπ.Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα δίδεηαη 
αλά θηιφ (θαζαξφ βάξνο ζπλ επηπάγνο). Σα θαηεςπγκέλα ςάξηα πξέπεη θαη απηά λα κελ είλαη 
ζπγθνιιεκέλα κεηαμχ ηνπο λα έρνπλ επηδεξκίδα ζηηιπλή θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ρξψκα ηνπ 
ςαξηνχ λα είλαη έληνλν θαη δσεξφ. Σν δέξκα θαη ε ζάξθα ηνπο λα κελ είλαη αθπδαησκέλα, νη 
νθζαικνί ηνπο λα ππάξρνπλ ζηηο θφρεο, ηα βξάγρηα ηνπο λα είλαη εξπζξά θαη ρσξίο νζκή. 
Γλώζζα θιλέηο  
Πέπκα  
8. ΚΑΡΤΚΔΤΜΑΣΑ 
α. Μαχξν πηπέξη  
β. Καλέια 
γ. Μνζρνθάξπδν 
δ. Ρίγαλε  
ε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία 50 γξ. 
9.   ΚΑΣΔΡ ΠΑΟΤΝΣΔΡ 
ε ζπζθεπαζία   120     γξ. 
10. ΚΟΜΠΟΣΑ ΡΟΓΑΚΗΝΟΤ 
Η πξψηε χιε ζα είλαη θαιήο πνηφηεηαο θαη εμαηξεηηθήο λσπφηεηαο, κε πνζνζηφ δάραξεο 14-16% . 
Σν πξντφλ λα κελ πεξηέρεη παζνγφλα κηθξφβηα ή κχθεηεο ή κηθξφβηα πνπ λα ππνδειψλνπλ 
εληεξηθή κφιπλζε πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ δχκσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Γεληθά ε 
πξνκεζεπφκελε  θνκπφζηα λα πιεξνί  ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Μπνξεί 
λα πξνκεζεπηεί ζε ζπζθεπαζία 480 γξ. 
11. ΛΑΓΗΑ 
  Δξαιπεηικό Παπθένο Δλαιόλαδο        

Δμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν ζε ζπζθεπαζία  5 ιίηξσλ. 
Διαηφιαδν αλσηέξαο θαηεγνξίαο πνπ παξάγεηαη απεπζείαο απφ ειηέο θαη κφλν κε κεραληθέο 
κεζφδνπο.  Max 0.8 .εκεηψλεηαη φηη νη κέγηζηεο νμχηεηεο θαηά πνηνηηθή θαηεγνξία ειαηνιάδνπ 
θαζνξίδνληαη απφ 1 Ννεκβξίνπ 2003 ζχκθσλα κε ηνλ Καλ(ΔΚ) 1513/01, ηξνπνπνηεηηθφ ηνπ Καλ 
136/66/ΔΟΚ. 
12.  ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ 
 Ζ «μαπμελάδα» να είναι έξηπα (κείγκα, κε ηελ θαηάιιειε πεθησκαηψδε πθή, ζαθράξσλ θαη κε 
ζπκππθλσκέλεο πνχιπαο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εηδψλ θξνχησλ θαη λεξνχ.) Η πνζφηεηα 
πνχιπαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή 1000 γξ. ηειηθνχ πξντφληνο, δελ πξέπεη λα 
είλαη κηθξφηεξε απφ:450 γξ. γεληθά ,θαη λα κελ πεξηέρεη ζπληεξεηηθά. πζθεπαζία 500γξ.  θεξάζη, 
θξάνπια, ξνδάθηλν θαη βεξίθνθν . 
 13.  ΜΔΛΗ (παξζέλν κέιη)  
Σν κέιη κπνξεί λα είλαη: πεπθφκειν,  ειαηφκειν, δαζφκειν θ.ι.π. 

ε ζπζθεπαζία 1 θηινχ  
14. ΜΠΔΗΚΗΝ ΠΑΟΤΝΣΔΡ    
ε ζπζθεπαζία 3 θαθέισλ ησλ 20 γξ. 
15. ΜΠΗΚΟΣΑ 
Μαθξφζηελν «ηχπνπ ΜΙΡΑΝΣΑ» 250γξ .Να παξαζθεπάδνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ πιεξνχλ 
φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο πγηεηλήο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηε λνκνζεζία. Να είλαη 
παξαζθεπαζκέλα θαη ζπζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα  ηξνθίκσλ θαη λα αλαγξάθνληαη ζε 
θάζε ζπζθεπαζία φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ θψδηθα ηξνθίκσλ δειαδή ζχλζεζε , 
παξαζθεπαζηήο , εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο , βάξνο θιπ. Δπίζεο λα έρνπλ ηα ζσζηά 
νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 
16. ΦΤΣΗΚΖ ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ  
πζθεπαζία ηχπνπ soft ζε ζπζθεπαζία 500γξ. 
17. ΝΔΡΟ ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΟ 
Η εηαηξεία λα δηαζέηεη ISO .   πζθεπαζία 6 θηαιψλ ηνπ 1,5 ιίηξνπ 



18. ΞΤΓΗ  
Τπνθαηάζηαην ζε ζπζθεπαζία 400γξ. 
19. ΟΠΡΗΑ 
ε θιεηζηή ζπζθεπαζία φζπξηα πνπ  είλαη ηππνπνηεκέλα θαη πξνζπζθεπαζκέλα, ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 37227/25-9-87 ησλ 
Τπνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Σξνθίκσλ θαη Αλάπηπμεο , Φ.Δ.Κ. 541/Β/87, φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί κε απφθαζε πνπ έρεη δεκνζηεπζεί ζην Φ.Δ.Κ. 209/Β/20-4-88.  
Σα φζπξηα πξέπεη λα είλαη  «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» θαηά πξνηίκεζε θαη πνηφηεηαο Α 
α.  Φακή πλαηύζπεπμη (θακή σονδπή): ρήκα θαθήο πεπιαηπζκέλν θαηά ηνλ θχξην άμνλα, 
βάξνο 1000 θφθθσλ 60 γξακκάξηα θαη πάλσ. 
β.  Φαζόλια μεζόζπεπμα (θαζόλια μέηπια): ρήκα θπιηλδξηθφ ή πιαθέ, βάξνο 1000 θφθθσλ 
351-500 γξακκάξηα. 
γ. Ρεβύθια 

