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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 472.819,29 € η προμήθεια με τίτλο :« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 
“ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ AΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
(Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η), ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Η)”». 

με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 

η οποία θα δοθεί ως εξής : 

α)Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από 

την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε 

κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: κατεψυγμένα ψάρια & λαχανικά, είδη 

οπωροπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά, είδη κρεοπωλείου και ελαιόλαδο. 

β) Με τιμή μονάδας ανά είδος για τα υπόλοιπα είδη. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριανταπέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία 

αποστολής της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  



 

Σελίδα 2 

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ .Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και 

πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου http:// 

www.heraklion.gr. 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη 

http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 08/02/2018, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» . 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 14/02/2018 και ώρα 10:00 από το αρμόδιο συλλογικό 

όργανο, την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο 

του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 

(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην 

ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παρακάτω (Άρθρο 2.1.3 της παρούσης) και θα 

απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή 

δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω 

προδιαγεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Τα στοιχεία των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στα τεύχη του Ενδεικτικού 

Προϋπολογισμού και των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας διακήρυξης. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε 

για το σύνολο και των έντεκα ομάδων, είτε για μια ή και περισσότερες ομάδες. Για την Ομάδα 1 μπορεί να 

υποβληθεί προσφορά και για κάθε ένα από τα τμήματα (Τμήματα 1.1, 1.2, 1.3). Προσφορά η οποία θα 

δίδεται για ορισμένα από τα τμήματα κάθε ομάδας (εκτός της Ομάδας 1) ή/και για μέρος της 

προκηρυχθείσας ποσότητας Τμήματος/Τμημάτων, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η κατακύρωση θα 

γίνει ανά Τμήμα για την Ομάδα 1 και ανά Ομάδα ειδών για τις Ομάδες 2 έως 11, όπως έχουν ορισθεί στην 

μελέτη . 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΓ. ΤΙΤΟΥ αρ. 1 

Πόλη ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 71202 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL431 

Τηλέφωνο (+30)2813409185-186-189-403 

Φαξ (+30) 2810229207 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  prom@heraklion.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Β. Τζανιδάκης, 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.heraklion.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ.   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι γενικές δημόσιες υπηρεσίες. 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr. 

β) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 10.00 π.μ. και έως τις 13.00 μ.μ. με το Τμήμα Προμηθειών του 

Δήμου Ηρακλείου στα τηλ. (+30)2813409185-186-189-403, e-mail: prom@heraklion.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης είναι 472.819,29 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

13% και 24% που αντιστοιχεί ανάλογα με την κατηγορία των ειδών. (δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 412.473,78 €, ΦΠΑ 

24% και 13%: 60.345,51 €). 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η ανάλυση χρηματοδότησης της σύμβασης για τον Δήμο Ηρακλείου και για τα Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου 

παρουσιάζεται στο τεύχος Τεχνική Περιγραφή της μελέτης και στον παρακάτω πίνακα: 

 

Φορέας 
Χρηματοδότησης 

Τμήματα 
Προμήθειας 

Κ.Α Δαπάνη Αποφάσεις 

Δήμος Ηρακλείου 1.2 

5.2, 5.3, 

 9.2,  

10.1 

15-6481.001 

15-6682.002 

 

115.529,26 € 

δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 

99.363,32 €, ΦΠΑ 

24% και 13%: 

16.165,94 € 

Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης με αριθμό 

πρωτ. 103223/19-11-2018 



 

Σελίδα 6 

11.2, 11.3 

 

Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.1, 

7.1, 8.1, 9.1, 

11.1 

60-6481.005 

60-6481.004 

60-6481.006 

60-6481.007 

60-6481.003 

60-6481.002 

346.573,71 € 

(δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 

304.032,23 €, ΦΠΑ 

24% και 13%: 

42.541,48 €) 

Απόφαση Δ.Σ: 

 143/2018, 144/2018, 

145/2018, 146/2018, 

147/2018, 148/2018,  

149/2018 

Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 

ΔΗ.Κ.Ε.Η 5.3, 7.2, 9.3, 

10.2, 11.4 

10-6481.007 

10-6481.003 

10-6481.006 

6.317,30 € με το 
Φ.Π.Α (δαπάνη 

χωρίς ΦΠΑ: 5.324,55 

€, ΦΠΑ 24% και 13%: 

992,75 €) 

Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης με αριθμό 

πρωτ. 1935/26-09-2018 

Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

1.3, 3.2, 4.2, 

5.4, 7.3, 11.5 

- 4.399,02 € με το 
Φ.Π.Α (δαπάνη 

χωρίς ΦΠΑ: 

412.473,78 €, ΦΠΑ 

24% και 13%: 645,34 

€) 

Απόφαση Δ.Σ 67/2018 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών και των δομών του Δήμου Ηράκλειου και των Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ¨ για ένα έτος. 

Η Υπηρεσία έχει κατατάξει την προμήθεια σε έντεκα (11) Ομάδες ανάλογα με το υπό προμήθεια είδος και 

κάθε ομάδα σε τμήματα ανάλογα με τον φορέα (Δήμος Ηρακλείου και  Νομικά Πρόσωπα) ως εξής: 

Περιγραφή Προϋπολογισμός Φ.Π.Α 
Σύνολο Δαπάνης 
Ομάδας 

Ομάδα 1: Είδη κρεοπωλείου 

CPV: 15111200-1,15113000-3,15112130-

6,15115100-8 

Τμήματα:1.1, 1.2, 1.3 

99.672,01 € 12.957,36 € 112.629,37 € 

Ομάδα 2:Κατεψυγμένα είδη ιχθυοπωλείου 

CPV: 15221000-3 

Τμήματα: 2.1 

12.728,00 € 1.654,64 € 14.382,64 € 

Ομάδα 3:Κατεψυγμένα λαχανικά 

CPV: 15331170-9  

Τμήματα: 3.1, 3.2 

4.517,43 € 587,27 € 5.104,70 € 

Ομάδα 4: Είδη οπωροπωλείου (νωπά 

φρούτα και λαχανικά) 

CPV: 03222220-1, 03222320-2, 03222322-6, 

03222111-4, 03222000-3, 03212100-1, 

73.533,77 € 9.559,39 € 83.093,16 € 
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03221113-1, 03221200-8,03222210-8, 

03212100-1, 03222240-7, 03221200-8 

Τμήματα: 4.1, 4,2   

Ομάδα 5:Ελαιόλαδο 

CPV: 15411110-6  

Τμήματα: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

25.875,00 € 3.363,75 € 29.238,75 € 

Ομάδα 6:Είδη αρτοποιίας 

CPV: 15811100-7 

Τμήματα: 6.1 

30.942,00 € 4.022,46 € 34.964,46 € 

Ομάδα 7:Γαλακτοκομικά προϊόντα 

CPV: 15542300-2, 15541000-2, 15551300-8, 

15543300-9, 15511000-3, 15511100-

4,15512000-0, 15512900-9, 1554330-9 

Τμήματα: 7.1, 7.2, 7.3   

38.259,750 € 4.973,77 € 43.233,52 € 

Ομάδα 8:Φρέσκο γάλα  

CPV: 15511000-3 

Τμήματα:  8.1 

13.062,50 € 1.698,13 € 14.760,63 € 

Ομάδα 9:Εμφιαλωμένο νερό 

CPV: 41110000-3 

Τμήματα: 9.1, 9.2, 9.3 

9.206,00 € 1.196,78 € 10.402,78 € 

Ομάδα 10:Χυμοί -Αναψυκτικά 

CPV: 15982000-5, 15982100-6 

Τμήματα: 10.1, 10.2 

2.094,00 € 502,56 € 2.596,56 € 

Ομάδα 11:Είδη  παντοπωλείου 

CPV: 15899000-6,15872400-5,15612000-

1,15412200-1,15831000-2,15833100-

7,15331423-8,15613310-4,15821110-

3,15821200-1,15871110-8,15833000-

6,15332400-8, 15865000-9,15872200-

3,15861000-1,15842200-4,15841000-

5,15331425-2,15612500-6,31411000-

0,15851100-9,15831600-8,03211300-

6,03212220-8,15625000-5,03142500-

3,15821150-5, 15332290-3,15331462-

3,15250000-5,15241400-3,15511600-

9,15882000-4,03111500-7,39222120-

1,39222110-8,33772000-2,44423000-

1,44176000-4,15332240-8,15621000-

7,15411100-3, 15411100-3,15871250-

1,15872100-2,15872300-4,15898000-

9,15842100-3,15412100-0,03222000-

3,15897200-4,15131400-9,15911000-

7,15961000-2,15931200-5,03211200-5 

Τμήματα: 11.1, 11.2, 11.3, 11.4,11.5 

102.583,32 € 19.829,40 € 122.412,72 € 
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Ο προϋπολογισμός της προμήθειας του συνόλου των τροφίμων (Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ. αυτού) ανέρχεται 
στο ποσό των 472.819,29 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και 24% που αντιστοιχεί ανάλογα με 
την κατηγορία των ειδών. (δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 412.473,78 €, ΦΠΑ 24% και 13%: 60.345,51 €). 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 

τιμής η οποία θα δοθεί ως εξής : 

α)Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από 

την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε 

κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: κατεψυγμένα ψάρια & λαχανικά, είδη 

οπωροπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά, είδη κρεοπωλείου και ελαιόλαδο. 

β) Με τιμή μονάδας ανά είδος για τα υπόλοιπα είδη. 

Η κατακύρωση θα γίνει ανά Τμήμα για την Ομάδα 1 και ανά Ομάδα ειδών για τις Ομάδες 2 έως 11, όπως 
έχουν ορισθεί στην παρούσα μελέτη. 

Τα ποσά που αναφέρονται ανά ομάδα ή τμήμα στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο και 

τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου όσον αφορά στη διάθεσή τους. Η διάθεση και κατανομή των αναφερόμενων 

ποσών στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, για την προμήθεια των τροφίμων, είναι ενδεικτική και θα γίνεται 

σταδιακά και με βάση τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ , οι οποίες θα εμφανιστούν κατά 

το χρόνο σύναψης της σύμβασης με τον ανάδοχο και μόνο μέχρι εξάντλησής τους. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δίνεται στο τεύχος της Τεχνικής 

Περιγραφής, του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε 

για το σύνολο και των έντεκα ομάδων, είτε για μια ή και περισσότερες ομάδες. Για την Ομάδα 1 μπορεί να 

υποβληθεί προσφορά και για κάθε ένα από τα τμήματα (Τμήματα 1.1, 1.2, 1.3). Προσφορά η οποία θα 

δίδεται για ορισμένα από τα τμήματα κάθε ομάδας (εκτός της Ομάδας 1) ή/και για μέρος της 

προκηρυχθείσας ποσότητας Τμήματος/Τμημάτων, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η κατακύρωση θα 

γίνει ανά Τμήμα για την Ομάδα 1 και ανά Ομάδα ειδών για τις Ομάδες 2 έως 11, όπως έχουν ορισθεί στην 

παρούσα μελέτη. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή των συμφωνητικών από τον Δήμο 

Ηρακλείου και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

Α. Τις διατάξεις: 

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

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ- Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και 

ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές 

διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

 του ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α). 

  του ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ 87 τ. Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ». 
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 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” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 

-2013», 

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

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

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 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. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 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 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ. 39/2017 (Α' 64) “Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιων της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών”. 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 του Ν. 2539/1997 Φ.Ε.Κ 244 τ. Α΄/04-12-1997 « Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

  της Π1/358/1999 Φ.Ε.Κ 92 τ. Β΄/10-02-1999 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 

Π1/667/2005 Φ.Ε.Κ. 448 τ. Β΄/07-04-2005, Π1/2570/2007 Φ.Ε.Κ. 1240 τ. Β΄/19-07-2007 και 

Π1/1732/2013 Φ.Ε.Κ. 1869 τ. Β΄/31-07-2013, όπως ισχύει, Υπουργικές Αποφάσεις, περί εξαιρέσεως 
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προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών σύμφωνα με την παρ. 3γ 

του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995. 

 την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 12-12-2012 Φ.Ε.Κ. 240/τ. Α΄/12-12-2012 η οποία κυρώθηκε με 

το Ν. 4111/2013 Φ.Ε.Κ. 18 τ. Α΄/25-01-2013 άρθρο 4 παρ. 1, καθώς και της εγκυκλίου 3 με αριθ. Πρωτ: 

11543/26-03-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία ανατίθεται στους Δήμους η ανάδειξη 

χορηγητών, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών καθαριότητας για όλα τα ιδρύματα και τους 

οργανισμούς αυτών. 

 του νόμου 2741/99, όπως ισχύει, «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και άλλες ρύθμισες θεμάτων 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199 Α΄/28-09-1999), 

 του Εκτελεστικού Κανονισμού με αριθμ. 29/2012 της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα 

πρότυπα εμπορίας ελαιολάδου, 

 του Κανονισμού (ΕΚ) 543/2008 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2008 «Καθορισμός λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) με αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες εμπορίας 

για το κρέας πουλερικών», 

 του Κανονισμού (ΕΚ) 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την ορθή πρακτική 

παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα, 

 του Κανονισμού (ΕΚ) 2073/2005 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί 

 μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα και τις τροποποιήσεις αυτού (Καν 1441/2007), 

 του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 

2004 για την υγιεινή των τροφίμων και τις τροποποιήσεις αυτού, 

 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 

2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την 

ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον Καθορισμό διαδικασιών σε 

θέματα ασφαλείας τροφίμων, με τις τροποποιήσεις αυτού, 

 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 1538/91 της Επιτροπής της 5ης Ιουνίου 1991, για τον καθορισμό λεπτομερών 

κανόνων ενόψει της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) με αριθμ. 1906/10 του Συμβουλίου σχετικά με 

ορισμένους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών, 

 του π.δ. 79/2007 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 

178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων 

ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες 

υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 

2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 95 Α΄/03-05-2007), 

 της με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017), «Υγειονομικοί όροι και 

προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων ποτών και άλλες διατάξεις», 

 της με αριθμ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 (ΦΕΚ 3282 ‘Β 19/9/2017 Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 

3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015), 

 της με αριθμ. 15523/2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αναγκαία συμπληρωματικά εφαρμογής των 

Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/202 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», 
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 της με αριθμ. 487/00 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση με την Οδηγία 

93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1219 Β΄/04-10-2000), 

 της με αριθμ. 3/Α21045/17-06-2011 Αγορανομική Διάταξη «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 

Αγορανομικής Διάταξης 07/09 σε σχέση με τους κανόνες εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών», 

 

 του ν. 3526/2007 “παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς 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. 

Β. 

 Το με αριθμό πρωτ. 99366/09-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης με 

θέμα :  ”Πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για την 

Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης”. (Πρωτογενές αίτημα –ΑΔΑΜ:18REQ003984629) και την 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό πρωτ. 103223/19-11-2018 (Εγκεκριμένο Αίτημα –

ΑΔΑΜ:18REQ004037627) 

 Το με αριθμό πρωτ. 1927/25-09-2018 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου με θέμα: 
“Πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια ειδών παντοπωλείου»” 

(Πρωτογενές αίτημα –ΑΔΑΜ:18REQ003744966) και την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με 

αριθμό πρωτ. 1935/26-09-2018 (Εγκεκριμένο Αίτημα –ΑΔΑΜ: 18REQ003746374). 
 Το με αριθμό πρωτ. 891/14-09-2018 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης με θέμα: (Πρωτογενές αίτημα –ΑΔΑΜ:18REQ004019875) και την απόφαση 67/2018 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου 

(Εγκεκριμένο Αίτημα –ΑΔΑΜ:18REQ004020143).  

 Τα με αρ. πρωτ:.5905/10-10-2018, 5890/09-10-2018, 5893/09-10-2018, 5849/08-10-2018, 5722/27-

09-2018, 5799/04-10-2018, 5569/25-09-2017 πρωτογενή αιτήματα (ΑΔΑΜ:18REQ003816352, 

18REQ003810607, 18REQ003813194, 18REQ003801240, 18REQ003754141, 18REQ003785279, 

18REQ003778654).και τις αποφάσεις(σε ορθή επανάληψη) με αριθμό 143/2018,144/2018, 
145/2018, 146/2018, 147/2018, 148/2018, 149/2018 (Εγκεκριμένα Αιτήματα – ΑΔΑΜ: 

18REQ003921403, 18REQ003921354, 18REQ003921314, 18REQ003921255, 18REQ003921297, 

18REQ003921371, 18REQ003921283) του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού 

Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ) 

 Την συνολική Μελέτη την οποία συνέταξε το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηρακλείου για την 

εκτέλεση της προμήθειας (Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές προδιαγραφές, Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) του Δήμου και των Νομικών του  Προσώπων Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η, 

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΔΗ.Κ.Ε.Η. 

 Την αρ.πρ. 31727/23-03-16 Απόφαση περί ορισμού των Αντιδημάρχων και την εκχώρηση 

αρμοδιοτήτων σ' αυτούς και η με αριθμό πρωτ. 58120/01-06-2016 απόφαση Δημάρχου περί 

εκχώρησης αρμοδιότητας υπογραφής Διακηρύξεων, περιλήψεων Διακηρύξεων κ.ά. 

 Την  απόφαση με αρ. 1111/2018 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η .08/02/2018 και ώρα 15:00. 

Η διαδικασία (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 

της Διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr, την 14/02/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00  
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1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
21/12/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύτηκε στις 
26/12/2018 (Αριθμός Προκήρυξης Σύμβασης:2018/S 248-574987) 
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη 

καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 

στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 68955 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

o  Στις ημερήσιες εφημερίδες «Πατρίς» και «Νέα Κρήτη»  

o Στην εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού Ηρακλείου «Άποψη του Νότου» 

 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η προκήρυξη επίσης θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια. 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :     

www.heraklion.gr   στην διαδρομή : Αρχική► Επικαιρότητα► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες, στις 28/12/2018 

Επίσης αντίγραφο της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στο δημοτικό κατάστημα του 

Δήμου Ηρακλείου 

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον/τους  ανάδοχο/αναδόχους της προμήθειας. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 2018/S 248-574987. Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 18PROC004280831), όπως αυτή έχει 

δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ 18PROC004283929 ) με τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη της 

μελέτης: 

 Τεχνική Περιγραφή 

 Τεχνικές Προδιαγραφές 

  Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
3. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 

με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 

της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο .δέκα (10) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 

παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 

την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 

να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.  

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

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 

ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 

14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 

αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 

λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 

που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 

υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 

μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 

το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 

διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 

ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 

οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 

και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
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α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς  

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

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία καλύπτει 

το (δύο) 2 επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α, και για το σύνολο της προμήθειας 

ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών 
(8.249,48  €) . Για τους προμηθευτές που ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά μόνο για μία ομάδα, το ποσό 

της εγγυητικής θα αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, μόνο της ομάδας αυτής ως παρακάτω : 

 Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 1 (ΤΜΗΜΑΤΑ 1.1, 1.2,1.3) - (1.993,44 €) χίλια εννιακόσια ενενήντα τρία  

ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά. 

o Για το Τμήμα 1.1 – (1.079,94 €) χίλια εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά. 

o Για το Τμήμα 1.2 – (907,60 €) εννιακόσια επτά ευρώ και εξήντα λεπτά  

o Για το Τμήμα 1.3 – (5,9 €) πέντε ευρώ και εννέα λεπτά. 

 Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 2 (ΤΜΗΜΑΤΑ 2.1) - (254,56  €) διακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και 

πενήντα έξι λεπτά. 

 Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 3 (ΤΜΗΜΑΤΑ 3.1, 3.2) - (90,35  €) ενενήντα ευρώ και τριάντα πέντε 

λεπτά  

 Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 4 (ΤΜΗΜΑΤΑ 4.1, 4.2) - (1.470,68  €) χίλια τετρακόσια εβδομήντα ευρώ 

και εξήντα οκτώ λεπτά. 

 Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 5 (ΤΜΗΜΑΤΑ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4) - (517,50  €) πεντακόσια δέκα επτά ευρώ 

και πενήντα λεπτά . 

 Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 6 (ΤΜΗΜΑΤΑ 6.1) - (618,84 €) εξακόσια δεκαοκτώ ευρώ και ογδόντα 

τέσσερα λεπτά. 

 Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 7 (ΤΜΗΜΑΤΑ 7.1, 7.2, 7.3) - (765,20  €) επτακόσια εξήντα πέντε ευρώ 

και είκοσι λεπτά. 

 Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 8 (ΤΜΗΜΑΤΑ 8.1) - (261,25  €) διακόσια εξήντα ένα ευρώ και είκοσι 

πέντε λεπτά. 

 Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 9 (ΤΜΗΜΑΤΑ 9.1, 9.2, 9.3) - (184,12  €) εκατό ογδόντα τέσσερα ευρώ 

και δώδεκα λεπτά . 

 Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 10 (ΤΜΗΜΑΤΑ 10.1, 10.2) - (41,88  €) σαράντα ένα ευρώ και ογδόντα 

οκτώ . 

 Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 11 (ΤΜΗΜΑΤΑ 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5) - (2.051,67  €) δύο χιλιάδες 

πενήντα ένα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά . 
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Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες(ή 

για ένα ή περισσότερα τμήματα στην Ομάδα 1), τα ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 16/03/2020, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 

 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν 

προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 

υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  
 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 

από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 

σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 

ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
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νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 

της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους 

διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 

ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 

του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 

κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  
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2.2.3.3  
Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, 

θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό 

που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 

εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 

τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  

2.2.3.5. - 
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2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 

τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 

το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 

τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του 

ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 

αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
- 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
- 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
- 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 
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τους με αυτούς. 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. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΕΕΣ που έχει συνταχθεί από την αναθέτουσα 

αρχή και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,  το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, 

με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του 

Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς 

φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1  

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 

είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 

φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 

υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 

περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

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 των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά. 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 

ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από 

το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 

κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη 

θέσεως σε εκκαθάριση. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής 

ενημερότητας δεν καλύπτουν το προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό διάστημα. Λόγω του σύντομου, 

σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τους ημεδαπούς 

φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να 

καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 

του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 

στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση 

β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
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γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 

οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 

που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 

του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 

εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 

σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 

σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 

έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 

το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 

εκπροσώπου. 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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Β.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

 

 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης  της Σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 

τιμής η οποία θα δοθεί ως εξής : 

α)Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από 

την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε 

κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: κατεψυγμένα ψάρια & λαχανικά, είδη 

οπωροπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά, είδη κρεοπωλείου και ελαιόλαδο (Ομάδες 1-5). 

β) Με τιμή μονάδας ανά είδος για τα υπόλοιπα είδη (Ομάδες 6-11). 

Για την Ομάδα 1 η κατακύρωση θα γίνει ανά Τμήμα (1.1 έως1.3) στον προμηθευτή ο οποίος προσέφερε 

συνολικά το μεγαλύτερο επί τοις εκατό ποσοστό έκπτωσης για το τμήμα αυτό. Για τις Ομάδες 2 -5 η 

κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει ανά ομάδα ειδών στον προμηθευτή ο οποίος προσέφερε συνολικά 

την το μεγαλύτερο επί τοις εκατό ποσοστό έκπτωσης για την ομάδα αυτή. Για τις Ομάδες 6 έως 11 η 

κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει ανά ομάδα ειδών στον προμηθευτή ο οποίος προσέφερε συνολικά 

την χαμηλότερη τιμή για την ομάδα αυτή. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα τεύχη των Τεχνικών Προδιαγραφών 

και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης της προμήθειας τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της Διακήρυξης . 

 Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών 

όπως αυτές καθορίζονται στην επισυναπτόμενη μελέτη. Για την Ομάδα 1 μπορεί να υποβληθεί προσφορά 

και για κάθε ένα από τα τμήματα (Τμήματα 1.1, 1.2, 1.3).  

Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στην ομάδα που 

συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος για τις Ομάδες 2 έως 11 . Για την Ομάδα 1 η προσφορά θα αφορά το σύνολο 

των ειδών των Τμημάτων (1.1 έως 1.3) που συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος. 

 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

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

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής . 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
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ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 

από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 

2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 

56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 

5 της ίδιας Υ.Α.  

 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 

θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 

αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εκτός από τις ειδικές φόρμες του συστήματος οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι 

υποβάλλουν προσφορά για τις Ομάδες 1 έως 5, για την σύνταξη της Οικονομικής τους προσφοράς, θα 

πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ψηφιακά υπογεγραμμένο το παρεχόμενο Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς το οποίο διατίθεται και σε επεξεργάσιμη μορφή  (.doc) με τα έγγραφα της 

σύμβασης. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
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Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 

να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά 

είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 

ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη 

Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι 

οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 

του ν. 4412/2016 και 

 β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 

2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία θα 

δηλώνει: 

 την/τις  Ομάδα/ Ομάδες ή/και το/τα τμήμα/τμήματα για την Ομάδα 1, για τις οποίες υποβάλει 

προσφορά 

 Ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της μελέτης(Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές 

Προδιαγραφές, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Ενδεικτικό Προϋπολογισμό) 

 Η προσφορά του θα ισχύει για 12 μήνες από την από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει συνταχθεί από την αναθέτουσα 

αρχη και έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 

και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για το “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ESPD)”, που είναι αναρτημένες στον εξής διαδικτυακό ιστότοπο: 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470

3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403

629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

Επίσης στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 

έχουν αναρτηθεί σχετικές οδηγίες για την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ. 

 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις 

ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
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2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί και περιγράφονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα 

των προσφερόμενων ειδών, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

 Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά 

στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως 

δωρεάν____________») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές 

δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν 

το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και 

τους υπεργολάβους που προτείνουν . 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο «Οικονομική 

Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 

στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 

και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, η οικονομική 

προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 

προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

Για τα είδη των Ομάδων 1 -5 (είδη με ποσοστό έκπτωσης) και για λόγους σύγκρισης των προσφορών από 

το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι 

συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που 

προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Ενδεικτική Τιμή 

Μονάδας που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη (Ενδεικτικό Προϋπολογισμό) για το αντίστοιχο υπό 

προμήθεια είδος. 

 

Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει  ποσοστό έκπτωσης 5% επί της τιμής (όπως ακριβώς 
ζητείται από τη Διακήρυξη) για το είδος  «Κρέας Μοσχαρίσιο (νωπό άνευ οστών από σπάλα)» στο Τμήμα 

1.1 του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού. 

 Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρωθεί ως 

τιμή προσφοράς 7,39 - (7,39 x 5%) = 7,02. 

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω τιμή αναφοράς σύμφωνα με το παράδειγμα γίνεται για να αποτυπωθεί 

έμμεσα το ποσοστό έκπτωσης που δίνεται για το είδος και όχι η τελική τιμή πώλησης η οποία θα 

υπολογίζεται κατά την ημέρα παράδοσης του είδους όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο 

από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ δελτίο μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους και το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης. 
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Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 

οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα παραγόμενα από το 

σύστημα καθώς και συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς, σε μορφή pdf, στο οποίο θα αναγράφεται το ποσοστό της προσφερόμενης έκπτωσης για κάθε 

είδος της/των ομάδας/ομάδων για τις οποίες συμμετέχει. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 

δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς 

η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των 

υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 

του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή 

δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον (υπό)φάκελο «Οικονομική 

Προσφορά». 

 

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

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

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

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

εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα 

από το σύστημα.  

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

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

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

παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 

καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.  

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών 

από την επόμενη της διενέργειας του.  

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 

όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 

ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 

όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 

ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 

αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 

της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

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

Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 

4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 

και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» την 14/02/2019 και ώρα 10:00 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 

και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 

παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως 

εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 

μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών 

των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 

προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων 

τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 

ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών 

προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 

σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 



 

Σελίδα 30 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 

αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 

προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 

δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

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

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 

οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης  

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας 

είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του 

διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για 

ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 15% στην 

περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για 

κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται 

προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 

προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 

την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 του 

ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του 

προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 

κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση . 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 

προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 

πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

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

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

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

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

παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 

αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε 

περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 
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(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 

στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 

Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 

19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 

του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 

ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 

ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 

πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 

των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 

εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 

ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 

εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς 

τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  



 

Σελίδα 34 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  καλής εκτέλεσης 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

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

παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 

ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

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

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 

και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των 

ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/16. 

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

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

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

 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 

επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 

της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 

άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 

παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 

εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 

παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 

παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 . 

 



 

Σελίδα 35 

4.4 Υπεργολαβία 

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

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

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

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

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

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

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

διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 

οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

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

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

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

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

αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 

παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 

σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών Η πληρωμή του συμβατικού 

τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 

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

πληρωμή 

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

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή.  

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

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

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

α) Κράτηση 0,06% 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) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, 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 της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

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

εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

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

εισοδήματος αξίας  επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

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

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 .Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

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

πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
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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. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 

11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος –τρόπος -τόπος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά ως εξής: 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του 

Δήμου και των Νομικών Προσώπων κατόπιν έγγραφης ή τηλεφωνικής παραγγελίας τους. 

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

του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών Προσώπων του Δήμου. Ειδικά για τα κατεψυγμένα προϊόντα και για 

τα είδη που χρήζουν συντήρηση σε συγκεκριμένους βαθμούς Κελσίου, η μεταφορά τους θα πρέπει να 

γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις. Τα προς προμήθεια τρόφιμα θα πρέπει να μην 

έχουν ξένες ύλες και προσμίξεις και ελαττώματα, να είναι ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά επώνυμα και 

όχι άγνωστης προέλευσης με τυπωμένη ημερομηνία λήξεως. Τα οπωρολαχανικά και τα κηπευτικά πρέπει να 

είναι φρεσκοκομμένα και διατηρημένα χωρίς την προσθήκη επικίνδυνων συντηρητικών ουσιών. Η 

οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας περί 

συσκευασίας τροφίμων.  

Ο ανάδοχος οφείλει να επιδεικνύει τα δελτία καταλληλότητας και προελεύσεως των προϊόντων σε κάθε 

παράδοση – παραλαβή και να τηρούνται οι οδηγίες σύμφωνα με τον αντίστοιχο Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ. 

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. 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται σε δώδεκα (12) 

μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 

υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

Αναλυτική περιγραφή του χρόνου – τόπου και τρόπου παράδοσης δίνεται στο τεύχος Συγγραφή 
Υποχρεώσεων. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών Προσώπων 

του Δήμου, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του 

άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και στη Συγγραφή 

Υποχρεώσεων. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος 

και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με 

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. 
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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. 

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

μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τις Επιτροπές Παραλαβής του Δήμου Ηρακλείου και των Ν.Π.Δ.Δ 

του Δήμου. 

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

επιτροπή 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. 

 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου 

 

 

Καραντινός Γεώργιος 



 

 

 Προκήρυξη  
(Περίληψη Διακήρυξης) 

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813409000, fax 2810229207  Τ.Κ. 71202 
προκηρύσσει ηλεκτρονικό  ανοικτό (άνω των ορίων) δημόσιο διαγωνισμό  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ AΘΛΗΣΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η), ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Η)”» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής η οποία θα δοθεί ανά περίπτωση ως εξής : 
α)Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από 
την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε 
κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: κατεψυγμένα ψάρια & λαχανικά, είδη 
οπωροπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά, είδη κρεοπωλείου και ελαιόλαδο. 
β) Με τιμή μονάδας ανά είδος για τα υπόλοιπα είδη. 
Η προμήθεια κατατάσσεται σε έντεκα (11) Ομάδες ανάλογα με το υπό προμήθεια είδος και κάθε ομάδα 
σε τμήματα ανάλογα με τον φορέα (Δήμος Ηρακλείου και  Νομικά Πρόσωπα) ως εξής: 
 Ομάδα 1: Είδη κρεοπωλείου, Ομάδα 2:Κατεψυγμένα είδη ιχθυοπωλείου, Ομάδα 3:Κατεψυγμένα 
λαχανικά, Ομάδα 4: Είδη οπωροπωλείου (νωπά φρούτα και λαχανικά), Ομάδα 5:Ελαιόλαδο, Ομάδα 
6:Είδη αρτοποιίας, Ομάδα 7:Γαλακτοκομικά προϊόντα, Ομάδα 8:Φρέσκο γάλα, Ομάδα 9:Εμφιαλωμένο 
νερό, Ομάδα 10:Χυμοί –Αναψυκτικά, Ομάδα 11:Είδη  παντοπωλείου. 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά 
είτε για το σύνολο και των έντεκα ομάδων, είτε για μια ή και περισσότερες ομάδες. Για την Ομάδα 1 
μπορεί να υποβληθεί προσφορά και για κάθε ένα από τα τμήματα της. 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας του συνόλου των τροφίμων (Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ. αυτού) ανέρχεται 
στο ποσό των 472.819,29 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριανταπέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία 
αποστολής της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), 
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ .Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και 
πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου http:// 
www.heraklion.gr. 
 
Αριθμός Συστήματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού : 68955 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη 
http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 08/02/2019, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 15:00. 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την Πέμπτη 14/02/2019 και ώρα 10:00 από το 
αρμόδιο συλλογικό όργανο, την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. 
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Πληροφορίες: B.Τζανιδάκης  
Ταχ. Διεύθυνση:  Ανδρόγεω 2 
Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης 
Τηλ: 2813409185-186-189-403 
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Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία καλύπτει 
το (δύο) 2 % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α, που για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται 
στο ποσό των  8.249,48  € . Για τους προμηθευτές που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προσφορά μόνο για 
μία ομάδα (ή τμήμα για την Ομάδα1), το ποσό της εγγυητικής θα αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικά 
προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης για την ομάδα αυτή, μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά περισσότερες ομάδες(ή 
για ένα ή περισσότερα τμήματα στην Ομάδα 1), τα ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται 
αντίστοιχα. 
Η παρούσα θα δημοσιευτεί μία φορά στις  ημερήσιες εφημερίδες «Πατρίς» και «Νέα Κρήτη» και στη 
εβδομαδιαία « Άποψη του Νότου».  
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον/τους ανάδοχο/αναδόχους. 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
 

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2   
Τ.Κ: 71202  
ΑΡΜΟΔΙΟΣ  :Β. Τζανιδάκης   
Τηλ.: 2813409185-186-189-403  
Fax:  2810-229207  
E-mail : prom@heraklion.gr  
  
  

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ AΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η), ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Η)”» 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 412.473,78 €  
Φ.Π.Α.                         :   60.345,51 €  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 472.819,29 €  
  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων και 
ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των δομών του Δήμου 
Ηράκλειου και των Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ¨ για ένα έτος. 
 
Ανάδοχοι θα αναδειχθούν ύστερα από την διαδικασία του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την εκτέλεση της προμήθειας. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και των 
Νομικών Προσώπων του Δήμου.  
Τα ποσά που αναφέρονται ανά ομάδα ή τμήμα στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό δεν 
δεσμεύουν το Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου όσον αφορά στη διάθεσή τους. Η διάθεση 
και κατανομή των αναφερόμενων ποσών στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, για την 
προμήθεια των τροφίμων, είναι ενδεικτική και θα γίνεται σταδιακά και με βάση τις 
πραγματικές ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ , οι οποίες θα εμφανιστούν κατά το χρόνο 
υπογραφής της σύμβασης και μόνο μέχρι εξάντλησής τους. 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 472.819,29 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 13% ή 24% που αντιστοιχεί ανάλογα με την κατηγορία των ειδών. 
 
 

mailto:prom@heraklion.gr


 

 
 

ΑΡΘΡΟ  2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

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

 του ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της 
Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ- Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

 του ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α). 

  του ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ 87 τ. Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ». 