ε ζπζθεπαζία 500 γξακ. 
20.  ΡΤΕΗ 
Σν ξχδη πξέπεη λα είλαη Α πνηφηεηαο, ζε ζπζθεπαζία 500γξ., πιήξσο επεμεξγαζκέλν 
(ιεπθαζκέλν) κε θαηάιιειε ζηίιβσζε αλάινγα κε ην εκπνξηθφ ηχπν θάζε θνξά  α) «καπολίνα» 
γηα ηηο καθξφθαξπεο ή κεζφθαξπεο πνηθηιίεο.  β) «ηχπνπ θίηξηλν» 
Η ζπληήξεζε ησλ δεκεηξηαθψλ θαξπψλ θαηά ηελ απνζήθεπζε εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ 
πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ. Πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 14%.Οη ρψξνη απνζήθεπζεο πξέπεη λα 
είλαη ςπρξνί θαη μεξνί.  
21.ΥΤΜΟ ΝΣΟΜΑΣΑ 
Να πεξηέρεη ηνκάηα ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 7% .πζθεπαζία 500γξ 
 22. ΥΤΜΟΗ ΦΡΟΤΣΧΝ. Σν πξντφλ πεξηέρεη ρπκφ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 45% θαη ην ππφινηπν 
είλαη δάραξε θαη λεξφ θαη  “καθξάο δηάξθεηαο” ή θαη ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο  
ΓΔΤΔΙ  (αλάκηθηνο ρπκφο κήιν πνξηνθάιη  ξνδάθηλν , βεξίθνθν , πνξηνθάιη , κήιν, βχζζηλν) 
ςζκεςαζία 1 λίηπος 
23. ΦΡΤΓΑΝΗΑ ΣΡΗΜΜΔΝΖ ΗΣΟΤ 
ε αεξνζηεγή ζπζθεπαζία 180 γξ. 
24. ΣΑΗ ΒΟΤΝΟΤ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ 50 ΓΡ 
25. ΚΑΚΑΟ ΚΟΝΖ  
26. ΞΖΡΖ ΜΑΓΗΑ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ 3 ΦΑΚΔΛΧΝ  
27. ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ  
28. ΔΛΗΔ  ζε ζπζθεπαζία θηινχ 
29. ΚΟΤΛΟΤΡΑΚΗΑ ΒΑΝΗΛΗΑ ζε θηιά 
30. ΟΚΟΛΑΣΔΝΗΑ ΑΤΓΑ ζε θηιά 
31. ΒΑΗΛΟΠΗΣΑ  ζε ηεκάρηα 
32. ΛΟΤΚΟΤΜΗΑ  ζε θηιά 
33. ΚΡΟΤΑΑΝ ζε ηεκάρηα 
34. ΚΔΣΑΠ ζε ηεκάρηα 
35. ΑΛΛΑΝΣΗΚΑ (ΕΑΜΠΟΝ- ΜΠΔΗΚΟΝ) ζε θηιά 
 
 
ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ πος ππέπει να λάβει ςπότη ηος ο ππομηθεςηήρ 
Υπυζηικέρ  
Η ρξήζε πξνζζέησλ, εηδηθά ησλ θάπσο πην επηθίλδπλσλ ηνμηθνινγηθά (ζπληεξεηηθά, ρξσζηηθέο, 
αληηνμεηδσηηθά θαη γιπθαληηθέο νπζίεο), δελ επηηξέπεηαη ζε βαζηθά είδε δηαηξνθήο φπσο ην γάια 
θαη αξθεηά γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, δεκεηξηαθά πξντφληα (ςσκηά, δπκαξηθά, πξνγεχκαηα 
δεκεηξηαθψλ), ρπκνχο θξνχησλ, λσπφ ή θαηεςπγκέλν θξέαο θαη ςαξηθά.  
Η ζρεηηθή λνκνζεζία (Πεξί Υξσζηηθψλ Οπζηψλ ζηα Σξφθηκα Καλνληζκνί) πνπ είλαη ηψξα πιήξσο 
ελαξκνληζκέλε κε ηελ αληίζηνηρε ηεο Δ.Δ., θαη΄ αξρήλ νξίδεη έλα κεγάιν θαηάινγν βαζηθψλ 
ηξνθίκσλ ζηα νπνία απαγνξεχεηαη πιήξσο ε πξνζζήθε ρξσζηηθψλ νπζηψλ, φπσο κε 
επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα, άιεπξα, ςάξηα, γάια, βνχηπξν, ρπκνί θξνχησλ, δπκαξηθά, πνιιά 



εγθπηησκέλα ή δηαηεξεκέλα θξνχηα θαη ιαραληθά θ.α.  
ςνηηπηηικά  
Σα ζπληεξεηηθά είλαη ηνμηθνινγηθά θάπσο πην επηθίλδπλα πξφζζεηα, γη΄ απηφ ε ρξήζε ηνπο είλαη 
απζηεξά θαζνξηζκέλε απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία (Πεξί Πνηθίισλ Οπζηψλ ζηα Σξφθηκα 
Καλνληζκνί). Μφλν ζηα ηξφθηκα, ζηα νπνία αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά νη θαλνληζκνί, κπνξνχλ λα 
πξνζηίζεληαη ζπγθεθξηκέλα ζπληεξεηηθά θαη ζε θαζνξηζκέλεο πνζφηεηεο. Σα επηηξεπφκελα 
θπζηθά αληηνμεηδσηηθά, φπσο ε βηηακίλε Γ (αζθνξβηθφ νμχ) θαη νη ηνθνθεξφιεο, επηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη πην ειεχζεξα ζηα ηξφθηκα. 
Ανηιοξειδυηικά  

Η ρξήζε ησλ αληηνμεηδσηηθψλ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλε απφ ηε ζρεηηθή Ννκνζεζία(Πεξί 
Πνηθίισλ Οπζηψλ ζηα Σξφθηκα Καλνληζκνί). Δπεηδή ηα επηηξεπφκελα ζπλζεηηθά αληηνμεηδσηηθά, 
είλαη θαη ηα πην ζεκαληηθά απφ ηνμηθνινγηθήο άπνςεο ζε ζχγθξηζε κε ηα θπζηθά, ε ρξήζε ηνπο 
πεξηνξίδεηαη ζε θαζνξηζκέλα κφλν ηξφθηκα (εδψδηκα ιίπε θαη έιαηα, βνχηπξα, ηζίριεο θ.ι.π.) θαη 
ζε νξηζκέλεο πνζφηεηεο.  

Γλςκανηικά  
Ογκώδη γλυκαντικά (Bulk Sweeteners)  
ηα νγθψδε γιπθαληηθά πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: Μαλληηφιε, νξβηηφιε, ηξφπη νξβηηφιεο, 
Ιζνκάιη, Ξπιηηφιε, Λαθηηηφιε, Μαιηηηφιε θαη ηξφπη Μαιηηηφιεο.  
Έληνλα γιπθαληηθά (Intense Sweeteners)  
ηα έληνλα γιπθαληηθά πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: Άιαο ηεο αθεζνπιθάκεο κε θάιην, 
Αζπαξηάκε, Κπθιακηθφ νμχ θαη ηα άιαηά ηνπ κε λάηξην θαη αζβέζηην, Θνκαηίλε, αθραξίλε θαη ηα 
άιαηά ηεο κε λάηξην, θάιην θαη αζβέζηην θαη ε Νενεζπεξηδίλε DC.  
χκθσλα κε ηε ζρεηηθή Ννκνζεζία (Πεξί Γιπθαληηθψλ Οπζηψλ ζηα Σξφθηκα Καλνληζκνί), 
πεξηνξίδεηαη ε ρξήζε ησλ γιπθαληηθψλ κφλν ζε θαζνξηζκέλα ηξφθηκα θαη ζε θαζνξηζκέλεο 
αλαινγίεο θαη απαγνξεχεηαη ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε γιπθαληηθνχ ζε ηξνθέο γηα βξέθε ή λήπηα.  
Γαλακηυμαηοποιηηέρ – ηαθεποποιηηέρ, Πηκηυμαηογόνα  
χκθσλα κε ηε ζρεηηθή Ννκνζεζία (Πεξί Πνηθίισλ Οπζηψλ ζηα Σξφθηκα Καλνληζκνί) 
απαγνξεχεηαη ζε κε επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα ε πξνζζήθε γαιαθησκαηνπνηεηψλ, 
ζηαζεξνπνηεηψλ θαη πεθησκαηνγφλσλ, ελψ ζε θάπνηα άιια ηξφθηκα ε πξνζζήθε ηνπο είλαη 
πεξηνξηζκέλε. Σέινο, νξηζκέλνη γαιαθησκαηνπνηεηέο θαη ζηαζεξνπνηεηέο, κπνξνχλ λα 
πξνζηίζεληαη κφλν ζε ζπγθεθξηκέλα ηξφθηκα.  
Άλλα Δπιηπεπόμενα Ππόζθεηα  
ηελ θαηεγνξία απηή ησλ πξνζζέησλ αλήθεη κεγάιε πνηθηιία νπζηψλ, φπσο είλαη:  

— - νη δηαιχηεο – θνξείο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηάιπζε θαη ηελ αξαίσζε ελφο π.ρ. 
πξνζζέηνπ  

— - ηα νμέα θαη νη ξπζκηζηέο νμχηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαβνιή ή ηε ξχζκηζε 
ηεο νμχηεηαο ή ηεο αιθαιηθφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ  

— - αληηαθξηζηηθέο θαη αληηζβνισηηθέο / αληηζπζζσκαηνπνηεηηθέο νπζίεο  
— - δηνγθσηηθέο νπζίεο θαη δηνγθσηηθά αξηνπνηίαο  
— - βειηησηηθά αιεχξσλ γηα βειηίσζε ηεο αξηνπνηεηηθήο ηθαλφηεηάο ηνπο  
— - εληζρπηηθά γεχζεο, νπζίεο δειαδή πνπ εληζρχνπλ ηελ γεχζε ή ηελ νζκή ηνπ ηξνθίκνπ  
— - πιηθά γηα γιαζάξηζκα / επηθάιπςε θαη πξνζηαζία ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηξνθίκνπ  
— - αέξηα ζπζθεπαζίαο (εθηφο ηνπ αέξα) πνπ εηζάγνληαη ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ ηξνθίκνπ θαη 

δεκηνπξγνχλ αδξαλή αηκφζθαηξα θ.α.  
 
χκθσλα κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία (Πεξί Πνηθίισλ Οπζηψλ ζηα Σξφθηκα Καλνληζκνί) 
απαγνξεχεηαη ζε κε επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα ε πξνζζήθε πνιιψλ ηέηνησλ νπζηψλ, ελψ ζε 
θάπνηα άιια ηξφθηκα ε πξνζζήθε ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε. Σέινο νξηζκέλεο απφ ηηο νπζίεο απηέο 
κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη κφλν ζε ζπγθεθξηκέλα ηξφθηκα.  
 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα δειψλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο με ςπεύθςνη 

δήλυζη , ηηο εηαηξείεο πνπ παξαζθεπάδνπλ ηα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη λα πξνζθνκίζνπλ ηα 



αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά απηψλ,  κε ηα νπνία ζα ηεθκεξηψλεηαη φηη εθαξκφδνληαη νη αξρέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο Αλάιπζεο Κηλδχλσλ θαη Κξίζηκσλ εκείσλ Διέγρνπ (HACCP) ή κε βάζε ηα 

εθάζηνηε ηζρχνληα Γηεζλή Πξφηππα(ISO 22000,IFS,BRC θηι). Αλ ε ππεχζπλε δήισζε δελ 

ζπλνδεχνληαη απφ ηα πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηε δήισζε φηη  «νη εηαηξείεο……. 

είλαη πηζηνπνηεκέλεο θαη ζα πξνζθνκίζσ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά απηψλ φπνηε  θαη αλ 

δεηεζνχλ απφ ην θνξέα». Οη ππνρξεψζεηο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ απνξξένπλ απφ ην 

παξφλ άξζξν δελ αθνξνχλ φζνπο ζπκκεηέρνπλ γηα ηηο θαηεγνξίεο Α3 είδε αξηνπσιείνπ θαη Α4 

είδε νπσξνιαραληθψλ.   

       H ζπληάμαζα 

 
 

 Δπηπρία Κνχξηε 
                                                                   ΠΔ Γηνηθεηηθνχ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΓΖΜΟ   ΒΟΛΒΖ   

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ  

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ : 46/2015 

 

 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ 
ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ 
Ν.Π.Γ.Γ:ΟΡΓΑΝΗΜΟ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ ΠΑΗΓΔΗΑ  
ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ( ΟΚΠΑΠ)  
ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΑΠΟ ΣΖΝ 
ΤΠΟΓΡΑΦΖ  ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 40.887,85   €  

   

                                                                     
     Γ. ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ  

(Γενική & Διδική)  

ΑΡΘΡΟ 1ο Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ 
 Η ζπγγξαθή απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ  ηνπ Ν.Π.Γ.Γ: 
Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγχεο θαη Παηδείαο  Γήκνπ Βφιβεο 
( ΟΚΠΑΠ)  γηα έλα έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
 ζίηηζεο ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο ηνπ θνξέα.  

ΑΡΘΡΟ 2ο Γιαηάξειρ πος ιζσύοςν 
 Η δηελέξγεηα ηνπ  πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

- ηνπ Ν. 3463/2006 (Φ.Δ.Κ. 114/08-06-2006 ηεχρνο Α΄) «Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο 
Κψδηθαο» θαη ηδηαίηεξα ηνπ αξ. 209 

- ηεο αξ. 11389/93 (Φ.Δ.Κ. 185/23-03-1993 ηεχρνο Β΄) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 
«Δληαίνο θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο» θαη ηδηαίηεξα ηεο παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 4 θαη ησλ παξ. 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 23 

- ηνπ Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ 19/01.02.1995 ηεχρνο Α) «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 
θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» θαη ηδηαίηεξα ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξ. 12 ηνπ 
άξζξνπ 2 

- Οη δηαηάμεηο ηνπ  Ν. 2741/1999 (ΦΔΚ Α/199/28-9-99) «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, 
άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ  Αλάπηπμεο & ινηπέο δηαηάμεηο». 

     -     ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηφ   δηνίθεζεο 
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο 

     -   τιρ διατάξειρ τος άπθπος 48 τος Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18) 
    -    τος άπθπος 157 τος Ν.4281/2014 
      ΑΡΘΡΟ 3ο ςμβαηικά ηεύση 
πκβαηηθά ηεχρε θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 
 1) Η δηαθήξπμε 
 2) Σν ηηκνιφγην πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ  
 3) Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 
 4) Οη πξνδηαγξαθέο εηδψλ 
     ΑΡΘΡΟ 4ο Σπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ 
 Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1,2 ηεο αξηζ. 11389/93 Τπ. 
Απφθαζεο θαη ηνπ εδ. ε ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 72 ηνπ Ν. 3852/2010 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 



     
   ΑΡΘΡΟ 5ο ύμβαζη 
 Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο γηα ηνλ ΟΚΠΑΠ, κεηά ηελ θαηά ην λφκν έγθξηζε ηνπ 
απνηειέζκαηνο απηήο, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν κέζα ζε δέθα (10) 
εκέξεο απφ ηελ επίδνζε ηεο αλαθνίλσζεο θαηαθχξσζεο, γηα λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θαη λα 
θαηαζέζεη ηελ θαηά ην άξζξν 6 ηεο παξνχζεο, εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο. 
         
ΑΡΘΡΟ 6ο Δγγςήζειρ (απ. 26 παπ. 2 Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. και άπ. 157 Ν.4281/2014) 

1) Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο Φ.Π.Α. Γηα 
ζπκκεηέρνληεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα παξαπάλσ απφ κία νκάδα ή θαηεγνξία, ε εγγχεζε  
πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ζα είλαη ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο νκάδσλ ή 
θαηεγνξηψλ . Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο απεπζχλεηαη ππορ ηο Γήμο Βόλβηρ, ν 
νπνίνο δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ γηα ηα λνκηθά ηνπ πξφζσπα. 

2)  Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε 5% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ 
ρσξίο ην ΦΠΑ, παξέρεηαη δε κε εγγπεηηθή επηζηνιή ηξάπεδαο ή ΣΠΓ . Ζ εγγύηζη καλήρ 
εκηέλεζηρ απεςθύνεηαι ππορ ηο θοπέα κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ή  ζχκβαζε. 

 Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο 
κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απφ αξκφδηα επηηξνπή ή ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο.   
ΑΡΘΡΟ 7ο Πιζηοποίηζη 
 Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα δειψλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, ηηο εηαηξείεο 
πνπ παξαζθεπάδνπλ ηα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη είηε λα πξνζθνκίζνπλ ηα αληίζηνηρα 
πηζηνπνηεηηθά απηψλ,  κε ηα νπνία ζα ηεθκεξηψλεηαη φηη εθαξκφδνληαη νη αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο 
Αλάιπζεο Κηλδχλσλ θαη Κξίζηκσλ εκείσλ Διέγρνπ (HACCP) ή κε βάζε ηα εθάζηνηε ηζρχνληα 
Γηεζλή Πξφηππα(ISO 22000,IFS,BRC θηι), είηε λα θαηαζέηνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ππεχζπλε 
δήισζε ηηο εηαηξείεο πνπ παξαζθεπάδνπλ ηα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη φηη απηέο εθαξκφδνπλ ηηο 
αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο Αλάιπζεο Κηλδχλσλ θαη Κξίζηκσλ εκείσλ Διέγρνπ (HACCP) ή κε βάζε 
ηα εθάζηνηε ηζρχνληα Γηεζλή Πξφηππα(ISO 22000,IFS,BRC θηι) θαη ζα πξνζθνκίζνπλ ηα 
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά απηψλ φπνηε δεηεζνχλ απφ ην θνξέα. Οη ππνρξεψζεηο γηα ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο πνπ απνξξένπλ απφ ην παξφλ άξζξν δελ αθνξνχλ φζνπο ζπκκεηέρνπλ γηα ηηο 
θαηεγνξίεο Α3 είδε αξηνπσιείνπ θαη Α4 είδε νπσξνιαραληθψλ.   
ΑΡΘΡΟ 8ο Κήπςξη ππομηθεςηή εκπηώηος (απ. 35 Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) 
 ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα ή ζε αλσηέξα βία ε 
πξνζεζκία παξάδνζεο παξαηείλεηαη γηα ηφζν ρξφλν φζν ζα δηαξθεί ην απφ ππαηηηφηεηα ηνπ 
θνξέα, ή απφ αλσηέξα βία θψιπκα ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο φκσο δελ δηθαηνχηαη θακηά 
απνδεκίσζε γηα ηελ θαζπζηέξεζε απηή. 
 Δάλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο, πέξαλ ηεο 
πξναλαθεξζείζεο πξνζεζκίαο, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ κε ζπλέπεηα νιφθιεξν ην πνζφ ηεο εγγχεζεο λα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ δήκνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
ΑΡΘΡΟ 9ο Υπόνορ παπάδοζηρ ςλικών-Ποιόηηηα ςλικών  
 Η παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θνξέα ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο κεγάιεο 
πνζφηεηαο ησλ αλσηέξσ πιηθψλ.  
 Με ηελ παξαιαβή ηεο εληνιήο ν πξνκεζεπηήο νθείιεη εληφο δχν εξγάζηκσλ εκεξψλ λα 
παξαδψζεη ηα πιηθά. 
 Ο θνξέαο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ 
αλαγξαθφκελσλ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνζνηήησλ. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
αληαπνθξηζεί ζην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο πνπ ζα ηνπ δεηεζεί. 
         Σα πξνο πξνκήζεηα πξντφληα ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο.  
ΑΡΘΡΟ 10ο Σόπορ παπάδοζηρ ςλικών  
 Σφπνο παξάδνζεο νξίδνληαη  νη Παηδηθνί ηαζκνί  ηαπξνχ θαη Αζπξνβάιηαο  γηα ηνλ 
ΟΚΠΑΠ ελψπηνλ ηεο θαζνξηζκέλεο επηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ θνξέα. 
ΑΡΘΡΟ 11ο Παπαλαβή ςλικών (απ. 28 Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) 



 1.- Η παξαιαβή ησλ πξντφλησλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο πξνκεζεηψλ 
ΔΚΠΟΣΑ  ηνπ θνξέα. 
 2.- Η παξαιαβή ησλ πξντφλησλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ θαζνξηζκέλν απφ ηε 
ζχκβαζε ρξφλν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.  
  ΑΡΘΡΟ 12ο Σπόπορ πληπυμήρ 
           Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ηεο παξνχζεο ζα γίλεη κε εμφθιεζε 100% ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηεο Τ.Α. 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ. θαη ζε 
εμήληα εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ ηηκνινγίσλ. 

         
                                                                               ηαπξφο, 15/10/2015 

 
           H Πξντζηακέλε Γ/λζεο 

Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 
 

 
 
 
        Παζζά  Αλαζηαζία 
    Σ.Δ. Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ 

Η πληάμαζα 
 
 
 
 
 

Κνχξηε Δπηπρία 
ΠΔ Γηνηθεηηθνχ 

 
  

 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΓΖΜΟ   ΒΟΛΒΖ   

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ  

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ : 46/2015 

 

 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ 
ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ 
Ν.Π.Γ.Γ:ΟΡΓΑΝΗΜΟ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ ΠΑΗΓΔΗΑ  
ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ( ΟΚΠΑΠ)  
ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΑΠΟ ΣΖΝ 
ΤΠΟΓΡΑΦΖ  ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: : 40.887,85  €  

   

 

 

 

 

 

 

 

   Δ.  ΔΝΣΤΠΑ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ   ΠΡΟΦΟΡΧΝ  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  

ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 
 

                                                              '' ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΚΡΔΟΠΩΛΔΙΟΤ'' 

                                                                                               Αρ. Μελέηης:46/2015 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Α1 

ΦΟΡΔΑ : ΟΚΠΑΠ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ 

 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΠΟΟΣΟ 
ΔΚΠΣΧΖ (%) 
Απιθμηηικά και 
ολογπάθυρ 

Κοτόπουλο ολόκλθρο ΚΙΛΟ 2,79 € 150 
 Κοτόπουλο φιλζτο ΚΙΛΟ  5,49 € 250 
 Κιμάσ χοιρινόσ  ΚΙΛΟ  5,75 € 150 
 Κιμάσ μοςχάρι φζτα ΚΙΛΟ 6,99 € 180 
 Κρζασ μοςχαρίςιο - ποντίκι ΚΙΛΟ 7,83 € 180 
 Χοιρινό χωρίσ κόκκαλο ΚΙΛΟ 4,96 € 150 
  

 
 

 

 

 

                                                              Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 

                                          (ηοιχεία προμηθευηή, ζθραγίδα, υπογραθή , ημερομηνία) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  

ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 
 

                                                                              '' ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ'' 

                                                                                               Αρ. Μελέηης: 46/2015 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Α2.1 

ΦΟΡΔΑ : ΟΚΠΑΠ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

 

 ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

 
ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΖ (%) 

Απιθμηηικά και 
ολογπάθυρ 

1 Γάλα, φρζςκο 3,5 
%λιπαρά, ςυςκευαςία 1 L 

Λίηξν 0,92 2000 
 

 

 

 

 

 

 

                                                               Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

                                          (ηοιχεία προμηθευηή, ζθραγίδα, υπογραθή , ημερομηνία) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  

ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 
 

                                                                 '' ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΟΙΠΩΝ  ΓΑΛΑΚΣΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΩΝ'' 

                                                                                               Αρ. Μελέηης: 46/2015 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Α2.2 

ΦΟΡΔΑ : ΟΚΠΑΠ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ 

 

 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

 
 

ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΖ 
(%) 

Απιθμηηικά και 
ολογπάθυρ 

Κεφαλοτφρι ΚΙΛΟ  7,24 30 
 Συρί φζτα  ΚΙΛΟ 6,19 € 200 
 Καςζρι ΚΙΛΟ 7,06 € 250 
 Γιαοφρτι  ςτραγγιςτό κιλό  ΚΙΛΟ  3,85 € 200 
  