 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” και του ν. 3614/2007 
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

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

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1,   

 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. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

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

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 
Εσωτερικών 



 

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

 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 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ. 39/2017 (Α' 64) “Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
ενώπιων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών”. 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 του Ν. 2539/1997 Φ.Ε.Κ 244 τ. Α΄/04-12-1997 « Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης». 

  της Π1/358/1999 Φ.Ε.Κ 92 τ. Β΄/10-02-1999 όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τις Π1/667/2005 Φ.Ε.Κ. 448 τ. Β΄/07-04-2005, Π1/2570/2007 
Φ.Ε.Κ. 1240 τ. Β΄/19-07-2007 και Π1/1732/2013 Φ.Ε.Κ. 1869 τ. Β΄/31-07-2013, όπως 
ισχύει, Υπουργικές Αποφάσεις, περί εξαιρέσεως προμηθειών που 
πραγματοποιούνται με ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών σύμφωνα με την παρ. 
3γ του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995. 

 την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 12-12-2012 Φ.Ε.Κ. 240/τ. Α΄/12-12-2012 η 
οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 Φ.Ε.Κ. 18 τ. Α΄/25-01-2013 άρθρο 4 παρ. 1, 
καθώς και της εγκυκλίου 3 με αριθ. Πρωτ: 11543/26-03-2013 του Υπουργείου 
Εσωτερικών με την οποία ανατίθεται στους Δήμους η ανάδειξη χορηγητών, για την 
προμήθεια τροφίμων και ειδών καθαριότητας για όλα τα ιδρύματα και τους 
οργανισμούς αυτών. 

 του νόμου 2741/99, όπως ισχύει, «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και άλλες 
ρύθμισες θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 199 Α΄/28-09-1999), 

 του Εκτελεστικού Κανονισμού με αριθμ. 29/2012 της Επιτροπής της 13ης 
Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας ελαιολάδου, 

 του Κανονισμού (ΕΚ) 543/2008 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2008 «Καθορισμός 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) με αρ. 1234/2007 του 
Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών», 



 

 του Κανονισμού (ΕΚ) 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά 
με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να 
έλθουν σε επαφή με τρόφιμα, 

 του Κανονισμού (ΕΚ) 2073/2005 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί 

 μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα και τις τροποποιήσεις αυτού (Καν 
1441/2007), 

 του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων και τις τροποποιήσεις 
αυτού, 

 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων 
της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων και τον Καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας 
τροφίμων, με τις τροποποιήσεις αυτού, 

 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 1538/91 της Επιτροπής της 5ης Ιουνίου 1991, για τον 
καθορισμό λεπτομερών κανόνων ενόψει της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) με 
αριθμ. 1906/10 του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους κανόνες εμπορίας για το 
κρέας πουλερικών, 

 του π.δ. 79/2007 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών 
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής 
για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και 
καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την 
υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου» (ΦΕΚ 95 Α΄/03-05-2007), 

 της με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017), 
«Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων ποτών 
και άλλες διατάξεις», 

 της με αριθμ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 (ΦΕΚ 3282 ‘Β 19/9/2017 Ποιότητα νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγί- ας 
98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015), 

 της με αριθμ. 15523/2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αναγκαία συμπληρωματικά 
εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 
854/202 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου», 

 της με αριθμ. 487/00 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Υγιεινή των τροφίμων σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1219 Β΄/04-10-
2000), 

 της με αριθμ. 3/Α21045/17-06-2011 Αγορανομική Διάταξη «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της Αγορανομικής Διάταξης 07/09 σε σχέση με τους κανόνες 
εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών», 



 

 

 του ν. 3526/2007 “παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς 
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. 

 
 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας είναι: 
 
-Η διακήρυξη του διαγωνισμού 
-Η συγγραφή υποχρεώσεων 
-Οι τεχνικές προδιαγραφές 
-Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
-Ο προϋπολογισμός προσφοράς 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 
 

 
Η τιμή των προσφορών θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της προμήθειας 
και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται. 
Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται το κόστος  της προμήθειας,  το κόστος φορτοεκφόρτωσης των 
ειδών και η προσκόμισή τους στους χώρους του κάθε φορέα, καθώς και κάθε νόμιμη 
κράτηση. 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με χρηματικά εντάλματα πληρωμής τα 
οποία θα συνοδεύονται από όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα 
εκδίδονται μετά την παραλαβή των ειδών κι εφόσον η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του 
κάθε φορέα( Δήμος Ηρακλείου και Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου)  υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 
Λόγω του ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, η νομιμότητα της παρούσας 
διαγωνιστικής διαδικασίας θα τεθεί υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Για το σκοπό του ελέγχου αυτού η αναθέτουσα αρχή θα υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία 
Επιτρόπου το φάκελο του διαγωνισμού με όλα τα σχετικά έγγραφα και τα στοιχεία καθώς 
και ανυπόγραφα τα σχέδια των συμβάσεων. Εάν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός, οι συμβάσεις 
δεν θα υπογραφούν. 
Τα σχέδια των συμβάσεων θα συνταχθούν από το Δήμο Ηρακλείου και από τα Ν.Π.Δ.Δ του 
Δήμου. 

 



 

ΑΡΘΡΟ  6ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
  
ΑΡΘΡΟ  7ο : ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους. 
ΑΡΘΡΟ  8ο : ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση 
των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει 
την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα 
αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. . Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία. 
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, εφόσον το(α) τμήμα(τα) 
της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 
(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως 
άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω 
ποσοστού.  
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 
και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  
ΑΡΘΡΟ  9ο :ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 
ΑΡΘΡΟ  10ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  



 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  11ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Εγγύηση συμμετοχής 

 
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν  στον διαγωνισμό οφείλουν  να προσκομίσουν 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό   (δύο) 2 επί τοις % της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α, και για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών 
(8.249,48  €) . Για τους προμηθευτές που ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά μόνο για 
μία ομάδα, το ποσό της εγγυητικής θα αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικά 
προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, 
μόνο της ομάδας αυτής ως παρακάτω : 

 Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 1 (ΤΜΗΜΑΤΑ 1.1, 1.2,1.3) - (1.993,44 €) χίλια 
εννιακόσια ενενήντα τρία  ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά. 

o Για το Τμήμα 1.1 – (1.079,94 €) χίλια εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα 
τέσσερα λεπτά. 

o Για το Τμήμα 1.2 – (907,60 €) εννιακόσια επτά ευρώ και εξήντα λεπτά  

o Για το Τμήμα 1.3 – (5,9 €) πέντε ευρώ και εννέα λεπτά.  

 Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 2 (ΤΜΗΜΑΤΑ 2.1) - (254,56  €) διακόσια πενήντα 
τέσσερα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά. 

 Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 3 (ΤΜΗΜΑΤΑ 3.1, 3.2) - (90,35  €) ενενήντα ευρώ και 
τριάντα πέντε λεπτά  

 Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 4 (ΤΜΗΜΑΤΑ 4.1, 4.2) - (1.470,68  €) χίλια τετρακόσια 
εβδομήντα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά. 

 Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 5 (ΤΜΗΜΑΤΑ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4) - (517,50  €) πεντακόσια 
δέκα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά . 

 Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 6 (ΤΜΗΜΑΤΑ 6.1) - (618,84 €) εξακόσια δεκαοκτώ ευρώ 
και ογδόντα τέσσερα λεπτά. 

 Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 7 (ΤΜΗΜΑΤΑ 7.1, 7.2, 7.3) - (765,20  €) επτακόσια 
εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά. 

 Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 8 (ΤΜΗΜΑΤΑ 8.1) - (261,25  €) διακόσια εξήντα ένα 
ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά. 

 Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 9 (ΤΜΗΜΑΤΑ 9.1, 9.2, 9.3) - (184,12  €) εκατό ογδόντα 
τέσσερα ευρώ και δώδεκα λεπτά . 

 Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 10 (ΤΜΗΜΑΤΑ 10.1, 10.2) - (41,88  €) σαράντα ένα 
ευρώ και ογδόντα οκτώ . 

 Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 11 (ΤΜΗΜΑΤΑ 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5) - (2.051,67  
€) δύο χιλιάδες πενήντα ένα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά . 



 

 
Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για μία ή 
περισσότερες ομάδες (ή για ένα ή περισσότερα τμήματα στην Ομάδα 1), τα ποσά των 
εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα.  
 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Σε 
περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων 
φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα 
άρθρα 73-75 και 78 του ν.4412/16 , δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα 
έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 
σύμβασης. 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για εξήντα (60) 
ημέρες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/16, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 
πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της  μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
ΑΡΘΡΟ  12ο :ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
α) Το 100% της συμβατικής αξίας των υλικών τα οποία παραδίδονται στο φορέα, μετά την 
οριστική παραλαβή τους. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την 
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται 
με τις ακόλουθες κρατήσεις:  



 

α) Κράτηση 0,06% 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) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, 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 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με χρηματικά εντάλματα πληρωμής τα 
οποία θα συνοδεύονται από όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα 
εκδίδονται μετά την παραλαβή των ειδών κι εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής του κάθε 
φορέα υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 

 Ο τρόπος τιμολόγησης κατόπιν της προσφερόμενης έκπτωσης και της κατακύρωσης του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού θα καθορίζεται λεπτομερώς στη σύμβαση η οποία θα 
υπογραφεί μεταξύ του αναδόχου και του κάθε φορέα. 

Για τα είδη για τα οποία έχει δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί της επί της εκάστοτε 
διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών-από την 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ -,Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού 
,τα τιμολόγια θα συνοδεύονται από τα ημερήσια δελτία πιστοποίησης Μέσης Λιανικής 
Τιμής πώλησης του είδους. Ο ΦΠΑ, ο οποίος περιλαμβάνεται στη μέση λιανική τιμή, θα 
αφαιρείται με εσωτερική αφαίρεση, στη συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται και 
το δοθέν ποσοστό έκπτωσης και στο προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο 
ΦΠΑ. Οι νόμιμες κρατήσεις θα υπολογίζονται στις ανωτέρω τιμές μετά την αφαίρεση της 
έκπτωσης και του ΦΠΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ  13ο :ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Δήμο Ηρακλείου 
( ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου), ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει 
τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή 
στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του 
ν. 4412/2016. Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί 
τη σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Δήμο Ηρακλείου ( ή του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 



 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 
του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο  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 Δημοτικού Συμβουλίου για τον 
Δήμο Ηρακλείου ( ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου), 
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  14ο :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 
των όρων των άρθρων 13 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 15. (Χρόνος, 
Τόπος - Τρόπος παράδοσης υλικών), 17. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε 
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο για 
τον Δήμο Ηρακλείου ( ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου του Δήμου), 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
 

 
ΑΡΘΡΟ  15ο :ΧΡΟΝΟΣ , ΤΟΠΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται άμεσα και παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη 
τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων κατόπιν 
έγγραφης  παραγγελίας τους η οποία θα αποστέλλεται με φαξ ή email . 

Η διακίνηση των ειδών θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή μέχρι το 
χώρο παράδοσης του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών Προσώπων του Δήμο σύμφωνα 
με τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις, τους κανονισμούς ΕΕ και τις Οδηγίες του ΕφΕΤ 
περί μεταφοράς τροφίμων ανάλογα με το είδος της προμήθειας. Η δαπάνη συσκευασίας, 
φόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει τον 
ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των προϊόντων, έναντι κάθε 
κινδύνου, μέχρι το χρόνο της παραλαβής τους από την αρμόδια Επιτροπή. 

Ο ανάδοχος οφείλει να επιδεικνύει τα δελτία καταλληλότητας και προελεύσεως των 
προϊόντων σε κάθε παράδοση – παραλαβή και να τηρούνται οι οδηγίες σύμφωνα με τον 
αντίστοιχο Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ. 



 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται ως εξής: 

Α. Για τον Δήμου Ηρακλείου (Δ/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης): 

1. Για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες των ενδεών πολιτών κατοίκων του 
Δήμου Ηρακλείου που έχουν καταγραφεί ως ωφελούμενοι των κοινωνικών υπηρεσιών του 
Δήμου βάσει οικονομικών & κοινωνικών κριτηρίων (Τμήμα 1.2): 

Η παράδοση των ειδών από τον προμηθευτή θα γίνει κατά την περίοδο των εορτών 
Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά και Πάσχα, κατόπιν συνεννόησης του προμηθευτή με την 
Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης. Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο 
κατάστημα/καταστήματα του προμηθευτή σε κάθε δικαιούχο που θα προσκομίζει έγγραφο 
(διατακτική) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου και στο οποίο θα 
αναγράφεται το όνομα του δικαιούχου, αριθμός μητρώου – κωδικός  ο οποίος θα δίδεται 
από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και θα είναι μοναδικός για κάθε δικαιούχο, η 
ποσότητα και το είδος των τροφίμων που δικαιούται.  

Κατά την παράδοση των προϊόντων στους δικαιούχους, ο προμηθευτής θα συμπληρώνει με 
δική ευθύνη, κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, 
ΑΔΤ/διαβατηρίου, αριθμό μητρώου) στην οποία ο κάθε δικαιούχος θα πρέπει να 
υπογράφει κατά  την παραλαβή των προϊόντων.  

Ο προμηθευτής αφού παραδώσει τα τρόφιμα (ανά περίοδο) θα συλλέξει τις διατακτικές 
που του έχουν παραδοθεί από τους ωφελούμενους της υπηρεσίας, την κατάσταση 
παραλαβής με τα στοιχεία και τις υπογραφές των δικαιούχων τα οποία θα αποτελούν 
συνοδευτικό – αποδεικτικό του τιμολογίου. Η οριστική παραλαβή των τροφίμων θα γίνει 
από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου Ηρακλείου, αφού ο 
προμηθευτής προσκομίσει με το τιμολόγιό του την κατάσταση με τις υπογραφές των 
δικαιούχων και το σύνολο των εγγράφων (διατακτικών) της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης.  

 

1.2 Για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών για τη λειτουργία των Κέντρων Κοινοτικής 
Φροντίδας - Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Ηρακλείου (KE.ΚΟΙ.Φ-Α.Π.Η)(Τμήματα: 5.2, 
9.2, 10.1, 11.3): 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται σε 
δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Η παράδοση των ειδών από τους προμηθευτές θα γίνει τμηματικά (περίπου 4 παραδόσεις). 
Οι παραδόσεις θα γίνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 7:30 έως 15:30, στα δέκα 
(10) Κέντρα Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Ηρακλείου κατόπιν 
συνεννόησης με την Δ/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου. 

 Ο τόπος παράδοσης των ειδών για κάθε κέντρο είναι: 

 

ΚE.ΚΟΙ.Φ. - Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

Α/Α Επωνυμία/Διεύθυνση ΤΗΛΕΦΩΝΟ  



 

1 
ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Αγ. Τριάδας  

Δ/νση: Βουρδουμπάδων 12 

2810 342367 

2810 333261 
 

2 
ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Κατσαμπά  

Δ/νση: Αγησιλάου 4 
2810 301437  

3 
ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Πόρου   

Δ/νση: Μ. Κωνσταντίνου 15 

2810 330318 

2810 300160 
 

4 

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Θερίσου 

Δ/νση: Μ. Αρχαγγέλου & Μίνωος 

 

2810 256271  

5 

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Δειλινών 

Δ/νση: Ηπείρου & Εργοτέλους 26 

 

2810 313039 

2810 314322 
 

6 
ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η Τάλως  

Δ/νση: Μάχης Κρήτης & Ηφαίστου 
2810 315453  

7 
ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Μασταμπά  

Δ/νση: Λευθεραίου 34 
2810 360973    

8 

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Φορτέτσας 

Δ/νση: Ιπποκράτους 8 

 

2810 360399  

9 
ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Αγίου Ιωάννη   

Δ/νση: Χατζάκη 40 
2810  235675  



 

10 
ΤΜΗΜΑ  ΚΟΙ. Φ. - Α.Π.Η. ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

Δ/νση: Διονυσίου 13 
2810  221738  

 

1.3 Για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ηρακλείου(Τμήματα: 5.3, 
11.2): 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται σε 
δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Η παράδοση των ειδών από τους προμηθευτές θα γίνει τμηματικά (περίπου 4 παραδόσεις).  
Οι παραδόσεις θα γίνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 7:30 έως 15:30, στο 
χώρο στον οποίο στεγάζεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο, κατόπιν συνεννόησης με την Δ/νση 
Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου. Ο τόπος παράδοσης των ειδών για το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι στην οδό Κόσμων 24 και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 
2810335572. 

B. Για τον Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Απασχόλησης και Μαζικής Άθλησης 
Ηρακλείου (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η).  

(Τμήματα: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 11.1) 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται σε 
δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας στα 
είκοσι (20) Κέντρα Προσχολικής Αγωγής (ΚΕ.Π.Α) του Δήμου Ηρακλείου, τις ημέρες και ώρες 
λειτουργίας τους, από την υπογραφή της σύμβασης ως εξής: 

1. Για τo Τμήμα 1.1.(Είδη Κρεοπωλείου) θα γίνονται δύο (2) παραδόσεις ανά 
εβδομάδα τις ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη και ώρες από 07:30 έως 14:00 

2. Για τα Τμήματα 2.1(Κατεψυγμένα είδη ιχθυοπωλείου).και 3.1.(Κατεψυγμένα 
Λαχανικά) θα γίνεται μία (1) παράδοση ανά εβδομάδα από Δευτέρα έως Πέμπτη 
και ώρες από 07:30 έως 14:00 

3. Για τo Τμήμα 4.1 (Είδη Οπωροπωλείου) θα γίνεται μία(1) παράδοση ανά εβδομάδα 
κάθε Τρίτη  

4. Για τo Τμήμα 5.1 (Ελαιόλαδο) θα γίνεται μία(1) παράδοση κάθε μήνα. 
5. Για τo Τμήμα 6.1 (Είδη Αρτοποιίας) θα γίνονται παραδόσεις καθημερινά από 

Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 07:00 έως 09:00. 
6. Για τo Τμήμα 7.1 (Γαλακτοκομικά Προϊόντα) θα γίνεται μία (1) παράδοση κάθε 15 

ημέρες. 
7.  Για τo Τμήμα 8.1 (Φρέσκο Γάλα) θα γίνεται παράδοση κάθε εβδομάδα από 

Δευτέρα έως Τετάρτη. Το διανεμόμενο γάλα θα πρέπει την ημέρα παράδοσης από 
τον προμηθευτή, να έχει τουλάχιστον τέσσερις (4) ήμερες διάρκεια πριν την 
ημερομηνία λήξης του. Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ διατηρεί το δικαίωμα για ορισμένες 
περιόδους, να διακόπτει προσωρινά και για μικρό χρονικό διάστημα τη χορήγηση 
του γάλακτος. 