 

 

 

 

                                                               Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

                                          (ηοιχεία προμηθευηή, ζθραγίδα, υπογραθή , ημερομηνία) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  

ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 
 

                                                                     '' ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΡΣΟΠΟΙΔΙΟΤ'' 

                                                                                               Αρ. Μελέηης: 46/2015 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α3 

ΦΟΡΔΑ : ΟΚΠΑΠ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ 

 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 
 

ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΖ 
(%) 

Απιθμηηικά και 
ολογπάθυρ 

 

Άρτοσ ΜΙΟΚΙΛΟ 0,62 € 700 
 Κουλοφρι με ςουςάμι 

μπαςτοφνι ΣΕΜΑΧΙΟ 0,44 € 1000 
 Ψωμί του τοςτ  ΣΕΜΑΧΙΟ 1,72 € 200 
 Συροπιτάκια 50 γρ  ΣΕΜΑΧΙΟ 0,44 € 200 
 φολιάτα  (Φφλλο)  ΣΕΜΑΧΙΟ 3,50 € 60 
 Σςουρεκάκια  ΣΕΜΑΧΙΟ 0,69 € 1500 
  

                                                               Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

                                          (ηοιχεία προμηθευηή, ζθραγίδα, υπογραθή , ημερομηνία) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
   

 
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  

ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 
 

                                                              '' ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΥΑΝΟΠΩΛΔΙΟΤ'' 

                                                                                               Αρ. Μελέηης: 46/2015 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ   Α4 

ΦΟΡΔΑ : ΟΚΠΑΠ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ 

 

 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

 

ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΖ 
(%) 

Απιθμηηικά και 
ολογπάθυρ 

 

Πατάτεσ ΚΙΛΟ 0,75 € 600 
 Κρεμμφδια ΚΙΛΟ 0,84 € 150 
 Καρότα ΚΙΛΟ 1,28 € 150 
 Σομάτα Αϋ ΚΙΛΟ 1,15 € 250 
 ζλινο ΚΙΛΟ 2,16 € 50 
 Αγγουράκια ΣΕΜΑΧΙΟ 0,73 € 200 
 Μελιτηάνα ΚΙΛΟ 1,19 € 150 
 Kολοκυκάκια ΚΙΛΟ 1,37 € 150 
 Παντηάρια  ΚΙΛΟ 0,88 € 100 
 Πιπεριζσ πράςινεσ  για 

γεμιςτά ΚΙΛΟ 1,55 € 150 
 Λάχανο ΚΙΛΟ 0,62 € 150 
 Μαϊντανόσ ΣΕΜΑΧΙΟ 0,44 € 80 
 Άνθκοσ ΣΕΜΑΧΙΟ 0,44 € 80 
 Νεκταρίνια  ΚΙΛΟ 1,33 € 80 
 Μιλα τάρκιν  ΚΙΛΟ 1,42 € 250 
 Αχλάδια ΚΙΛΟ 2,52 € 250 
 Μπανάνεσ ΚΙΛΟ 2,08 € 400 
 Ροδάκινα  ΚΙΛΟ  1,68 € 150 
 Φράουλεσ ΚΙΛΟ 2,87 € 80 
 



Βερίκοκο ΚΙΛΟ 2,79 € 50 
 Καρποφηι ΚΙΛΟ 0,48 € 150 
 Πεπόνι ΚΙΛΟ 1,28 € 150 
 Κεράςια  ΚΙΛΟ 3,41 € 70 
 κόρδα ΚΙΛΟ 4,20 € 30 
 Λεμόνια ΚΙΛΟ 2,70 € 150 
 Πιπεριά Κζρατο ΚΙΛΟ 1,46 € 150 
 πανάκι ΚΙΛΟ 1,90 € 100 
 Κρεμμφδια χλωρά ΣΕΜΑΧΙΟ 0,53 € 41 
 Μανταρίνια ΚΙΛΟ 1,19 € 200 
 Πορτοκάλια Χυμοφ ΚΙΛΟ 1,33 € 350 
 Φαςολάκια (πλατιά) ΚΙΛΟ 1,77 € 100 
  

 
 

 

                                                               Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

                                          (ηοιχεία προμηθευηή, ζθραγίδα, υπογραθή , ημερομηνία) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  

ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 
 

                                                                  '' ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΠΑΝΣΩΠΟΛΔΙΟΤ'' 

                                                                                               Αρ. Μελέηης: 46/2015 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ   Α5 

ΦΟΡΔΑ : ΟΚΠΑΠ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 
 

ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΘΡΟΙΜΑ 

Αλεφρι φαρίνα 500gr ΣΕΜΑΧΙΟ 0,65 € 150 
 Αρακάσ κατεψυγμζνοσ 1 κιλοφ ΣΕΜΑΧΙΟ 2,41 € 150 
 Χυλοπίτεσ ΣΕΜΑΧΙΟ 1,59 € 150 
 Αςτράκι 500gr ΣΕΜΑΧΙΟ 1,02 € 200 
 Αυγά  6 Σεμάχια 55 -60γρ ΠΑΚΕΣΟ 1,94 € 600 
 Κοφτό Μακαρονάκι 500γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 0,79 € 245 
 κρικαράκι μζτριο 500γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 0,78 € 150 
 Ελιζσ ΚΙΛΟ  7,08 € 30 
 Λάδι extra παρκζνο  5 ΛΙΣΡΟ  5 ΑΛΙΣΡΟ 19,95 € 100 
 Μζλι ΚΙΛΟ 8,26 € 150 
 Νερά (6 μπουκάλια του 1,5litr ΣΕΜΑΧΙΟ 0,88 € 200 
 Ρφηι Καρολίνα 500 γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 1,11 € 100 
 Ρφηι τφπου κίτρινο  500γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 1,13 € 246 
 Σςάι  βουνοφ 50 gr ΣΕΜΑΧΙΟ  1,15 € 100 
 Φακζσ χονδρζσ 500γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 0,99 € 250 
 Ρεβφκια ΣΕΜΑΧΙΟ 1,65 € 100 
 Φαςολάκι πλατφ κατεψυγμζνο 

500 γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 2,37 € 200 
 Φαςόλια μζτρια 500γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 1,18 € 220 
 Ψάρι κατεψυγμζνο- γλϊςςα 

φιλζτο ΚΙΛΟ 7,92 € 100 
 Ψάρι κατεψυγμζνο- Πζρκα ΚΙΛΟ 9,18 € 80 
 Φυτικι μαργαρίνθ soft 500gr ΣΕΜΑΧΙΟ 1,21 € 100 
 Φρυγανιά τριμμζνθ ςίτου  

ςυςκ. 180γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 0,47 € 30 
 Κάςτερ Πάουντερ ςυςκ. 120γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 0,77 € 150 
 Μαυροπίπερο ΣΕΜΑΧΙΟ 0,88 € 50 
 Κανζλα  50 γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 0,50 € 50 
 Μοςχοκάρυδο  50 γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 1,77 € 50 
 Κομπόςτα ροδάκινου  

480γρ.κακ. ΣΕΜΑΧΙΟ 1,97 € 200 
 



Μπιςκότο μακρόςτενο 
ςυςκευαςία 250γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 0,80 € 115 

 Μαγιά ξθρι  τεμ 3 ΣΕΜΑΧΙΟ 0,88 € 50 
 Δθμθτριακά   ΣΕΜΑΧΙΟ 3,05 € 300 
 Κακάο ςκόνθ  ΣΕΜΑΧΙΟ  2,03 € 40 
 Χυμόσ ντομάτασ 500 γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 0,60 € 200 
 Ρίγανθ 50 γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 0,78 € 24 
 Ξφδι (υποκατάςτατο) 400γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 0,51 € 82 
 Μαρμελάδα 500γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 1,95 € 205 
 Κουςκουςάκι τεμαχιο  1,33 € 150 
 Αλάτι ςακουλάκι 500gr ΣΕΜΑΧΙΟ 0,68 € 80 
 Ζάχαρθ ΚΙΛΟ 0,68 € 100 
 Χυμόσ φροφτων ανάμικτοσ 1 

λίτρου ΣΕΜΑΧΙΟ 2,17 € 350 
 Βανίλιεσ ςυςκευισ 1,5 γρ ΣΕΜΑΧΙΟ 0,20 € 80 
 Κουλουράκια Βανίλιασ ΚΙΛΟ 5,69 € 100 
 Ζαμπόν ΚΙΛΟ  5,69 € 5 
 Μπζικον ΚΙΛΟ  6,50 € 5 
 οκολατζνια αυγά  ΚΙΛΟ 8,13 € 40 
 Βαςιλόπιτα  ΚΙΛΟ 4,88 € 30 
 Λουκοφμια  ΚΙΛΟ  3,25 € 30 
 Κρουαςάν  ΣΕΜΑΧΙΑ  0,41 € 1000 
 Κζτςαπ ΣΕΜΑΧΙΑ  1,63 € 30 
  

 

 

 

                                                               Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ  

 

 

 

 

                                          (ηοιχεία προμηθευηή, ζθραγίδα, υπογραθή , ημερομηνία) 

 

 

 

 

 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΓΖΜΟ   ΒΟΛΒΖ   

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ  

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ : 46/2015 

 

 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ 
ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ 
Ν.Π.Γ.Γ:ΟΡΓΑΝΗΜΟ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ ΠΑΗΓΔΗΑ  
ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ( ΟΚΠΑΠ)  
ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΑΠΟ ΣΖΝ 
ΤΠΟΓΡΑΦΖ  ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 40.887,85 €  

   

 

 

  Σ. ΥΔΓΗΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ             
  

Ο Γήμαπσορ Βόλβηρ πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο 
πξνζθνξέο. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ζα είλαη ην μεγαλύηεπο ποζοζηό έκπηυζηρ επί ηοιρ 
εκαηό (%) ανά είδορ ή ενιαίο ζηελ λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο 
πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν 
δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηνπ ηκήκαηνο εκπνξίνπ θαη ηνπξηζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.3438/2006.Γηα ηα ππφινηπα είδε πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην 
δειηίν ην πνζνζηφ έθπησζεο εθιακβάλεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο % ζηελ ελδεηθηηθή 
ηηκή θάζε είδνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. 11389/1993 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.), ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 
…../2015 απφθαζε  Γεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ. …/2015 απφθαζε Ο.Δ, γηα ηελ πξνκήζεηα : 
ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ:ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ( ΟΚΠΑΠ) για ένα έηορ από 
ςπογπαθήρ ηηρ ζύμβαζηρ, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο ζαξάληα σιλιάδυν οκηακόζια 
ογδόνηα επηά εςπώ και ογδόνηα πένηε λεπηά (40.887,85 €) (κε ΦΠΑ 13 % θαη 23% αλάινγα 
ηα  είδε).H ηκεκαηηθή παξάδνζε ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζα γίλεηαη εληφο δχν εξγάζηκσλ (2) 
εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε παξαγγειία ηνπ θνξέα κέζσ ππεξεζηαθνχ ζεκεηψκαηνο, πνπ είηε ζα 
πξνζθνκίδεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή είηε ζα ζηέιλεηαη κέζσ θαμ.  

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Υπόνορ και ηόπορ διεξαγυγήρ διαγυνιζμού 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηαπξνχ, Γήκνπ Βφιβεο, ζην Σκήκα 
Πξνκεζεηψλ , ηελ …../…../2015 , εκέξα ………θαη ψξα απφ 10 π.κ. κέρξη 11 π.κ. (ψξα ιήμεο 
παξάδνζεο πξνζθνξψλ), ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο δηεμαγσγήο δηαγσληζκψλ. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Πποϋπολογιζμόρ 

Ο Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ηεο δεκνπξαηνχκελεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
40.887,85 € θαη ζα πηζησζεί απφ ηνλ θσδηθφ εμφδσλ κε Κ.Α. 02.10.6481.02  «Πξνκήζεηα 
ηξνθίκσλ γηα ηε ζίηηζε ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2015-2016» γηα ηνλ ΟΚΠΑΠ 
απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2015 θαη ζα πξνβιεθηεί ην ππφινηπν ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ 
αληίζηνηρν ηνπ 2016. 

ΑΡΘΡΟ  3ο 
ηοισεία ηηρ μελέηηρ 



Σα ζηνηρεία ηεο κειέηεο ηα νπνία ζα πξνζαξηεζνχλ ζ' απηήλ κε ζεηξά ηζρχνο είλαη:   
α.   Σερληθή Πεξηγξαθή 
β.   Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο  
γ.   Πξνδηαγξαθέο Δηδψλ 
δ.   πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Γεληθή +Δηδηθή) 
ε.   Έληππα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
ζη. ρέδην Γηαθήξπμεο 
 

 ΑΡΘΡΟ 4ο 
Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ 

ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί φζνη θαηαζθεπάδνπλ ή αζθνχλ ηελ εκπνξία ησλ ππφ πξνκήζεηα 
εηδψλ. 
Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο: 
α. Έιιελεο 
β. Αιινδαπνί 
γ. Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά 
δ. πλεηαηξηζκνί 
ε. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
Πποζόνηα και δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ, επί ποινή αποκλειζμού 

ΜΔ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΚΑΣΑΣΔΘΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΣΟΤ 
ΠΑΡΟΝΣΟ ΑΡΘΡΟΤ ΚΤΡΗΑ Ζ’ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ. ΑΤΣΑ ΘΑ ΔΗΝΑΗ ΠΡΧΣΟΣΤΠΑ Ζ 
ΔΠΗΚΤΡΧΜΔΝΑ ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΑ 
Α) Έιιελεο πνιίηεο 
1) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, πνζνχ 2% ηεο ελδεηθηηθά 
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε ην ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ θαη ην άξζξν 
157 ηνπ Ν. 4281/2014. Γηα ζπκκεηέρνληεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα παξαπάλσ απφ κία νκάδα ή 
θαηεγνξία, ε εγγχεζε πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ζα είλαη ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο 
νκάδσλ ή θαηεγνξηψλ .Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο απεπζχλεηαη ππορ ηο Γήμο Βόλβηρ, ν 
νπνίνο δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ γηα ηα λνκηθά ηνπ πξφζσπα. 
2) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηφηεηαο. 
3) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ 
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη: 
α) δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε θαη πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ 
β) δελ ηεινχλ ππφ εθθαζάξηζε ή δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο 
γ) δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε 
δ) δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε  
ε) δελ έρεη ιπζεί ε εηαηξεία (γηα Α.Δ.) 
4)Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη : 
α) Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 
β) Δάλ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ νξγαληζκψλ 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) 
γ) Δάλ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθή ηνπο 
δξαζηεξηφηεηαο. 
δ) Η ζπλέπεηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, φζν 
θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο πξνο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 
ε) Δάλ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη 
απφ ηηο ππεξεζίεο Ο.Σ.Α. 
5) Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ ηδίσλ θαη ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
6) Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  



7) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε 
εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
8) Βεβαίσζε ηεο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο πεξί κε νθεηιήο ή πεξί δηαθαλνληζκνχ 
ησλ ρξεψλ. 
9) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη έιαβε πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηεο 
ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηα νπνία απνδέρεηαη ξεηά θαη 
αλεπηθχιαθηα, φηη ηα είδε ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη φηη ηφπνο παξάδνζεο ζα είλαη νη παηδηθνί 
ζηαζκνί ηαπξνχ θαη Αζπξνβάιηαο γηα ηνλ ΟΚΠΑΠ θαη φηη ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο 
ησλ πιηθψλ βαξαίλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή . 
10) Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα δειψλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο με 
ςπεύθςνη δήλυζη , ηηο εηαηξείεο πνπ παξαζθεπάδνπλ ηα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη λα 
πξνζθνκίζνπλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά απηψλ, κε ηα νπνία ζα ηεθκεξηψλεηαη φηη 
εθαξκφδνληαη νη αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο Αλάιπζεο Κηλδχλσλ θαη Κξίζηκσλ εκείσλ Διέγρνπ 
(HACCP) ή κε βάζε ηα εθάζηνηε ηζρχνληα Γηεζλή Πξφηππα(ISO 22000,IFS,BRC θηι). Αλ ε 
ππεχζπλε δήισζε δελ ζπλνδεχνληαη απφ ηα πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηε δήισζε 
φηη  «νη εηαηξείεο……. είλαη πηζηνπνηεκέλεο θαη ζα πξνζθνκίζσ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά 
απηψλ φπνηε θαη αλ δεηεζνχλ απφ ην θνξέα». Οη ππνρξεψζεηο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ 
απνξξένπλ απφ ην παξφλ άξζξν δελ αθνξνχλ φζνπο ζπκκεηέρνπλ γηα ηηο θαηεγνξίεο Α3 είδε 
αξηνπσιείνπ θαη Α4 είδε νπσξνιαραληθψλ.   
 
Β)  Αιινδαπνί 
1) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο ην 
ΦΠΑ. 
2) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο 
αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 
3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δε ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο (3) θαη (4) ηνπ 
εδαθίνπ Α ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 
4) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα 
κεηξψα ηνπ Οηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακνπο επαγγεικαηηθνχο θαηαιφγνπο. 
 
 
Γ) Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά: 
1) Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ (Α) θαη (Β). Σν απφζπαζκα  πνηληθνχ κεηξψνπ 
ή ηνπ ηζνδχλακνπ πξνο ηνχην εγγξάθνπ, ζα αθνξά ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο. 
2) πζηαηηθή πξάμε (γηα θάζε κνξθήο εηαηξεία) 
3) Οη Α.Δ. πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πξαθηηθφ ηνπ Γ.., ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη πσο εγθξίλεηαη ε 
ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ. 
Δθφζνλ νη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ πξνζθνξά κε εθπξνζψπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε 
ηελ πξνζθνξά, βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ 
εθπξνζσπνπκέλνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. 
 
Γ) πλεηαηξηζκνί: 
1) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο ην ΦΠΑ. 
2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δε 
ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο (3) θαη (4) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 
 
Δ) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ 
1) ηνπο δηελεξγνχκελνπο δηαγσληζκνχο, δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο ελψζεηο πξνκεζεπηψλ εθφζνλ: 

α) Ο θάζε πξνκεζεπηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ζπκβάιιεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 



ζηε δηακφξθσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο.  
β) ηελ έλσζε πξνκεζεπηψλ ζπκκεηέρνπλ θαη παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζε ζπλνιηθφ 
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% ηεο ηηκήο, πξνζθνξάο. 

2) Κάζε πξνκεζεπηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 
πεξηπηψζεσλ (3) θαη (4) ηεο παξαγξάθνπ α ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο. 
3) Η έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε 
απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο 
εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 
αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ή ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα ζην ζχλνιν 
ηεο πξνζθνξάο. 
4) Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε 
πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη 
πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  
 
Σ) Γεληθνί φξνη 

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ 
θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε δήισζε 
ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα 
ηνπο  πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν έλνξθε δήισζε, απηή 
κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ 
δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Γλώζζα 

Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ 
πξνκεζεπηψλ ζ’ απηνχο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 
κεηαθξάδνληαη θαη επηθπξψλνληαη απφ αλαγλσξηζκέλε αξρή. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Υπόνορ και Σπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών 

1) Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο 
πξνζθνξέο κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε. Η πξνζθνξά πξέπεη λα 
αλαθέξεηαη ζε φια ηα ππφ πξνκήζεηα είδε θάζε θαηεγνξίαο ή νκάδαο. Δπιηπέπεηαι η ςποβολή 
πποζθοπάρ για μία ομάδα ή καηηγοπία αλλά και για πεπιζζόηεπερ αλλά για ηο ζύνολο 
ηυν ειδών ηηρ ομάδαρ ή καηηγοπίαρ αςηήρ. 
2) Οη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. 
3) Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη 
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη 
ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
4) Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα 
ηνπ δηαγσληζκνχ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα πνπ 
παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε 
δηαθήξπμε πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ 
πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. 
Δπίζεο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ θαη νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή 
πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα. 
5) ηνλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
α) Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα. 
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. 
γ) Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο 
δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 



ε) Η θαηεγνξία/νκάδα ή νη θαηεγνξίεο/νκάδεο γηα ηηο νπνίεο θαηαζέηεη πξνζθνξά 
ζη) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 
6) Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην αξκφδην φξγαλν αθφκε θη αλ ην ίδην είλαη αξκφδην 
θαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
      Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά 
ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά  ηνπ άξζξνπ 5 θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο.  
       Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηά ζθξαγηζκέλν θάθειν, 
επίζεο κέζα ζην θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ".  Ο θάθεινο  
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξεη θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.   
    Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ 
ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 
κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο πξνζθνξέο θαη θαηά ηνλ έιεγρν θαζαξνγξάθεη ηελ ηπρφλ 
δηφξζσζε, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη απηή. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ' απηή 
δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών 

1) Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηξείο (3) κήλεο απφ ηελ επνκέλε 
ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη ην ρξφλν πνπ απνδέρζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ 
πξνζθνξά ηνπο.  
2) Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε δηαθήξπμε, 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
3) Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ απφ 
ηε ιήμε ηεο θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε.  
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Ανηιπποζθοπέρ 

ηνπο δηαγσληζκνχο δε γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Δνζηάζειρ ππο ηηρ ςπογπαθήρ ηηρ ζύμβαζηρ 

Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ ή ηεο 
ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ' απηφλ, ππνβάιιεηαη εγγξάθσο  ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο 
Τ.Α11389/1993 (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α) 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Πποζθεπόμενη ηιμή 

.  
Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ζα είλαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ανά είδορ 
ή ενιαίο ζηελ λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ 
εκέξα παξάδνζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο 
ηηκψλ ηνπ ηκήκαηνο εκπνξίνπ θαη ηνπξηζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ Ν.3438/2006.Γηα ηα ππφινηπα είδε πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην δειηίν ην 
πνζνζηφ έθπησζεο εθιακβάλεηαη ζηελ ελδεηθηηθή ηηκή θάζε είδνπο. Η πξνζθεξφκελε έθπησζε 
είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ή ηε ιήμε 
ηεο ζχκβαζεο Η πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ζα είλαη ηκεκαηηθή αλάινγα κε ηηο αιεζηλέο αλάγθεο ηνπ 
θνξέα. ηελ ζχληαμε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη ηπρφλ θξαηήζεηο, 
σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ην Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν 



πνπ πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε. Ο Φ.Π.Α βαξχλεη ηνλ θνξέα. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Αποζθπάγιζη ηυν πποζθοπών και ανακοίνυζη ηιμών 