 

8. Για τo Τμήμα 9.1 (Εμφιαλωμένο Νερό) θα γίνεται παράδοση κάθε δύο (2) 
εβδομάδες. 

9. Για τo Τμήμα 11.1.(Είδη Παντοπωλείου) θα γίνεται παράδοση μία (1) φορά την 
εβδομάδα. 

 

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ έχει το δικαίωμα να διαφοροποιεί, κατά περίπτωση και κατά κρίση, τον 
αριθμό των προς παράδοση συσκευασιών, ανάλογα με το αριθμό παιδιών που 
φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς  ανά ημέρα, συμμορφωμένου πάντα στον τελικό 
αριθμό των τεμαχίων της παρούσας μελέτης, που θα κοινοποιείται νωρίτερα στον ανάδοχο 
με την κατάθεση της παραγγελίας ανά εβδομάδα  .  

Ο τόπος παράδοσης των ειδών για κάθε ΚΕ.Π.Α είναι: 

ΚΕ.Π.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ 

Α΄ ΚΕ.Π.Α 
Τ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 45 

ΑΝΑΛΗΨΗ 
2810- 227164 https://goo.gl/maps/8Lhj0 

Β΄ ΚΕ.Π.Α 

ΨΥΧΑΡΗ & ΕΡΩΦΙΛΗΣ 
ΓΩΝΙΑ  2810-235540 https://goo.gl/maps/LNQdX 

ΟΑΣΗ 

Γ΄ ΚΕ.Π.Α 
(Βρεφονηπιακός) 

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 
2810-251365 https://goo.gl/maps/VDRIR  

 ΔΕΙΛΙΝΑ 

Δ΄ ΚΕ.Π.Α 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

61 ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ 
2810-230925 https://goo.gl/maps/2ctN5 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
(Βρεφονηπιακός) 

ΒΟΥΤΕΣ 2810-543957 https://goo.gl/maps/6lwG6 

ΣΤ΄ ΚΕ.Π.Α 
(Βρεφονηπιακός) 

ΗΦΑΙΣΤΟΥ 49   
2810-257310 https://goo.gl/maps/GxlZt  

ΤΑΛΩΣ 

Ζ΄ ΚΕ.Π.Α 
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 1  

2810-221135 https://goo.gl/maps/kkMSa 

ΠΟΡΟΣ 

Η΄ ΚΕ.Π.Α 
(Βρεφονηπιακός) 

ΟΛΥΜΠΟΥ & ΔΡΑΜΑΣ 
ΠΑΤΕΛΛΕΣ 

2810-235306 https://goo.gl/maps/2cYji 

ΙΒ΄ ΚΕ.Π.Α 
ΑΛΑΜΑΝΑΣ 4 
ΠΛ.ΣΙΝΑΝΗ 

2810-234014 https://goo.gl/maps/m6y4v 

Ι΄ ΚΕ.Π.Α 
ΚΟΜΒΟΣ  

ΓΙΟΦΥΡΟΥ 
2810-254557 https://goo.gl/maps/0Iw35 

ΙΑ΄ΚΕΠΑ 
ΣΟΛΩΝΟΣ 23 

2810-328058 https://goo.gl/maps/CSFhP  

ΦΟΡΤΕΤΣΑ 

Κ.Β. ΜΗΤΕΡΑ 
ΟΔΟΣ ΕΡΜΗ 

2810-232471 https://goo.gl/maps/Sr6J9 

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΒ 
(Βρεφικός) 

ΕΡΜΗ 33 
2810-323403 https://goo.gl/maps/8SP8G 

 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

Κ΄ ΚΕΠΑ 
(Βρεφονηπιακός) 

ΣΚΛΑΒΟΚΑΜΠΟΥ 74 
2810-361026 https://goo.gl/maps/e9NGG 

ΑΤΣΑΛΕΝΙΟ 

https://goo.gl/maps/8Lhj0
https://goo.gl/maps/LNQdX
https://goo.gl/maps/VDRIR
https://goo.gl/maps/2ctN5
https://goo.gl/maps/6lwG6
https://goo.gl/maps/GxlZt
https://goo.gl/maps/kkMSa
https://goo.gl/maps/2cYji
https://goo.gl/maps/m6y4v
https://goo.gl/maps/0Iw35
https://goo.gl/maps/CSFhP
https://goo.gl/maps/Sr6J9
https://goo.gl/maps/8SP8G
https://goo.gl/maps/e9NGG


 

ΑΣΤ. ΜΕΓΑΡΟ 2 ΑΟΡΑΚΙΑ 2810-274177 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ ΜΑΥΣΩΛΟΥ 36 2810-240168 https://goo.gl/maps/hMr4x  

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 2810-873000 https://goo.gl/maps/IXctF 

ΑΣΙΤΕΣ 
(Βρεφονηπιακός) 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΣΙΤΕΣ 2810-861286 https://goo.gl/maps/qg8PW 

ΠΑΛΛΙΑΝΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΛΙΑΝΗΣ 2810-791499 https://goo.gl/maps/1U8J7 

ΔΑΦΝΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΑΦΩΝ 2810-791110 https://goo.gl/maps/FfKFF 

 

Γ. Για την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής 
Πρόνοιας Ηρακλείου (Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ηρακλείου – ΔΗ.Κ.Ε.Η) για την 
λειτουργία των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) 
(Τμήματα: 5.3, 7.2, 9.3, 10.2, 11.4) 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται σε 
δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Η παράδοση των ειδών από τους προμηθευτές θα γίνει τμηματικά. Για τα είδη του 
τμήματος 7.2 -Γιαούρτι (συσκευασία 200 γρ.) θα γίνονται 2 παραδόσεις κάθε μήνα. Για τα 
Τμήματα 5.3, 9.3, 10.2, 11.4 θα γίνουν συνολικά περίπου 4 παραδόσεις. 

 Οι παραδόσεις θα γίνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 7:30 έως 15:30, στα 
τέσσερα (4) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) που υλοποιεί η Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, 
Διονυσίου 13Α (Παλαιό Δημαρχείο Νέας Αλικαρνασσού) και κατόπιν συνεννόησης με τα 
κεντρικά της γραφεία. 

Ο τόπος παράδοσης των ειδών για κάθε κέντρο είναι: 

Κ.Η.Φ.Η  

Α/Α Επωνυμία/Διεύθυνση ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1 
Κ.Η.Φ.Η. Αγ. Τριάδας  

Δ/νση: Διευθ. Παλμέτη 17 
2810 242920 

2 
Κ.Η.Φ.Η. Ν. Αλικαρνασσού 

Δ/νση: Μαυσώλου γωνία & Ηρακλείτου 
2810 289679 

https://goo.gl/maps/hMr4x
https://goo.gl/maps/IXctF
https://goo.gl/maps/qg8PW
https://goo.gl/maps/1U8J7
https://goo.gl/maps/FfKFF


 

3 
Κ.Η.Φ.Η. Τεμένους  

Δ/νση: Προφήτης Ηλίας Ηρακλείου 
2810 871124 

4 

Κ.Η.Φ.Η. Παλλιανής 

Δ/νση: Βενεράτο Ηρακλείου 

 

2810 791121 

 

Δ. Για την Προμήθεια τροφίμων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
για τις ανάγκες των σχολείων της Δ/θμιας Εκπαίδευσης.  

(Τμήματα: 1.3, 3.2, 4.2, 5.4, 7.3, 11.5) 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται σε 
δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα τμηματικά σε τέσσερις (4) 
σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου, ανάλογα με τις 
ανάγκες των σχολικών μονάδων, μετά την υπογραφή της σύμβασης κατόπιν συνεννόησης 
με την Υπηρεσία και τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων. Οι παραδόσεις θα γίνονται 
εντός του ωραρίου λειτουργίας των σχολικών μονάδων.  

Ο τόπος παράδοσης των ειδών για κάθε σχολική μονάδα είναι: 

 

Σχολική Μονάδα 

Α/Α Επωνυμία/Διεύθυνση ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1 
ΕΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/νση: Ανθηρού, Αγ. Ιωάννης Χωστός, ΤΚ 71410 
2810360436 

2 
ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Δ/νση: Ανθηρού, Αγ. Ιωάννης Χωστός, ΤΚ 71410 
2810 289679 



 

3 
1ο ΕΚ  

Δ/νση: ΙΤΑΝΟΥ 40, ΤΚ 71307 

2810323097 

2810361730 

 

4 

2ο ΕΚ  

Δ/νση: Φιλικής Εταιρείας και Δαφέρμου, Αγ. 

Αικατερίνη,Κατσαμπάς, ΤΚ 71307 

 

2810371153 

2810289314 

 

 
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. 
 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της 
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο 
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
 
ΑΡΘΡΟ  16ο :ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών 
Προσώπων του Δήμου, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα 
με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16   σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός 
και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο 
ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο. Ο Δήμος Ηρακλείου και τα 
Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου διατηρούν το δικαίωμα να διενεργήσουν περαιτέρω ελέγχους 
αποστέλλοντας δείγματα στο Χημείο του Κράτους εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. 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 σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τις Επιτροπές Παραλαβής του 
Δήμου Ηρακλείου και των Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου. 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 
από την επιτροπή 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 Δημοτικού Συμβουλίου για τον Δήμο 
Ηρακλείου ( ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου), 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 Δημοτικού Συμβουλίου για τον Δήμο Ηρακλείου (ή του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου), 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. 
  
ΑΡΘΡΟ  17ο :ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Δήμο Ηρακλείου ( ή του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου) ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι 
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
 



 

 

Για τη σύνταξη 
 

 

Μακαρώνας Εμμανουήλ  

 

Για τον Έλεγχο 

Ο υπεύθυνος 

του Τμήματος Προμήθειων 

 

 

Τζανιδάκης Βασίλειος  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Διευθύντρια 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

Σταυρακάκη Ελένη 
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Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2   
Τ.Κ: 71202   
ΑΡΜΟΔΙΟΣ  :Β. Τζανιδάκης   
Τηλ.: 2813409185-186-189-403  
Fax:  2810-229207  
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ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η), ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Η)”». 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 412.473,78 €  
Φ.Π.Α.                         :   60.345,51 €  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 472.819,29 €  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α) Είδη με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης αυτού. 
 
ΟΜΑΔΑ 1 : Είδη κρεοπωλείου 
CPV: 15111200-1,15113000-3,15112130-6,15115100-8 
Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 1 (Τμήματα 1.1, 1.2,1.3) χωρίς ΦΠΑ είναι 99.672,01 € (ΦΠΑ 
13%:12.957,36 €, Τελικό Σύνολο με ΦΠΑ: 112.629,37 €), ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ποσοτήτων των ειδών 
για όλη την ΟΜΑΔΑ 1 είναι 24.054  κιλά.  
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την ΟΜΑΔΑ 1  είναι 1.993,44 €. 
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για το Τμήμα 1.1 είναι 1.079,94 € 
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για το Τμήμα 1.2 είναι 907,60 € 
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για το Τμήμα 1.3 είναι 5,9 € 
 

ΤΜΗΜΑ 1.1: Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τον  ΔΟΠΑΦΜΑΗ - ΚΑ:60-6481.001  

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας (€) 

Δαπάνη 
(€) 

1 
Κρέας Μοσχαρίσιο (νωπό άνευ 
οστών από σπάλα) 

15111200-1 κιλό 1.450 7,39 10.715,50 

2 
Κρέας Χοιρινό (νωπό άνευ οστών 
από λαιμό)  

15113000-3 κιλό 520 3,89 2.022,80 

3 
Κιμάς Μοσχαρίσιος (νωπός από 
σπάλα) 

15111200-1 κιλό 3.700 7,39 27.343,00 

4 
Κιμάς Χοιρινός (νωπός από 
σπάλα) 

15113000-3 κιλό 470 3,81 1.790,70 

5 Κοτόπουλο (νωπό) 15112130-6 κιλό 4.850 2,50 12.125,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 53.997,00 

mailto:prom@heraklion.gr


 

ΦΠΑ 13% 7.019,61 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 61.016,61 

 

ΤΜΗΜΑ 1.2: Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ( Δ/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης –  
Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τους οικονομικά αδύνατους δημότες και κατοίκους του Δήμου Ηρακλείου)-
Κ.Α. 15-6481.001 

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

(€) 
Δαπάνη (€) 

1 Κοτόπουλο (ολόκληρο νωπό) 15112130-6 κιλό 6.000 2,50 15.000,00 

2 
Κρέας Χοιρινό (νωπό από 
μπούτι άνευ οστών, άνευ 
δέρματος) 

15113000-3 κιλό 7.000 4,34 30.380,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 45.380,00 

ΦΠΑ 13% 5.899,40 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 51.279,40 

 
 

ΤΜΗΜΑ 1.3: Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για την Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

(€) 
Δαπάνη (€) 

1 Κοτόπουλο (νωπό) 15112130-6 κιλό 10 2,50 25,00 

2 Πανσέτα (με οστό) 15113000-3 κιλό 3 3,76 11,28 

3 
Μπριζόλες Χοιρινές (νωπές 
με οστό, άνευ δέρματος) 

15113000-3 κιλό 3 3,98 11,94 

4 
Μπριζόλες Μοσχαρίσιες 
(νωπές από σπάλα)  

15111200-1 κιλό 2 7,39 14,78 

5 
Κιμάς Χοιρινός (νωπός από 
σπάλα) 

15113000-3 κιλό 5 3,81 19,05 

6 
Κιμάς Μοσχαρίσιος (νωπός 
από σπάλα) 

15111200-1 κιλό 12 7,39 88,68 

7 
Κρέας Μοσχαρίσιο (νωπό 
άνευ οστών από σπάλα) 

15111200-1 κιλό 5 7,39 36,95 

8 
Κρέας Αρνί (νωπό από 
μπούτι) 

15115100-8 κιλό 2 6,90 13,80 

9 
Κρέας Χοιρινό (νωπό από 
μπούτι άνευ οστών, άνευ 
δέρματος) 

15113000-3 κιλό 5 4,34 21,70 

10 
Κρέας Μπουκιές Χοιρινό 
(άνευ οστών) 

15113000-3 κιλό 2 3,89 7,78 

11 
Κρέας Χοιρινό (νωπό σπάλα 
άνευ οστών)  

15113000-3 κιλό 5 3,81 19,05 

12 Κοτόπουλο κιμάς (νωπός) 15112130-6 κιλό 10 2,50 25,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 295,01 

ΦΠΑ 13% 38,35 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 333,36 

 
 
 



 

ΟΜΑΔΑ 2 :Κατεψυγμένα είδη ιχθυοπωλείου  
 
CPV: 15221000-3 
 
Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 2 (Τμήματα 2.1) χωρίς ΦΠΑ είναι 12.728,00 € (ΦΠΑ 13%: 
1.654,64 €, Τελικό Σύνολο με ΦΠΑ: 14.382,64 € ), ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ποσοτήτων των ειδών για όλη 
την ΟΜΑΔΑ 2 είναι 4.300 κιλά.  
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την ΟΜΑΔΑ 2 είναι  254,56 € 
 
 

ΤΜΗΜΑ 2.1 : Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών  ιχθυοπωλείου για τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ - ΚΑ:60-6481.002  

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα Τιμή μονάδας (€) 

Δαπάνη 
(€) 

1 Βακαλάος Φιλέτο 15221000-3 κιλό 4.300 2,96 12.728,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.728,00 

ΦΠΑ 13% 1.654,64 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 14.382,64 

 



 

 
ΟΜΑΔΑ 3 :Κατεψυγμένα λαχανικά 
CPV: 15331170-9 
 
Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 3 (Τμήματα 3.1, 3.2,) χωρίς ΦΠΑ είναι 4.517,43 € (ΦΠΑ 13%: 
587,27 €, Τελικό Σύνολο με ΦΠΑ: 5.104,70 €) , ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ποσοτήτων των ειδών για όλη την 
ΟΜΑΔΑ 3 είναι 2.611 κιλά.  
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την ΟΜΑΔΑ 3 είναι  90,35 € 
 
 

ΤΜΗΜΑ 3.1 : Προμήθεια κατεψυγμένων λαχανικών για τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ -ΚΑ:60-6481.002  

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα Τιμή μονάδας (€) Δαπάνη (€) 

1 Αρακάς 15331170-9 κιλό 1.450 1,77 2.566,50 

2 Φασολάκια στρογγυλά 15331170-9 κιλό 1.150 1,68 1.932,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.498,50 

ΦΠΑ 13% 584,81 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 5.083,31 

 

ΤΜΗΜΑ 3.2 Προμήθεια κατεψυγμένων λαχανικών  για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα Τιμή μονάδας (€) Δαπάνη (€) 

1 Αρακάς 15331170-9 κιλό 5 1,77 8,85 

2 Φασολάκια στρογγυλά 15331170-9 κιλό 6 1,68 10,08 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18,93 

ΦΠΑ 13% 2,46 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 21,39 

 
 
 



 

 
ΟΜΑΔΑ 4 : Είδη οπωροπωλείου (νωπά φρούτα και λαχανικά)  
CPV: 03222220-1, 03222320-2, 03222322-6, 03222111-4, 03222000-3, 03212100-1, 03221113-1, 03221200-
8,03222210-8, 03212100-1, 03222240-7, 03221200-8 
 
Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 4  (Τμήματα 4.1, 4,2  ) χωρίς ΦΠΑ είναι 73.533,77 € (ΦΠΑ 13%: 
9.559,39 €, Τελικό Σύνολο με ΦΠΑ: 83.093,16 €), ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ποσοτήτων των ειδών για όλη 
την ΟΜΑΔΑ 4 είναι 61.970 κιλά και . 3.754 τεμάχια. 
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την ΟΜΑΔΑ 4  είναι 1.470,68 €. 
 

ΤΜΗΜΑ 4.1: Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η - ΚΑ:60-6481.005  

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα Τιμή μονάδας (€) Δαπάνη (€) 

1 Πορτοκάλια 03222220-1 κιλό 2.050 1,06 2.173,00 

2 Μήλα 03222320-2 κιλό 8.200 1,50 12.300,00 

3 Αχλάδια 03222322-6 κιλό 3.700 1,85 6.845,00 

4 Μπανάνες 03222111-4 κιλό 7.800 1,55 12.090,00 

5 Καρπούζι 03222000-3 κιλό 2.000 0,66 1.320,00 

6 Πεπόνι 03222000-3 κιλό 1.100 1,46 1.606,00 

7 Πατάτες 03212100-1 κιλό 19.000 0,65 12.350,00 

8 Κρεμμύδια  ξερά 03221113-1 κιλό 2.750 0,66 1.815,00 

9 Τομάτες 03221200-8 κιλό 3.750 1,37 5.137,50 

10 Αγγούρια  03221200-8 κιλό 2.450 1,82 4.459,00 

11 Λάχανο 03221200-8 κιλό 1.450 0,51 739,50 

12 Μαρούλι 03221200-8 τεμάχιο 200 0,48 96,00 

13 Κολοκύθια 03221200-8 κιλό 1.650 1,77 2.920,50 

14 Καρότα 03221200-8 κιλό 2.500 0,69 1.725,00 

15 Λεμόνια 03222210-8 κιλό 1.950 1,99 3.880,50 

16 Σπανάκι 03221200-8 κιλό 420 1,95 819,00 

17 Μαϊντανός (ματσάκι) 03221200-8 τεμάχιο 910 0,35 318,50 

18 Άνηθος (ματσάκι) 03221200-8 τεμάχιο 650 0,35 227,50 

19 Σέλινο (ματσάκι) 03221200-8 τεμάχιο 1.400 0,35 490,00 

20 Κρεμμυδάκια  φρέσκα (ματσάκι) 03221200-8 τεμάχιο 540 0,35 189,00 

21 Νεκταρίνια 03222000-3 κιλό 600 1,74 1.044,00 

22 Κλιμεντίνια 03222000-3 κιλό 160 1,43 228,80 

23 Σκόρδα 03221200-8 κιλό 34 4,87 165,58 

24 Μελιτζάνες 03221200-8 κιλό 180 1,63 293,40 

25 Πιπεριές πράσινες 03221200-8 κιλό 20 2,21 44,20 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73.276,98 

ΦΠΑ 13% 9.526,01 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 82.802,99 

 

ΤΜΗΜΑ 4.2: Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα Τιμή μονάδας (€) Δαπάνη (€) 

1 Τομάτες 03221200-8 κιλό 10 1,37 13,70 

2 Αγγούρια 03221200-8 κιλό 2 1,82 3,64 

3 Κρεμμύδια ξερά   03221200-8 κιλό 15 0,66 9,90 

4 Καρότα 03221200-8 κιλό 6 0,69 4,14 

5 Πατάτες  03212100-1 κιλό 50 0,65 32,50 

6 Κολοκύθια 03221200-8 κιλό 3 1,77 5,31 



 

7 Σπανάκι 03221200-8 κιλό 3 1,95 5,85 

8 Μαϊντανός  (ματσάκι) 03221200-8 τεμάχιο 42 0,35 14,70 

9 Πορτοκάλια 03222220-1 κιλό 43 1,06 45,58 

10 Μήλα κόκκινα 03222320-2 κιλό 51 1,50 76,50 

11 Μανταρίνια 03222240-7 κιλό 10 1,42 14,20 

12 Μπανάνες 03222111-4 κιλό 6 1,55 9,30 

13 Λεμόνια 03222210-8 κιλό 5 1,99 9,95 

14 Σέλινο (ματσάκι)  03221200-8 τεμάχιο 2 0,35 0,70 

15 Μαρούλι 03221200-8 τεμάχιο 10 0,48 4,80 

16 Τοματίνια 03221200-8 κιλό 2 3,01 6,02 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 256,79 

ΦΠΑ 13% 33,38 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 290,17 

 



 

ΟΜΑΔΑ 5 : Ελαιόλαδο 
 
CPV: 15411110-6 
 
Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 5  (Τμήματα 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ) χωρίς ΦΠΑ είναι 25.875,00 € 
(ΦΠΑ 13%: 3.363,75 €, Τελικό Σύνολο με ΦΠΑ: 29.238,75 €), ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ποσοτήτων των 
ειδών για όλη την ΟΜΑΔΑ 5 είναι 1.035 τεμάχια.  
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την ΟΜΑΔΑ 5  είναι 517,50 €. 
 

ΤΜΗΜΑ 5.1 : Προμήθεια  ελαιόλαδου για τον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η - ΚΑ:60-6481.006 

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

(€) 
Δαπάνη (€) 

1 
Ελαιόλαδο έξτρα 
παρθένο (συσκευασία 5 
λίτρων) 

15411110-6 τεμάχιο 700 25,00 17.500,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.500,00 

ΦΠΑ 13% 2.275,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 19.775,00 

 
 

ΤΜΗΜΑ 5.2: Προμήθεια ελαιόλαδου για τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης - 
Λειτουργία ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-Α.Π.Η)-ΚΑ 15-6682.002 

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

(€) 
Δαπάνη (€) 

1 

Ελαιόλαδο έξτρα 
παρθένο (συσκευασία 5 
λίτρων) 

15411110-6 τεμάχιο 20 25,00 500,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 500,00 

ΦΠΑ 13% 65,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 565,00 

 

ΤΜΗΜΑ 5.3: Προμήθεια ελαιόλαδου για τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης - Λειτουργία 
Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου) -Κ.Α. 15-6481.001 

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

(€) 
Δαπάνη (€) 

1 
Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 
(συσκευασία 5 λίτρων) 

15411110-6 τεμάχιο 300 25,00 7.500,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.500,00 

ΦΠΑ 13% 975,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 8.475,00 

 
 

ΤΜΗΜΑ 5.4: Προμήθεια ελαιόλαδου για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

(€) 
Δαπάνη (€) 

1 
Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 
(συσκευασία 5 λίτρων) 

15411110-6 τεμάχιο 15 25,00 375,00 



 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 375,00 

ΦΠΑ 13% 48,75 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 423,75 

 



 

 
Β) Είδη με τιμή μονάδας ανά είδος επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
 
ΟΜΑΔΑ 6 :Είδη αρτοποιίας 
 
CPV: 15811100-7 
 
Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 6  (Τμήματα  ) χωρίς ΦΠΑ είναι 30.942,00 € (ΦΠΑ 
13%:4.022,46 €, Τελικό Σύνολο με ΦΠΑ: 34.964,46 €), ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ποσοτήτων των ειδών για 
όλη την ΟΜΑΔΑ 6 είναι 28.650 τεμάχια.  
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την ΟΜΑΔΑ 6  είναι 618,84 €.  

 

ΤΜΗΜΑ 6.1 : Προμήθεια   ειδών αρτοποιίας για τον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η- ΚΑ:10-6481.004    

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα Τιμή μονάδας (€) Δαπάνη (€) 

1 Ψωμί  ολικής άλεσης 15811100-7 τεμάχιο 28.650 1,08 30.942,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 30.942,00 

ΦΠΑ 13% 4.022,46 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 34.964,46 

 



 

 
ΟΜΑΔΑ 7 :Γαλακτοκομικά προϊόντα 
CPV: 15542300-2,15541000-2,15551300-8,15543300-9, 15511000-3,15511100-4,15512000-0, 15512900-9,1554330-
9 
 
Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 7  (Τμήματα 7.1, 7.2, 7.3 ) χωρίς ΦΠΑ είναι 38.259,750 € (ΦΠΑ 
13%:4.973,77 €, Τελικό Σύνολο με ΦΠΑ: 43.233,52 €), ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ποσοτήτων των ειδών για 
όλη την ΟΜΑΔΑ 7 είναι 3.232  κιλά και 27.613 τεμάχια.  
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την ΟΜΑΔΑ 7  είναι 765,20 €. 
 

ΤΜΗΜΑ 7.1 : Προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων για τον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η -ΚΑ:60-6481.003 

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα Τιμή μονάδας (€) Δαπάνη (€) 

1 Τυρί φέτα  15542300-2 κιλό 1.900 6,20 11.780,00 

2 Κεφαλοτύρι 15541000-2 κιλό 1.200 7,50 9.000,00 

3 Γιαούρτι  (συσκευασία 200 γρ.) 15551300-8 τεμάχιο 26.000 0,60 15.600,00 

4 Τυρί τριμμένο 15543300-9 κιλό 100 6,50 650,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 37.030,00 

ΦΠΑ 13% 4.813,90 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 41.843,90 

 

ΤΜΗΜΑ 7.2 : Προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων για την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ηρακλείου - 
ΚΑ:10-6481.003  

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα Τιμή μονάδας (€) Δαπάνη (€) 

1 Γιαούρτι (συσκευασία 200 γρ.) 15551300-8 τεμάχιο 1.560 0,60 936,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 936,00 

ΦΠΑ 13% 121,68 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 1.057,68 

 

ΤΜΗΜΑ 7.3: Προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας (€) 

Δαπάνη 
(€) 

1 Γιαούρτι στραγγιστό 15551300-8 κιλό 6 2,50 15,00 

2 
Γάλα μακράς διάρκειας ( συσκευασία 1 
λίτρου) 

15511000-3 τεμάχιο 20 1,25 25,00 

3 
Γάλα φρέσκο παστεριωμένο ( συσκευασία 1 
λίτρου) 

15511100-4 τεμάχιο 11 1,25 13,75 

4 Κρέμα γάλακτος (συσκευασία 500 ml) 15512000-0 τεμάχιο 16 3,80 60,80 

5 Σαντιγί (συσκευασία 250 γρ.) 15512900-9 τεμάχιο 6 2,00 12,00 

6 Τυρί Φέτα 15542300-2 κιλό 6 6,20 37,20 

7 Τυρί τριμμένο 15543300-9 κιλό 20 6,50 130,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 293,75 

ΦΠΑ 13% 38,19 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 331,94 

 
 
 



 

 
ΟΜΑΔΑ 8: Φρέσκο γάλα 
CPV: 15511000-3 
 
Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 8  (Τμήματα 8.1 ) χωρίς ΦΠΑ είναι 13.062,50 € (ΦΠΑ 
13%:1.698,13 €, Τελικό Σύνολο με ΦΠΑ: 14.760,63 €), ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ποσοτήτων των ειδών για 
όλη την ΟΜΑΔΑ 8 είναι 10.450 τεμάχια.  
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την ΟΜΑΔΑ 8  είναι 261,25 €. 

ΤΜΗΜΑ  8.1 : Προμήθεια γάλακτος για τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ - ΚΑ: 60-6481.007 

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή μονάδας 
(€) 

Δαπάνη 
(€) 

1 Φρέσκο Γάλα (συσκευασία 1 λίτρου) 15511000-3 τεμάχιο 10.450 1,25 13.062,50 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.062,50 

ΦΠΑ 13% 1.698,13 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 14.760,63 
 



 

 
ΟΜΑΔΑ 9: Εμφιαλωμένο νερό 
 
CPV: 41110000-3 

 
Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 9  (Τμήματα 9.1, 9.2, 9.3  ) χωρίς ΦΠΑ είναι 9.206,00 € (ΦΠΑ 
13%:1.196,78 €, Τελικό Σύνολο με ΦΠΑ: 10.402,78 €), ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ποσοτήτων των ειδών για 
όλη την ΟΜΑΔΑ 9 είναι 19.274  τεμάχια.  
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την ΟΜΑΔΑ 9  είναι 184,12 €. 
 

ΤΜΗΜΑ 9.1 : Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για τον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η -ΚΑ: 60-6481.007 

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα Τιμή μονάδας (€) Δαπάνη (€) 

1 Φιάλη νερό 1 ½ λίτρα 41110000-3 τεμάχιο 14.300 0,25 3.575,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.575,00 

ΦΠΑ 13% 464,75 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 4.039,75 
 

ΤΜΗΜΑ 9.2 : Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης - 
Λειτουργία ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-Α.Π.Η)-ΚΑ 15-6682.002 

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα Τιμή μονάδας (€) Δαπάνη (€) 

1 Φιάλη νερό 10 λίτρα 41110000-3 τεμάχιο 1.950 2,50 4.875,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.875,00 

ΦΠΑ 13% 633,75 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 5.508,75 
 

ΤΜΗΜΑ 9.3 :Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού  για την Δημοτική Κοινωφελή  Επιχείρηση Ηρακλείου - ΚΑ 10-
6481.007 

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα Τιμή μονάδας (€) Δαπάνη (€) 

1 Φιάλη νερό 1 ½ λίτρα 41110000-3 τεμάχιο 3.024 0,25 756,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 756,00 

ΦΠΑ 13% 98,28 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 854,28 
 
 



 

 
ΟΜΑΔΑ 10: Χυμοί -Αναψυκτικά 
 
CPV: 15982000-5, 15982100-6 

 
Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 10  (Τμήματα 10.1, 10.2 ) χωρίς ΦΠΑ είναι 2.094,00 € (ΦΠΑ 
24%:502,56 €, Τελικό Σύνολο με ΦΠΑ: 2.596,56 €), ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ποσοτήτων των ειδών για όλη 
την ΟΜΑΔΑ 10 είναι 1.795 τεμάχια.  
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την ΟΜΑΔΑ 10  είναι 41,88 €. 
 
 

ΤΜΗΜΑ 10.1: Προμήθεια χυμών - αναψυκτικών  ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης - Λειτουργία 
ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-Α.Π.Η)-ΚΑ 15-6682.002 

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας (€) 

Δαπάνη 
(€) 

1 Αναψυκτικό τύπου Γκαζόζας (φιάλη 1 ½ λίτρα) 15982000-5 τεμάχιο 305 1,20 366,00 

2 
Αναψυκτικό τύπου Πορτοκαλάδας, (φιάλη 1 ½ 
λίτρα) 

15982000-5 τεμάχιο 1.090 1,20 1.308,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.172,80 

ΦΠΑ 24% 521,47 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 2.694,27 

 

ΤΜΗΜΑ 10.2: Προμήθεια χυμών - αναψυκτικών Δημοτική Κοινωφελή  Επιχείρηση Ηρακλείου - ΚΑ 10-6481.007 

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή μονάδας 
(€) 

Δαπάνη 
(€) 

1 Χυμός πορτοκάλι (συσκευασία 1 λίτρου) 15982100-6 τεμάχιο 400 1,05 420,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 420,00 

ΦΠΑ 24% 100,80 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 520,80 
 
 
 



 

 
ΟΜΑΔΑ 11: Είδη  παντοπωλείου 
 
CPV: 15899000-6,15872400-5,15612000-1,15412200-1,15831000-2,15833100-7,15331423-8,15613310-4,15821110-
3,15821200-1,15871110-8,15833000-6,15332400-8, 15865000-9,15872200-3,15861000-1,15842200-4,15841000-
5,15331425-2,15612500-6,31411000-0,15851100-9,15831600-8,03211300-6,03212220-8,15625000-5,03142500-
3,15821150-5, 15332290-3,15331462-3,15250000-5,15241400-3,15511600-9,15882000-4,03111500-7,39222120-
1,39222110-8,33772000-2,44423000-1,44176000-4,15332240-8,15621000-7,15411100-3, 15411100-3,15871250-
1,15872100-2,15872300-4,15898000-9,15842100-3, 15412100-0,03222000-3,15897200-4,15131400-9,15911000-
7,15961000-2,15931200-5,03211200-5 

 
Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 11  (Τμήματα11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5) χωρίς ΦΠΑ είναι 
102.583,32 € (ΦΠΑ 13% & 24%:19.829,40 €, Τελικό Σύνολο με ΦΠΑ: 122.412,72 € ), ενώ ο συνολικός 
προϋπολογισμός ποσοτήτων των ειδών για όλη την ΟΜΑΔΑ 11 είναι 6.712  κιλά και 77.464 τεμάχια.  
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την ΟΜΑΔΑ 11  είναι 2.051,67 € 

. 

ΤΜΗΜΑ 11.1 : Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η- ΚΑ:60-6481.006  

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή μονάδας 
(€) 

Δαπάνη 
(€) 

1 
Σόδα μαγειρική (συσκευασία 1/2 
κιλού) 

15899000-6 τεμάχιο 50 1,40 70,00 

2 Αλάτι ( συσκευασία 5 κιλών) 15872400-5 τεμάχιο 140 1,60 224,00 

3 
Άνθος Αραβοσίτου (συσκευασία 
160 γρ.) 

15612000-1 τεμάχιο 1.200 0,90 1.080,00 

4 Μαργαρίνη (συσκευασία 500 γρ.) 15412200-1 τεμάχιο 1.400 1,40 1.960,00 

5 Ζάχαρη  (συσκευασία 1 κιλού) 15831000-2 τεμάχιο 1.200 0,90 1.080,00 

6 Ταχίνι (συσκευασία 900 γρ.) 15833100-7 τεμάχιο 250 6,90 1.725,00 

7 Τοματάκια  (συσκευασία 400 γρ.) 15331423-8 τεμάχιο 5.750 0,56 3.220,00 

8 Δημητριακά  (συσκευασία 500 γρ.) 15613310-4 τεμάχιο 1.600 2,40 3.840,00 

9 
Φρυγανιές (συσκευασία 500 γρ./4 
πακέτα) 

15821110-3 τεμάχιο 1.700 1,40 2.380,00 

10 Μπισκότα (συσκευασία 250 γρ.) 15821200-1 τεμάχιο 5.000 1,00 5.000,00 

11 Ξύδι   (συσκευασία 400 γρ.) 15871110-8 τεμάχιο 1.650 0,40 660,00 

12 Καραμέλες (συσκευασία 3 κιλών) 15833000-6 τεμάχιο 50 13,50 675,00 

13 
Φρυγανιά Τριμ/νη (συσκευασία 
250 γρ.) 