Σν αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο 
δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή πξφζθιεζε. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά 
ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ 
Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 
απνζθξαγίδεηαη κφλν ν θπξίσο θάθεινο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ 
φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη, αιιά 
κνλνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία 
πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε ή ηελ 
πξφζθιεζε. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Αξιολόγηζη πποζθοπών 

Σν θξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ε 
οικονομικόηεπη πποζθοπά (κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο), ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηελ 
πιήξσζε ησλ ηεσνικών πποδιαγπαθών ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ 
δηαθήξπμε θαη αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο πξνδηαγξαθψλ εηδψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
 

Άπθπο 14ο 
Κπίζη αποηελεζμάηυν διαγυνιζμού 

1) Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν κε γλσκνδφηεζε 
ηνπ πξνο ηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, κπνξεί λα πξνηείλεη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ: 

α) Καηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα πνπ πξνζθέξεη ν 
πξνκεζεπηήο. 
β) Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή 
κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  
γ) Υνξήγεζε εμνπζηνδφηεζεο ζηελ ελδηαθεξφκελε Τπεξεζία γηα λα πξνβεί ζηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο φηαλ έρεη γίλεη θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ζχκθσλα 
κε ηελ πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

2) ηελ πεξίπησζε πνπ ην απηφ, φπσο ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν γλσκνδνηηθφ φξγαλν 
γλσκνδνηεί γηα: 

α) ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απεπζείαο αλάζεζε πξνκήζεηαο 
ηνπ πιηθνχ, γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ή κέξνο απηήο. 
β) ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ ππνβνιή  λέσλ εγγξαθψλ πξνζθνξψλ ρσξίο 
ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο. 
γ) ηελ ηειηθή καηαίσζε ηεο πξνκήζεηαο 

ηφηε ηε ζρεηηθή απφθαζε ιακβάλνπλ νη αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
αξρέο θαηά πεξίπησζε. 
 
 

Άπθπο 15ο 
Δγγςήζειρ 

3) Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο Φ.Π.Α. Γηα 
ζπκκεηέρνληεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα παξαπάλσ απφ κία νκάδα ή θαηεγνξία, ε εγγχεζε  
πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ζα είλαη ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο νκάδσλ ή 
θαηεγνξηψλ . Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο απεπζχλεηαη ππορ ηο Γήμο Βόλβηρ, ν 
νπνίνο δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ γηα ην λνκηθφ ηνπ πξφζσπν. 
 



 
 

2) Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 
α) Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α. Η εγγχεζε ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη πξνο ην θνξέα κε ηνλ 
νπνίν ζα γίλεη ε ζχκβαζε. Σν αθξηβέο χςνο απηήο θαη ν θνξέαο ζα αλαθέξνληαη ζηελ 
αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο πνπ ζα απνζηαιεί ζηνλ αλάδνρν.  
β) Η εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ε δηάξθεηα ηεο είλαη ίζε κε 
ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
γ) Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα έηνο . 

Άπθπο 16ο 
Παπαλαβή ςλικών 

Η παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα  γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο ηνπ θνξέα. 
Άπθπο 17ο 

Υπόνορ Παπαλαβήρ ςλικών 
1) Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο 
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν. 
2) Αλ ην πιηθφ θξίλεηαη απνξξηπηέν, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη κε φια ηα 
έμνδα λα βαξχλνπλ ηνλ ίδην ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα, αιιηψο ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο 
ζρεηηθέο θπξψζεηο. 

Άπθπο 18ο 
Κήπςξη ππομηθεςηή εκπηώηος 

1) Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε γηα λα 
ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ 
έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 
2) Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη  
απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή 
αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά, κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ 
δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 27 ηνπ εληαίνπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ 
Ο.Σ.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο 
Σπόπορ πληπυμήρ 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ζηαδηαθά, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, κεηά ηελ 
ζεψξεζε ηνπ πξψηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ζε εμήληα εκέξεο 
απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ ηηκνινγίσλ θαη ζπλνδεπφκελν απφ ηα λφκηκα παξαζηαηηθά 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.  

 

ΑΡΘΡΟ 20ο 
 
                                           Υπόνορ και ηόπορ παπάδοζηρ ςλικών  
Η παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ δηαξθεί ε ζχκβαζε θαη 
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θνξέα ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο κεγάιεο 
πνζφηεηαο ησλ αλσηέξσ πιηθψλ .  
Με ηελ παξαιαβή ηεο εληνιήο κέζσ θαμ ή θαη’ ηδίαλ, ν πξνκεζεπηήο νθείιεη εληφο δχν 
εξγάζηκσλ εκεξψλ λα παξαδψζεη ηα πιηθά ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηαπξνχ θαη Αζπξνβάιηαο  
γηα ηνλ ΟΚΠΑΠ ελψπηνλ ηεο θαζνξηζκέλεο επηηξνπήο παξαιαβήο. 
Ο θνξέαο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγξαθφκελσλ 
επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνζνηήησλ. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληαπνθξηζεί ζην 
ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο πνπ ζα ηνπ δεηεζεί.      



                                                                 

       ΑΡΘΡΟ 21ο 
ύμβαζη 

1. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, θαηαξηίδεηαη απφ ην θνξέα ε ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ 
ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. 

2. Η ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ 
πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ. (βάζεη ηνπ εδ. β ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 25 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) Η ζχκβαζε κπνξεί λα 
παξαηαζεί γηα δηάζηεκα έσο 6 κελψλ αλ ππάξρεη αδηάζεην πνζφ απφ ηελ ζχκβαζε ή δελ 
έρνπλ εμαληιεζεί νη πνζφηεηεο , κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηκέο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. Η 
παξάηαζε ιχεηαη απηφκαηα κε ηελ έγθξηζε ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο ηνπ επφκελνπ 
δηαγσληζκνχ.  

        ΑΡΘΡΟ 22ο 
  Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ή ηπρφλ επαλαιεπηηθήο θαη νη λφκηκεο 
θξαηήζεηο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν εθηφο απφ ην ΦΠΑ  πνπ βαξχλεη ην θνξέα. Δπίζεο 
παξαθξαηείηαη 0,10% επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, 
θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ(N.4013/2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 61 Ν.4146/2013) θαζψο θαη 3,6% επί 
ηεο θξάηεζεο απηήο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 3335/11-12-2014.  
  Οη ελδηαθεξφκελνη γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηε δηαθήξπμε, κπνξνχλ λα 
απεπζχλνληαη ζηνλ Γήκν Βφιβεο, ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ, ηαπξφο, ηειέθσλν 2397330221 ζηνλ 
αξκφδην ππάιιειν Κνχξηε Δπηπρία ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαηά ηηο ψξεο 09:00-14:00. 
Η πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηε Γηαχγεηα, ζην ΚΗΜΓ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 
,ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηα Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ, ζηελ έδξα ηνπ θνξέα  θαη ζα 
δεκνζηεπηεί ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ λνκνχ.          
                                                                                                                                                                                                                                                             

ΑΡΘΡΟ 23ο 
 
  Ο Γήκνο θαηά ηε αμηνιφγεζε αιιά θαη ν θνξέαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο δηθαηνχληαη λα 
δεηήζνπλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ηελ πξνζθφκηζε δεηγκάησλ γηα δηακφξθσζε νξζφηεξεο 
γλψκεο φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ. Πξνηεηλφκελεο 
ιχζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο ή πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο εηδψλ, 
απνξξίπηνληαη.  
      
         ηαςπόρ,  15/10/2015  

    
  ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
     H Πξντζηακέλε Γ/λζεο  
    Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 
 
 
 
      Παζζά Αλαζηαζία 
    Σ.Δ. Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ 

Η πληάμαζα 
 
 
 
 

Κνχξηε Δπηπρία 
ΠΔ Γηνηθεηηθνχ 

 