15821110-3 τεμάχιο 110 0,50 55,00 

14 Κομπόστα  (κουτί 850 γρ.) 15332400-8 τεμάχιο 10 1,50 15,00 

15 
Μπέικιν Πάουντερ (φακελος 20 
γρ.) 

15899000-6 τεμάχιο 1.250 0,20 250,00 

16 
Τσάι (συσκευασία 10 φακελάκια Χ 
1,5 γρ.) 

15865000-9 τεμάχιο 100 0,90 90,00 

17 
Χαμομήλι (συσκευασία 10 
φακελάκια Χ 1 γρ.) 

15865000-9 τεμάχιο 50 0,65 32,50 

18 Ρίγανη (συσκευασία 500 γρ.) 15872200-3 τεμάχιο 15 3,20 48,00 

19 Πιπέρι (συσκευασία 50 γρ.) 15872200-3 τεμάχιο 100 0,90 90,00 

20 Κύμινο (συσκευασία 50 γρ.) 15872200-3 τεμάχιο 65 1,10 71,50 

21 
Κανέλα σκόνη  (συσκευασία 50 
γρ.) 

15872200-3 τεμάχιο 65 0,60 39,00 

22 
Κανέλα μασούρι  (συσκευασία 50 
γρ.) 

15872200-3 τεμάχιο 120 0,90 108,00 

23 
Καφές Ελληνικός (συσκευασία 500 
γρ.) 

15861000-1 τεμάχιο 250 5,70 1.425,00 

24 
Σοκολάτα Γάλακτος (συσκευασία 
44 γρ.) 

15842200-4 τεμάχιο 1.300 0,65 845,00 



 

25 
Κακάο  σκόνη (συσκευασία 125 
γρ.) 

15841000-5 τεμάχιο 100 1,25 125,00 

26 
Πραλίνα φουντουκιού 
(συσκευασία 400 γρ.)  

15842200-4 τεμάχιο 380 2,00 760,00 

27 
Τοματοπολτός (συσκευασία 400-
410 γρ.) 

15331425-2 τεμάχιο 900 1,00 900,00 

28 
Στιγμιαίος Καφές( συσκευασία 200 
γρ.) 

15861000-1 τεμάχιο 30 6,00 180,00 

29 
Καφές φίλτρου (συσκευασία 500 
γρ.) 

15861000-1 τεμάχιο 25 7,00 175,00 

30 
Φύλλο κρούστας (συσκευασία 
450-500 γρ.) 

15612500-6 τεμάχιο 20 2,20 44,00 

31 Γαρύφαλλο (συσκευασία 20 γρ.) 15872200-3 τεμάχιο 35 0,90 31,50 

32 
Βανίλια σκόνη (συσκευασία 5 - 1,5 
γρ.) 

15872200-3 τεμάχιο 380 0,50 190,00 

33 
Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑΑ 
(Τετράδα) 

31411000-0 τεμάχιο 25 1,65 41,25 

34 Αλεύρι (συσκευασία 1 κιλού) 15612000-1 τεμάχιο 350 0,85 297,50 

35 Φαρίνα (συσκευασία 500 γρ.) 15612000-1 τεμάχιο 1.750 0,75 1.312,50 

36 Κριθαράκι  (συσκευασία 500 γρ.) 15851100-9 τεμάχιο 3.800 0,75 2.850,00 

37 
Μακαρόνια Ν.3 (συσκευασία 500 
γρ.) 

15851100-9 τεμάχιο 500 0,75 375,00 

38 
Μακαρονάκι   (συσκευασία 500 
γρ.) 

15851100-9 τεμάχιο 2.500 0,75 1.875,00 

39 Μέλι (συσκευασία 1 κιλού) 15831600-8 κιλό 550 8,50 4.675,00 

40 Ρύζι  03211300-6 κιλό 2.300 2,35 5.405,00 

41 Φακές  03212220-8  κιλό 1.750 2,80 4.900,00 

42 Φασόλια 03212220-8 κιλό 1.700 3,00 5.100,00 

43 Σιμιγδάλι (συσκευασία 500 γρ.) 15625000-5 τεμάχιο 70 0,75 52,50 

44 Αυγό  03142500-3 τεμάχιο 12.000 0,25 3.000,00 

45 Ρεβίθια 03212220-8 κιλό 50 3,00 150,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 57.422,25 

ΦΠΑ 13% 3.899,03 

ΦΠΑ 24% 6.583,14 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 67.904,42 
 
 

ΤΜΗΜΑ 11.2:Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης – 
Λειτουργία Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου) -Κ.Α. 15-6481.001 

α/α 
ΕΙΔΟΣ / 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CPV Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 
(€) 

Δαπάνη (€) 

1 

Φρυγανιές 
(συσκευασία 
500 γρ./ 4 
πακέτα) 

15821110-3 τεμάχιο 800 1,40 1.120,00 

2 

Ζάχαρη 
κρυσταλλική 
(συσκευασία 1 
κιλού) 

15831000-2 τεμάχιο 1.200 0,90 1.080,00 

3 

Καφές 
στιγμιαίος 
(συσκευασία 
100 γρ.) 

15861000-1 τεμάχιο 120 3,20 384,00 



 

4 

Καφές 
ελληνικός 
(συσκευασία 
200 γρ.) 

15861000-1 τεμάχιο 650 2,25 1.462,50 

5 

Παξιμάδι 
σταρένιο 
(συσκευασία 
600 - 650 γρ.) 

15821150-5 τεμάχιο 800 2,95 2.360,00 

6 

Δημητριακά 
(συσκευασία 
375 γρ.) 

15613310-4 τεμάχιο 600 2,20 1.320,00 

7 

Μπισκότα 
τύπου 
"μιράντα" 
(συσκευασία 
250 γρ.) 

15821200-1 τεμάχιο 200 1,10 220,00 

8 

Μπισκότα 
τύπου πτι - 
μπερ 
(συσκευασία 
225 γρ) 

15821200-1 τεμάχιο 600 0,90 540,00 

9 

Κράκερς 
(συσκευασία 
140 γρ.) 

15821200-1 τεμάχιο 200 0,95 190,00 

10 

Μαρμελάδα 
φράουλα 
(συσκευασία 
500 γρ.) 

15332290-3 τεμάχιο 350 1,50 525,00 

11 

Μαρμελάδα 
ροδάκινο 
(συσκευασία  
500 γρ.) 

15332290-3 τεμάχιο 350 1,50 525,00 

12 

Κακάο σκόνη 
(συσκευασία 
125 γρ.) 

15841000-5 τεμάχιο 300 1,25 375,00 

13 

Τσάι μαύρο 
(συσκευασία 
10 φακελάκια 
Χ 1,5 γρ.) 

15865000-9 τεμάχιο 250 0,90 225,00 

14 

Αλάτι ψιλό 
(συσκευασία 
500 γρ) 

15872400-5 τεμάχιο 400 0,65 260,00 

15 

Κονσέρβα 
αρακάς 
(συσκευασία 
400 γρ.) 

15331462-3 τεμάχιο 800 1,10 880,00 

16 

Κονσέρβα 
καλαμάρι σε 
φυσικό χυμό 
(συσκευασία 
370 - 400 γρ.) 

15250000-5 τεμάχιο 350 3,00 1.050,00 

17 

Τοματοπολτός 
(συσκευασία 
400-410 γρ.) 

15331425-2 τεμάχιο 1.200 1,00 1.200,00 

18 

Άνθος 
Αραβοσίτου 
βανίλια 
(φακελάκι 43 
γρ.) 

15612000-1 τεμάχιο 1.200 0,25 300,00 

19 Ξύδι 15871110-8 τεμάχιο 300 0,40 120,00 



 

(συσκευασία 
400 γρ.) 

20 

Φυτικό 
μαγειρικό 
λίπος 
(συσκευασία 
400 γρ) 

15412200-1 τεμάχιο 600 2,25 1.350,00 

21 

Τόνος 
κονσέρβα σε 
νερό 
(συσκευασία 2 
Χ 160 γρ.) 

15241400-3 τεμάχιο 140 4,50 630,00 

22 

Φακές ψιλές 
(συσκευασία 
500 γρ.) 

03212220-8 τεμάχιο 600 1,35 810,00 

23 

Ρεβίθια 
(συσκευασία 
500 γρ.) 

03212220-8 τεμάχιο 500 1,75 875,00 

24 

Φασόλια 
μαυρομάτικα 
(συσκευασία 
500 γρ.) 

03212220-8 τεμάχιο 300 1,65 495,00 

25 

Φασόλια 
άσπρα μέτρια 
(συσκευασία 
500 γρ.) 

03212220-8 τεμάχιο 300 1,65 495,00 

26 

Πέννες 
(συσκευασία 
500 γρ.)  

15851100-9 τεμάχιο 500 0,75 375,00 

27 

Σπαγγέτι No 6 
(συσκευασία 
500 γρ) 

15851100-9 τεμάχιο 1.000 0,75 750,00 

28 

Μακαρονάκι 
κοφτό 
(συσκευασία 
500 γρ) 

15851100-9 τεμάχιο 500 0,75 375,00 

29 

Κριθαράκι 
μέτριο 
(συσκευασία 
500 γρ) 

15851100-9 τεμάχιο 600 0,75 450,00 

30 

Ρύζι καρολίνα 
(συσκευασία 
500 γρ.) 

03211300-6 τεμάχιο 1.200 1,55 1.860,00 

31 

Αλεύρι για 
όλες τις 
χρήσεις 
(συσκευασία 1 
κιλού) 

15612000-1 τεμάχιο 1.000 0,85 850,00 

32 

Γάλα πλήρες 
συμπυκνωμένο 
(εβαπορέ)  
κουτί 385 - 410 
γρ 

15511600-9 τεμάχιο 4.000 0,80 3.200,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 26.651,50 

ΦΠΑ 13% 1.369,55 

ΦΠΑ 24% 3.867,96 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 31.889,01 
 



 

ΤΜΗΜΑ 11.3: Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης - 
Λειτουργία ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-Α.Π.Η) -ΚΑ 15-6682.002 

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

(€) 

Δαπάνη 
(€) 

1 Τσάι (συσκευασία 20 φακελάκια Χ 1,5 γρ.) 15865000-9 τεμάχιο 150 1,40 210,00 

2 
Χαμομήλι (συσκευασία 20 φακελάκια Χ 1 
γρ.) 

15865000-9 τεμάχιο 160 1,25 200,00 

3 
Φασκόμηλο  (συσκευασία 20 φακελάκια Χ 
1 γρ) 

15865000-9 τεμάχιο 150 1,45 217,50 

4 
Ζάχαρη κρυσταλλική (συσκευασία 1 
κιλού) 

15831000-2 τεμάχιο 550 0,90 495,00 

5 Ζαχαρίνες (συσκευασία 300 ταμπλέτες) 15882000-4 τεμάχιο 25 8,50 212,50 

6 Φρυγανιές σικάλεως (πακέτο 3 Χ 90 γρ.) 
15821110-3 τεμάχιο 280 1,10 308,00 

7 Καφές στιγμιαίος (συσκευασία 750 γρ.) 15861000-1 τεμάχιο 35 19,70 689,50 

8 Καφές φίλτρου (συσκευασία 500 γρ.) 15861000-1 τεμάχιο 46 7,00 322,00 

9 Καφές ελληνικός (συσκευασία 1 κιλού) 15861000-1 τεμάχιο 700 11,00 7.700,00 

10 Kακάο  (συσκευασία 1 κιλού) 15841000-5 τεμάχιο 40 7,10 284,00 

11 
Κανέλα ξύλο σε μασούρι (συσκευασία 50 
γρ.) 

15872200-3 τεμάχιο 10 0,90 9,00 

12 Κανέλα σκόνη (συσκευασία 50 γρ.)  
15872200-3 τεμάχιο 20 0,60 12,00 

13 Μπέικιν Πάουντερ (φάκελος 20 γρ.) 15899000-6 τεμάχιο 154 0,20 30,80 

14 Βανίλια σκόνη (συσκευασία 5 - 1,5 γρ.) 15872200-3 τεμάχιο 72 0,50 36,00 

15 Αλάτι ψιλό (συσκευασία 500 γρ.) 15872400-5 τεμάχιο 11 0,67 7,37 

16 Σουσάμι άψητο (συσκευασία 250 γρ.) 
03111500-7 τεμάχιο 25 1,10 27,50 

17 Σόδα μαγειρική (συσκευασία 350 γρ.) 
15899000-6 τεμάχιο 12 1,20 14,40 

18 Αμμωνία (συσκευασία 30 γρ.) 
15899000-6 τεμάχιο 26 0,25 6,50 

19 
Γαρύφαλλο ολόκληρο (συσκευασία 20 
γρ.) 

15872200-3 τεμάχιο 10 0,90 9,00 

20 Γαρύφαλλο σε σκόνη (συσκευασία 20 γρ.) 15872200-3 τεμάχιο 28 0,90 25,20 

21 
Ποτήρια πλαστικά μεγάλα (συσκευασία 
50 τεμ.) 

39222120-1 τεμάχιο 270 1,40 378,00 

22 
Ποτήρια πλαστικά μικρά (συσκευασία 50 
τεμ.) 

39222120-1 τεμάχιο 180 1,10 198,00 

23 
Πιάτα πλαστικά μεγάλα (συσκευασία 20 
τεμ.) 

39222110-8 τεμάχιο 110 1,40 154,00 

24 
Πιάτα πλαστικά μικρά (συσκευασία 20 
τεμ.) 

39222110-8 τεμάχιο 110 1,10 121,00 

25 
Ποτήρια πλαστικά μεγάλα για στιγμιαίο 
καφέ (συσκευασία 50 τεμ.) 

39222120-1 τεμάχιο 40 1,20 48,00 

26 Φίλτρα για καφέ (80 τεμ.) 
33772000-2 τεμάχιο 14 0,50 7,00 

27 
Αλουμινόχαρτο συσκευασία 30 μέτρων 
(ρολό) 

44423000-1 τεμάχιο 2 3,50 7,00 

28 
Αντικολλητικό χαρτί συσκευασία 15 
μέτρων (ρολό) 

44423000-1 τεμάχιο 3 2,90 8,70 

29 
Μεμβράνη συσκευασίας τροφίμων 
συσκευασία 30 μέτρων (ρολό) 

44176000-4 τεμάχιο 3 1,75 5,25 



 

30 
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις ( συσκευασία 
1 κιλού) 

15612000-1 τεμάχιο 168 0,95 159,60 

31 
Γάλα ελαφρύ  συμπυκνωμένο (εβαπορέ)  
385-410 γρ. 15511600-9 

τεμάχιο 1.100 0,80 880,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.782,82 

ΦΠΑ 13% 135,15 

ΦΠΑ 24% 2.818,37 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 15.736,34 
 
 

ΤΜΗΜΑ 11.4: Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για την Δημοτική Κοινωφελή  Επιχείρηση Ηρακλείου - ΚΑ 10-
6481.006, ΚΑ 10-6481.007 

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή μονάδας 
(€) 

Δαπάνη 
(€) 

1 
Άνθος Αραβοσίτου Βανίλια (συσκευασία 
160 γρ.) 

15612000-1 τεμάχιο 230 0,90 207,00 

2 Μαργαρίνη (συσκευασία 500 γρ.) 
15412200-1 τεμάχιο 75 1,40 105,00 

3 Ζάχαρη (συσκευασία 1 κιλού) 15831000-2 τεμάχιο 120 0,90 108,00 

4 
Μαρμελάδα φράουλα 
(συσκευασίαευασία 500γρ.) 

15332290-3 τεμάχιο 75 1,50 112,50 

5 
Μαρμελάδα ροδάκινο (συσκευασία 500 
γρ.) 

15332290-3 τεμάχιο 75 1,50 112,50 

6 
Φρυγανιές  σικάλεως    (συσκευασία 500 
γρ. /4 πακέτα) 

15821110-3 
τεμάχιο 

250 1,40 350,00 

7 Μπέικιν Πάουντερ (φακελος 20 γρ.) 15899000-6 τεμάχιο 94 0,20 18,80 

8 
Τσάι (συσκευασία 10 φακελάκια Χ 1,5 
γρ.) 

15865000-9 τεμάχιο 107 0,90 96,30 

9 Καφές Ελλην. (συσκευασία 500 γρ.) 15861000-1 τεμάχιο 116 5,70 661,20 

10 Κακάο σκόνη  (συσκευασία 125 γρ.)  15841000-5 τεμάχιο 93 1,25 116,25 

11 Καφές Φίλτρου (συσκευασία 500 γρ.) 15861000-1 τεμάχιο 20 7,00 140,00 

12 
Καφές Φίλτρου (συσκευασία 250 γρ.) 
βανιλια 

15861000-1 τεμάχιο 8 5,20 41,60 

13 
Καφές Φίλτρου (συσκευασία 250 γρ.) 
φουντούκι 

15861000-1 τεμάχιο 8 5,20 41,60 

14 
Καφές Φίλτρου (συσκευασία 250 γρ.) 
καραμέλα 

15861000-1 τεμάχιο 8 5,20 41,60 

15 Στιγμιαίος καφες συσκευασία 500 γρ.) 15861000-1 τεμάχιο 5 12,00 60,00 

16 Ζελέ φρούτων (συσκευασία 200 γρ.) 15332240-8 τεμάχιο 100 1,00 100,00 

17 
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (συσκευασία 
1 κιλού) 

15612000-1 τεμάχιο 50 0,85 42,50 

18 Φαρίνα (συσκευασία 500 γρ.) 15612000-1 τεμάχιο 50 0,75 37,50 

19 Αυγό 03142500-3 τεμάχιο 300 0,25 75,00 

20 Σιμιγδάλι   (συσκευασία 500 γρ.) 15625000-5 τεμάχιο 40 0,75 30,00 

21 
Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο (εβαπορέ) 
κουτί 385 - 410 γρ. 

15511600-9 τεμάχιο 894 0,80 715,20 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.212,55 

ΦΠΑ 13% 117,03 

ΦΠΑ 24% 554,96 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 3.884,54 
 
 
 



 

ΤΜΗΜΑ 11.5:Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

α/α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή μονάδας 
(€) 

Δαπάνη 
(€) 

1 Ζάχαρη (συσκευασία 1 κιλού) 15831000-2 τεμάχιο 352 0,90 316,80 

2 Αραβοσιτέλαιο  (συσκευασία 1 λίτρου) 15621000-7 τεμάχιο 2 2,50 5,00 

3 Ηλιέλαιο ( συσκευασία 1 λίτρου) 15411100-3 τεμάχιο 5 2,40 12,00 

4 
Βούτυρο (μαργαρίνη) συσκευασία 250 
γρ. 

15412200-1 τεμάχιο 94 0,95 89,30 

5 Βούτυρο (γάλακτος) 15412100-0 κιλό 2 11,50 23,00 

6 
Φυτικό μαγειρικό λίπος ( συσκευασία 
800 γρ.) 

15412200-1 
τεμάχιο 

9 4,50 40,50 

7 Μουστάρδα (συσκευασία 380 γρ.) 15871250-1 τεμάχιο 3 2,25 6,75 

8 
Αλάτι ψιλό (πλαστική συσκευασία 400 
γρ.) 

15872400-5 τεμάχιο 13 1,35 17,55 

9 Πιπέρι (συσκευασία 100 γρ.) 15872100-2 τεμάχιο 8 2,00 16,00 

10 Ρίγανη (συσκευασία 150  γρ.) 15872300-4 τεμάχιο 12 0,60 7,20 

11 Μπέικιν πάουντερ (φάκελος 20 γρ.) 15899000-6 τεμάχιο 56 0,20 11,20 

12 Μαγιά (συσκευασία 24 γρ.) 15898000-9 τεμάχιο 55 0,80 44,00 

13 
Αποφλοιωμένα ντοματάκια 
(συσκευασία 400 γρ.) 

15331423-8 τεμάχιο 5 0,65 3,25 

14 Κανέλα ξυλάκια (συσκευασία 50 γρ.) 15872200-3 τεμάχιο 4 0,90 3,60 

15 
Τοματοπολτός ( συσκευασία 400-410 
γρ.) 

15331425-2 τεμάχιο 20 1,00 20,00 

16 Ξύδι  ( συσκευασία 400 γρ.) 15871110-8 τεμάχιο 20 0,40 8,00 

17 Κακάο ( συσκευασία 125 γρ.) 15841000-5 τεμάχιο 20 1,25 25,00 

18 Κουβερτούρα 15842100-3 κιλό 15 7,40 111,00 

19 Κύμινο (συσκευασία 50 γρ.) 15872200-3 τεμάχιο 12 1,10 13,20 

20 Κανέλα (συσκευασία 50 γρ.) 15872200-3 τεμάχιο 10 0,60 6,00 

21 Δάφνη (συσκευασία 15 γρ.) 15872300-4 τεμάχιο 2 1,35 2,70 

22 Φουντούκια ψίχα 03222000-3 κιλό 6 15,50 93,00 

23 Καρυδόψιχα 03222000-3 κιλό 6 13,70 82,20 

24 Αμυγδαλόψιχα 03222000-3 κιλό 7 11,00 77,00 

25 
Σκεύασμα προς επάλειψη πραλίνας 
φουντουκιού (συσκευασία 400 γρ.) 

15842200-4 τεμάχιο 12 2,00 24,00 

26 
Μπισκότα τύπου πτι μπερ (συσκευασία 
225 γρ.) 

15821200-1 τεμάχιο 20 0,90 18,00 

27 
Φρυγανιές (συσκευασία 500 γρ./4 
πακέτα) 

15821110-3 τεμάχιο 10 1,40 14,00 

28 
Άνθος αραβοσίτου (συσκευασία 160 
γρ.) 

15612000-1 τεμάχιο 70 0,90 63,00 

29 Ζάχαρη άχνη (συσκευασία 400 γρ.) 15831000-2 τεμάχιο 13 0,70 9,10 

30 
Μανιτάρια κονσέρβα (συσκευασία 800 
γρ.) 

15897200-4 τεμάχιο 10 1,80 18,00 

31 Σουσάμι 03111500-7 κιλό 3 4,00 12,00 

32 Σφολιάτα (συσκευασία 500 γρ.) 15612500-6 τεμάχιο 14 2,60 36,40 

33 
Φύλλο κρούστας (συσκευασία 450-500 
γρ.) 

15612500-6 τεμάχιο 6 2,80 16,80 

34 Ζαμπόν 15131400-9 κιλό 2 10,00 20,00 

35 Μπέικον 15131400-9 κιλό 1 6,90 6,90 

36 Σαλάμι βραστό (συσκευασία 330 γρ.) 15131400-9 τεμάχιο 2 2,00 4,00 



 

37 Μαγειρική σόδα (συσκευασία 200 γρ.) 15899000-6 τεμάχιο 5 0,50 2,50 

38 Κονιάκ (φιάλη 700 γρ.) 15911000-7 τεμάχιο 2 11,30 22,60 

39 Μπύρα (συσκευασία 330 ml x 6 κουτιά) 15961000-2 τεμάχιο 2 5,25 10,50 

40 Κρασί (φιάλη 750 ml.) 15931200-5 τεμάχιο 2 5,00 10,00 

41 Βανίλια σκόνη (συσκευασία 5 - 1,5 γρ.) 15872200-3 τεμάχιο 30 0,50 15,00 

42 Λουκάνικα χωριάτικα 15131400-9 κιλό 1 3,50 3,50 

43 Μαγιά μπύρας (συσκευασία. 100 γρ.) 15898000-9 τεμάχιο 30 3,00 90,00 

44 Αυγά  03142500-3 τεμάχιο 430 0,25 107,50 

45 Μακαρόνια Νο 6 (συσκευασία 500 γρ.) 15851100-9 τεμάχιο 20 0,75 15,00 

46 Μακαρόνια Νο 10  (συσκευασία 500 γρ.) 15851100-9 τεμάχιο 30 0,75 22,50 

47 Κριθαράκι μέτριο (συσκευασία 500 γρ.) 15851100-9 τεμάχιο 15 0,75 11,25 

48 Μακαρόνι κοφτό (συσκευασία. 500 γρ.) 15851100-9 τεμάχιο 9 0,75 6,75 

49 Φακές (συσκευασία 500 γρ.) 03212220-8 τεμάχιο 10 1,35 13,50 

50 Φασόλες ξερές (συσκευασία 500 γρ.) 03212220-8 τεμάχιο 9 1,65 14,85 

51 Φάβα (συσκευασία 500 γρ.) 03212220-8 τεμάχιο 6 1,60 9,60 

52 Ρεβίθια (συσκευασία 500 γρ.) 03212220-8 τεμάχιο 9 1,75 15,75 

53 Καλαμπόκι (συσκευασία 500 γρ.) 03211200-5 τεμάχιο 2 1,80 3,60 

54 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 15612000-1 κιλό 250 0,85 212,50 

55 Αλεύρι ολικής άλεσης 15612000-1 κιλό 33 1,80 59,40 

56 Αλεύρι καλαμποκιού 15612000-1 κιλό 6 1,60 9,60 

57 Μέλι 15831600-8 κιλό 5 8,50 42,50 

58 Ρύζι τύπου καρολίνα 03211300-6 κιλό 25 3,00 75,00 

59 Σιμιγδάλι ψιλό  ( συσκευασία 500 γρ.) 15625000-5 τεμάχιο 8 0,75 6,00 

60 
Σιμιγδάλι χοντρό  
 ( συσκευασία 500 γρ.) 

15625000-5 τεμάχιο 7 0,75 5,25 

61 
Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο (εβαπορέ) 
κουτί 385-410 γρ. 

15511600-9 τεμάχιο 532 0,80 425,60 

62 
Γάλα (εβαπορέ) σακχαρούχο κουτί 385-
410 γρ. 

15511600-9 τεμάχιο 25 1,10 27,50 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.514,20 

ΦΠΑ 13% 140,88 

ΦΠΑ 24% 343,33 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 2.998,41 
 
 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το 
σύνολο και των έντεκα ομάδων, είτε για μια ή και περισσότερες ομάδες. Για την Ομάδα 1 μπορεί να υποβληθεί 
προσφορά και για κάθε ένα από τα τμήματα (Τμήματα 1.1, 1.2, 1.3). Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα 
από τα τμήματα κάθε ομάδας (εκτός της Ομάδας 1) ή/και για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας 
Τμήματος/Τμημάτων, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η κατακύρωση θα γίνει ανά Τμήμα για την Ομάδα 1 και 
ανά Ομάδα ειδών για τις Ομάδες 2 έως 11, όπως έχουν ορισθεί στην παρούσα μελέτη. 
 



 

 

Για τη σύνταξη 
 

 

Μακαρώνας Εμμανουήλ  

 

Για τον Έλεγχο 

Ο υπεύθυνος 

του Τμήματος Προμήθειων 

 

 

Τζανιδάκης Βασίλειος  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Διευθύντρια 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

Σταυρακάκη Ελένη 

 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2   
Τ.Κ: 71202  
ΑΡΜΟΔΙΟΣ  :Β. Τζανιδάκης   
Τηλ.: 2813409185-186-189-403  
Fax:  2810-229207  
E-mail : prom@heraklion.gr  

  
  

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ AΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η), ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Η)”» 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 412.473,78  €  
Φ.Π.Α.                             :   60.345,51  €  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 472.819,29 €  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ: 

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

Η μεταφορά των προϊόντων πρέπει να πληροί τους όρους του «Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών», τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις και της οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

Η συσκευασία των υπό προμήθεια ειδών πρέπει να είναι κατάλληλη για τρόφιμα 
και θα πληροί τους όρους υγιεινής όπως καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών, τις σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε. και τις Οδηγίες του ΕΦΕΤ. έτσι ώστε η ποιότητά τους να 
παραμένει αναλλοίωτη. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής όπου απαιτείται. Ακόμα και αν 
δεν αναφέρεται παρακάτω θα πρέπει στα συσκευασμένα είδη να αναγράφεται η 
ημερομηνία λήξης, η χώρα προέλευσης, τα συστατικά του προϊόντος και το καθαρό βάρος 
της κάθε συσκευασίας.  

Τα προϊόντα θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφάλειας όπου 
απαιτείται.  
 
Οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις για τα είδη της προμήθειας των Ομάδων 1 έως 11 
αναλύονται παρακάτω: 
 
 

mailto:prom@heraklion.gr


 

ΟΜΑΔΑ 1 : Είδη κρεοπωλείου 
CPV: 15111200-1, 15113000-3,15112130-6,15115100-8 
 
Γενικά: 
1  Κοτόπουλα Νωπά 
-Να είναι νωπά, Α ποιότητας, τρυφερά εύσαρκα με δέρμα μαλακό – λείο χωρίς 
οποιαδήποτε ξένη οσμή, σπασμένα κόκκαλα, σοβαρούς μώλωπες ή εκδορές, χωρίς 
εγκαύματα ψύξης. 
-Τύπου 65%, σφαγμένα να έχουν υποστεί  αφαίμαξη, να είναι πλήρως  αποπτερωμένα  
χωρίς κεφάλι και τα πόδια να είναι κομμένα 1cm πάνω από τους ταρσούς 
-Το βάρος να κυμαίνεται από 1,5-2 κιλά περίπου και να είναι όσο το δυνατό ισομεγέθη. 
-Να είναι απαλλαγμένα από όργανα του πεπτικού συστήματος, καθαρά χωρίς ορατό ξένο 
σώμα ή ακαθαρσία 
-Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας έστω και σε ένα κοτόπουλο ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα. 
-Να υπάρχει ένα λεπτό στρώμα λίπους στο στήθος και στην πλάτη (άρθρο 7 του ΚΑΝ 
543/08). 
-Να προέρχεται από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια 
Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα του κτηνιατρικού ελέγχου. 
- Για τη συντήρηση και μεταφορά του νωπού κρέατος έως τον τόπο παράδοσης, να 
τηρούνται οι διατάξεις του 853/04 και οι οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 
 
2. Νωπό Κρέας Μοσχαρίσιο/ Χοιρινό/ Αρνί 
-Να είναι από νωπό κρέας Α΄ ποιότητας, απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λπ., το 
οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος, χωρίς οσμή και 
αίματα. 
-Να είναι σφαγμένο πριν από 48 ώρες έως 6 ημέρες,  να προέρχεται από εργαστήριο 
τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να 
φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου. 
-Να έχει ετικέτα επισήμανσης με στοιχεία ιχνηλασιμότητας. 
-Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του .δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία 
ανώτερη των 4-6 οC , οξύτητα (ph) μεγαλύτερη του 5,8 - μικρότερη του 4 και αλλοίωση του 
χρώματος ,της οσμής, και της σύστασης. 
-Τα ζώα να είναι νεαρής ηλικίας. 
 
Σύμφωνα με το ΚΑΝ 853/04, που κυρώνεται από το Π.Δ. 79/2007, ο τεμαχισμός και η 
επεξεργασία του νωπού κρέατος, πρέπει να γίνεται απαραίτητα από εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις (σφραγίδα και αριθμό 
έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού). 
Για τη συντήρηση και μεταφορά του νωπού κρέατος έως τον τόπο παράδοσης, να 
τηρούνται οι διατάξεις του ΚΑΝ 853/04 και οι οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 
Για το τμήμα 1.2: 
Ως τόπος παραλαβής των προϊόντων ορίζεται το/τα κατάστημα/τα του προμηθευτή που θα 
διαθέτει στο Ηράκλειο, στο οποίο / οποία οι δικαιούχοι πολίτες θα προσέρχονται σύμφωνα 
με την προβλεπόμενη διαδικασία (άρθρο 15 της Συγγραφής Υποχρεώσεων).  
Αναγκαίο κρίνεται για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των δικαιούχων πολιτών, ο 
προμηθευτής να διαθέτει ένα (τουλάχιστον) κατάστημα, εντός των ορίων της πόλης του 
Ηρακλείου και σε μια από τις 1η, 2η, 3η, 4η Δημοτική Κοινότητα & Δημοτική Κοινότητα Νέας 
Αλικαρνασσού, το οποίο να διαθέτει την κατά νόμο άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.  
Εναλλακτικά, στην περίπτωση που ο ίδιος δεν διαθέτει κατάστημα εντός του Δήμου 
Ηρακλείου, ο προμηθευτής μπορεί να συνεργαστεί με κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος με δραστηριότητα συναφή του αντικειμένου της παρούσας, το οποίο να 



 

διαθέτει την κατά νόμο άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η 
διάθεση των προϊόντων στους πολίτες.  
Οι διευθύνσεις του καταστήματος/των καταστημάτων του προμηθευτή, θα πρέπει να 
αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της προσφοράς του. 
 
 

ΤΜΗΜΑ 1.1: Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τον  ΔΟΠΑΦΜΑΗ - ΚΑ:60-6481.001 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 

Κρέας Μοσχαρίσιο 
(νωπό άνευ οστών 
από σπάλα) 
15111200-1 

Νωπό κρέας μοσχαρίσιο άριστης ποιότητας άνευ οστών από 
σπάλα, χωρίς λίπος, συσκευασμένο και τεμαχισμένο 
κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας 
επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση. 

2 

Κρέας Χοιρινό 
(νωπό άνευ οστών 
από λαιμό)  
15113000-3 

Νωπό κρέας χοιρινό άριστης ποιότητας άνευ οστών από 
λαιμό, χωρίς λίπος συσκευασμένο και τεμαχισμένο 
κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας 
επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση. 
 

3 
Κιμάς Μοσχαρίσιος 
(νωπός από σπάλα) 
15111200-1 

Νωπός κιμάς μοσχαρίσιος άπαχος , από σπάλα χωρίς λίπος, 
συσκευασμένο και αλεσμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη 
εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και 
προέλευση (συσκευασία ενός κιλού ). 

 

4 
Κιμάς Χοιρινός 
(νωπός από σπάλα) 
15113000-3 

Νωπός κιμάς χοιρινός άριστης ποιότητας από σπάλα χωρίς 
λίπος, συσκευασμένο και αλεσμένο κατάλληλα, με 
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή 
ημερομηνία λήξης και προέλευση (συσκευασία ενός κιλού ). 

5 
Κοτόπουλο (νωπό) 
15112130-6 

Νωπό κοτόπουλο άριστης ποιότητας, συσκευασμένο και 
τεμαχισμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της 
συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση, 
καθώς  και σήμανση καταλληλότητας ανά τεμάχιο 
(κοτόπουλο), σε πρώτη και δεύτερη συσκευασία 

 

ΤΜΗΜΑ 1.2: Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ( Δ/νση 
Κοινωνικής Ανάπτυξης –  Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τους οικονομικά αδύνατους 
δημότες και κατοίκους του Δήμου Ηρακλείου)-Κ.Α. 15-6481.001 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 
Κοτόπουλο (ολόκληρο 
νωπό) 
15112130-6 

Νωπό κοτόπουλο άριστης ποιότητας, συσκευασμένο και 
τεμαχισμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της 
συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση, 
καθώς  και σήμανση καταλληλότητας ανά τεμάχιο 
(κοτόπουλο), σε πρώτη και δεύτερη συσκευασία. 

2 

Κρέας Χοιρινό (νωπό 
από μπούτι άνευ 
οστών, άνευ δέρματος) 
15113000-3 

Νωπό κρέας χοιρινό άριστης ποιότητας άνευ οστών , άνευ 
δέρματος από μπούτι, συσκευασμένο και τεμαχισμένο 
κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας 
επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση. Το χοιρινό θα 
πρέπει να είναι τεμαχισμένο σε μερίδες των 300γρ. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 1.3: Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για την Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 



 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 
Κοτόπουλο (νωπό) 
15112130-6 

Κοτόπουλο άριστης ποιότητας τεμαχισμένο κατάλληλα με 
αναγραφόμενη επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευσης 
καθώς και σήμανση καταλληλότητας ανά τεμάχιο 
(κοτόπουλο), σε πρώτη και δεύτερη συσκευασία 

2 Πανσέτα (με οστό) 
15113000-3 

Πανσέτα με κόκκαλο άριστης ποιότητας με αναγραφόμενη 
εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και 
προέλευση. 

3 

Μπριζόλες Χοιρινές 
(νωπές με οστό, άνευ 
δέρματος) 
15113000-3 

Μπριζόλα χοιρινή από σπάλα με κόκαλο άνευ δέρματος, 
άριστης ποιότητας ,με αναγραφόμενη εξωτερικά της 
συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση. 

4 

Μπριζόλες 
Μοσχαρίσιες (νωπές 
από σπάλα) 
15111200-1 

Μπριζόλα μοσχαρίσια  από σπάλα,  άριστης ποιότητας, με 
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή 
ημερομηνία λήξης και προέλευσης 

5 Κιμάς Χοιρινός 
(νωπός από σπάλα) 
15113000-3 

Νωπός κιμάς χοιρινός άριστης ποιότητας από σπάλα χωρίς  
λίπος, συσκευασμένος και αλεσμένος κατάλληλα ,με 
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή 
ημερομηνία λήξης και προέλευση (συσκευασία ενός κιλού 
). 

6 Κιμάς Μοσχαρίσιος 
(νωπός από σπάλα) 
15111200-1 

Νωπός κιμάς μοσχαρίσιος άριστης ποιότητας από σπάλα 
χωρίς λίπος, συσκευασμένος και αλεσμένος κατάλληλα ,με 
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή 
ημερομηνία λήξης και προέλευση (συσκευασία ενός Κιλού 
). 

7 

Κρέας Μοσχαρίσιο 
(νωπό άνευ οστών 
από σπάλα) 
15111200-1 

Νωπό κρέας μοσχαρίσιο άριστης ποιότητας άνευ οστών 
από σπάλα, χωρίς λίπος, συσκευασμένο και τεμαχισμένο 
κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας 
επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση. 

8 
Κρέας Αρνί (νωπό από 
μπούτι) 
15115100-8 

Νωπό κρέας αρνιού άριστης ποιότητας από μπούτι, χωρίς 
λίπος, συσκευασμένο και τεμαχισμένο κατάλληλα, με 
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή 
ημερομηνία λήξης και προέλευση. 

9 

Κρέας Χοιρινό (νωπό 
από μπούτι άνευ 
οστών, άνευ 
δέρματος) 
15113000-3 

Νωπό κρέας χοιρινό άριστης ποιότητας άνευ οστών, άνευ 
δέρματος από μπούτι, χωρίς λίπος συσκευασμένο και 
τεμαχισμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της 
συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση. 

10 
Κρέας Μπουκιές 
Χοιρινό (άνευ οστών) 
15113000-3 

Χοιρινό Κρέας  σε μπουκιές άριστης ποιότητας άνευ οστών 
και δέρματος τεμαχισμένο κατάλληλα χωρίς  λίπος, με 
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή 
ημερομηνία λήξης και προέλευση. 

11 
Κρέας Χοιρινό (νωπό 
σπάλα άνευ οστών) 
 15113000-3 

Νωπό κρέας χοιρινό άριστης ποιότητας άνευ οστών από 
σπάλα, χωρίς λίπος συσκευασμένο και τεμαχισμένο 
κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας 
επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση. 

12 
Κοτόπουλο κιμάς 
(νωπός) 
15112130-6 

Κιμάς κοτόπουλου νωπός, αλεσμένος κατάλληλα με 
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή 
ημερομηνία λήξης και προέλευση. 

 
ΟΜΑΔΑ 2 :Κατεψυγμένα είδη ιχθυοπωλείου  



 

 
CPV: 15221000-3 
Γενικά: 
Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα ψάρια να είναι Α΄ ποιότητας , καλά διατηρημένα 
κατευθείαν βγαλμένα από τα ψυγεία ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου, απαλλαγμένα  
από κεφάλια, μεγάλα λέπια, πτερύγια, εντόσθια και αυγά . 
-Ο τεμαχισμός και η συσκευασία να έχει γίνει σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκεκριμένο 
αριθμό λειτουργίας.  
Η συσκευασία του προϊόντος να µην είναι φθαρμένη ή σκισμένη και να έχει ευανάγνωστες 
τις παρακάτω ενδείξεις: 
α) την ονομασία πώλησης συμπληρωμένη µε την ένδειξη «βαθειάς κατάψυξης» ή 
«υπερκατεψυγµένα»  
β) την ημερομηνίας αλίευσης, κατάψυξης και της λήξης συντήρησής τους  
γ) τον κωδικό αριθμό (Κ.Α.) E.E. της εγκατάστασης παραγωγής,  
 δ) να αναγράφεται σαφή ανακοίνωση «απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη µετά την 
απόψυξη».---- Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα. 
- Το ποσοστό  επίπαγου θα είναι έως 15%.  
-Η παράδοση από τον προμηθευτή του προϊόντος θα γίνεται σε συσκευασία κατάλληλη για 
τρόφιμα σφραγισμένη σε κατάσταση κατάψυξης στους -18º C. 
-Η μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με μεταφορικά μέσα –ψυγεία σε θερμοκρασία -
18ºC, καθαρά, απολυμασμένα, με καταγραφικά θερμόμετρα.  
-Τα κατεψυγμένα ψάρια κατά την παράδοση θα πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες 
Κοινοτικές και Εθνικές διατάξεις (την Κτηνιατρική και Υγειονομική νομοθεσία, τις 
Αγορανομικές διατάξεις) και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 2.1 : Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών  ιχθυοπωλείου για τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ - 
ΚΑ:60-6481.002 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 
Βακαλάος Φιλέτο 
15221000-3 
 

Βακαλάος  φρεσκοκατεψυγμένος άριστης ποιότητας, 
ακέφαλος, χονδρός, συσκευασμένος και τεμαχισμένος 
κατάλληλα, επίπαγος μέχρι 15% 

 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ 3 :Κατεψυγμένα λαχανικά 
CPV: 15331170-9 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 3.1 : Προμήθεια κατεψυγμένων λαχανικών για τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ -ΚΑ:60-6481.002 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 
Αρακάς 
15331170-9 

Αρακάς φρεσκοκατεψυγμένος άριστης ποιότητας, μεσαίου 
μεγέθους, καθαρισμένος και απαλλαγμένος από ακαθαρσίες 
και ξένα σώματα, τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία βάρους 1 κιλού. 
 

2 
Φασολάκια στρογγυλά 
15331170-9 

Φασολάκια φρεσκοκατεψυγμένα άριστης ποιότητας, μεσαίου 
μεγέθους, καθαρισμένα και απαλλαγμένα από ακαθαρσίες 
και ξένα σώματα, τυποποιημένα σε κατάλληλη αεροστεγή 



 

συσκευασία βάρους 1 κιλού. 
 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ 3.2: Προμήθεια κατεψυγμένων λαχανικών  για την Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 
Αρακάς 
15331170-9 

Αρακάς φρεσκοκατεψυγμένος άριστης ποιότητας, μεσαίου 
μεγέθους, καθαρισμένος και απαλλαγμένος από ακαθαρσίες 
και ξένα σώματα, τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία βάρους 1 κιλού 

2 
Φασολάκια στρογγυλά 
15331170-9 

Φασολάκια φρεσκοκατεψυγμένα άριστης ποιότητας, μεσαίου 
μεγέθους, καθαρισμένα και απαλλαγμένα από ακαθαρσίες και 
ξένα σώματα, τυποποιημένα σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία βάρους 1 κιλού 

 
ΟΜΑΔΑ 4: Είδη οπωροπωλείου (νωπά φρούτα και λαχανικά)  
CPV: 03222220-1, 03222320-2, 03222322-6, 03222111-4, 03222000-3, 03212100-1, 
03221113-1, 03221200-8, 03222210-8, 03212100-1, 03222240-7, 03221200-8 
Γενικά: 
-Να είναι Α΄ ποιότητας της εποχής και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές της 
κατηγορίας. 
-Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών 
χαρακτήρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
-Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν. 
-Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα λαχανικά 
χωρίς μαραμένα φύλλα. 
-Στα συνοδευτικά δελτία να αναγράφεται ότι είναι Α ποιότητας καθώς και ο τόπος 
παραγωγής. 
-Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι χάρτινες, καθαρές, κατάλληλες για 
τρόφιμα, απαλλαγμένες από ξένες ύλες, ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά και η 
διακίνησή τους σε ικανοποιητική κατάσταση με ευθύνη του προμηθευτή. 
-Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά 
κατάλοιπα και να μην είναι μεταλλαγμένα. 

ΤΜΗΜΑ 4.1: Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η - ΚΑ:60-6481.005 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 Πορτοκάλια 
03222220-1 

Πορτοκάλια φρέσκα άριστης ποιότητας, ώριμα ζουμερά και 
γλυκά, χωρίς σπόρους, ψιλόφλουδα μετρίου μεγέθους, 
κατάλληλα για επιτραπέζια κατανάλωση.  

2 
Μήλα 
03222320-2 

Μήλα φρέσκα άριστης ποιότητας, ώριμα, ζουμερά και γλυκά, 
μετρίου μεγέθους. 

3 
Αχλάδια 
03222322-6 

Αχλάδια φρέσκα άριστης ποιότητας, ζουμερά και γλυκά, 
μετρίου μεγέθους. 

4 
Μπανάνες 
03222111-4 

Μπανάνες φρέσκιες άριστης ποιότητας, ώριμες γλυκές, 
κανονικού μεγέθους. 

5 
Καρπούζι 
03222000-3 

Καρπούζι φρέσκο άριστης ποιότητας, ώριμο, ζουμερό και 
γλυκό, Μετρίου μεγέθους 

6 
Πεπόνι 
03222000-3 

Πεπόνι φρέσκο άριστης ποιότητας, ώριμο, ζουμερό και γλυκό, 
κανονικού μεγέθους. 



 

7 
Πατάτες 
03212100-1 

Πατάτες φρέσκιες άριστης ποιότητας, μετρίου μεγέθους. 

8 
Κρεμμύδια  ξερά 
03221113-1 

Κρεμμύδια ξηρά άριστης ποιότητας, μετρίου μεγέθους. 

9 Τομάτες 
03221200-8 

Τομάτες φρέσκιες άριστης ποιότητας, ώριμες, ζουμερές και 
γλυκές, μετρίου μεγέθους, κατάλληλες για επιτραπέζια 
κατανάλωση (σαλάτα).  

10 
Αγγούρια  
03221200-8 

Αγγούρια φρέσκα άριστης ποιότητας, πράσινα, μετρίου  
μεγέθους.  

11 
Λάχανο 
03221200-8 

Λάχανο φρέσκο άριστης ποιότητας, λευκό, μετρίου μεγέθους, 
σφιχτό κατάλληλο για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα). 

12 
Μαρούλι 
03221200-8 

Μαρούλι φρέσκο άριστης ποιότητας, κανονικού μεγέθους, 
κατάλληλο για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα ). 

13 
Κολοκύθια 
03221200-8 

Κολοκύθια φρέσκα άριστης ποιότητας, ώριμα, γλυκά, μετρίου 
μεγέθους. 

14 
Καρότα 
03221200-8 

Καρότα φρέσκα άριστης ποιότητας, ώριμα και γλυκά, μετρίου 
μεγέθους, τραγανά. 

15 
Λεμόνια 
03222210-8 

Λεμόνια φρέσκα άριστης ποιότητας, ώριμα, ζουμερά, μετρίου 
μεγέθους. 

16 
Σπανάκι 
03221200-8 

Σπανάκι φρέσκο άριστης ποιότητας, ώριμο και πράσινο. 

17 
Μαϊντανός (ματσάκι) 
03221200-8 

Μαϊντανός φρέσκος άριστης ποιότητας, ώριμος και πράσινος. 

18 
Άνηθος (ματσάκι) 
03221200-8 

 Άνηθος φρέσκος άριστης ποιότητας, ώριμος και πράσινος. 

19 
Σέλινο (ματσάκι) 
03221200-8 

Σέλινο φρέσκο άριστης ποιότητας, ώριμο και πράσινο. 

20 
Κρεμμυδάκια  φρέσκα 
(ματσάκι) 
03221200-8 

 Κρεμμυδάκια φρέσκα άριστης ποιότητας, ώριμα και πράσινα. 

21 
Νεκταρίνια 
03222000-3 

Νεκταρίνια – φρέσκα , άριστης ποιότητας, ώριμα, ζουμερά, 
μετρίου μεγέθους.. 

22 
Κλιμεντίνια 
03222000-3 

Κλιμεντίνια φρέσκα, άριστης ποιότητας, ζουμερά χωρίς 
σπόρους, ώριμα, γλυκά, μετρίου μεγέθους 

23 
Σκόρδα 
03221200-8 

Σκόρδα  μετρίου μεγέθους, άριστης ποιότητας. 

24 
Μελιτζάνες 
03221200-8 

Μελιτζάνες άριστης ποιότητας μετρίου μεγέθους. 

25 
Πιπεριές πράσινες 
03221200-8 

Πιπεριές πράσινες, τραγανές, μετρίου μεγέθους, άριστης 
ποιότητας 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ  4.2: Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 
Τομάτες 
03221200-8 

Τομάτες φρέσκες άριστης ποιότητας μεσαίου μεγέθους 

2 
Αγγούρια 
03221200-8 Αγγούρια φρέσκα άριστης ποιότητας μεσαίου μεγέθους 

3 
Κρεμμύδια ξερά  
03221200-8 Κρεμμυδάκια Ξερά άριστης ποιότητας μεσαίου μεγέθους 



 

4 
Καρότα 
03221200-8 Καρότα φρέσκα άριστης ποιότητας μεσαίου μεγέθους 

5 
Πατάτες 
03212100-1 Πατάτες άριστης ποιότητας μεσαίου μεγέθους 

6 
Κολοκύθια 
03221200-8 Κολοκυθάκια φρέσκα άριστης ποιότητας μεσαίου μεγέθους 

7 
Σπανάκι 
03221200-8 Σπανάκι φρέσκο άριστης ποιότητας 

8 
Μαϊντανός  (ματσάκι) 
03221200-8 Μαϊντανός φρέσκος  άριστης ποιότητας 

9 
Πορτοκάλια 
03222220-1 Πορτοκάλια φρέσκα άριστης ποιότητας μεσαίου μεγέθους 

10 
Μήλα κόκκινα 
03222320-2 Μήλα φρέσκα άριστης ποιότητας μεσαίου μεγέθους 

11 
Μανταρίνια 
03222240-7 Μανταρίνια φρέσκα άριστης ποιότητας μεσαίου μεγέθους 

12 
Μπανάνες 
03222111-4 Μπανάνες άριστης ποιότητας μεσαίου μεγέθους 

13 
Λεμόνια 
03222210-8 Λεμόνια φρέσκα άριστης ποιότητας μεσαίου μεγέθους 

14 
Σέλινο (ματσάκι) 
03221200-8 Σέλινο άριστης ποιότητας 

15 
Μαρούλι 
03221200-8 Μαρούλι φρέσκο,  άριστης ποιότητας 

16 
Τοματίνια 
03221200-8  Τοματίνια , φρέσκα άριστης ποιότητας 

 
 
ΟΜΑΔΑ 5 : Ελαιόλαδο 
 
CPV: 15411110-6 
Γενικά: -Θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία « Εξαιρετικό (Extra) παρθένο ». 
-Να είναι οξύτητας 0-0,8%. 
-Να είναι συσκευασμένα σε ανοξείδωτη  συσκευασία 5 lt. στα οποία θα αναφέρεται η 
ονομασία, η κατηγορία, το καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός 
παρτίδας, η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και οι συνθήκες διατήρησης. 
 
 

ΤΜΗΜΑ 5.1 : Προμήθεια  ελαιόλαδου για τον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η - ΚΑ:60-6481.006 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 

Ελαιόλαδο έξτρα 
παρθένο (συσκευασία 5 
λίτρων) 
15411110-6 

Ελαιόλαδο εξαιρετικό  παρθένο  τυποποιημένο και 
σφραγισμένο σε κατάλληλο μεταλλικό δοχείο, βάρους 5 
λίτρων, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 
μηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης 

 

 
 

ΤΜΗΜΑ 5.2: Προμήθεια ελαιόλαδου για τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ/νση Κοινωνικής 
Ανάπτυξης - Λειτουργία ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-Α.Π.Η)-ΚΑ 15-6682.002 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 Ελαιόλαδο έξτρα Ελαιόλαδο εξαιρετικό  παρθένο  τυποποιημένο και 



 

παρθένο (συσκευασία 5 
λίτρων) 
15411110-6 

σφραγισμένο σε κατάλληλο μεταλλικό δοχείο, βάρους 5 
λίτρων, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 
μηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης 

 

ΤΜΗΜΑ 5.3: Προμήθεια ελαιόλαδου για τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ/νση Κοινωνικής 
Ανάπτυξης - Λειτουργία Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου) -Κ.Α. 15-6481.001 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 

Ελαιόλαδο έξτρα 
παρθένο (συσκευασία 5 
λίτρων) 
15411110-6 

Ελαιόλαδο εξαιρετικό  παρθένο  τυποποιημένο και 
σφραγισμένο σε κατάλληλο μεταλλικό δοχείο, βάρους 5 
λίτρων, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 
μηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης 

 

ΤΜΗΜΑ 5.4: Προμήθεια ελαιόλαδου για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 

Ελαιόλαδο έξτρα 
παρθένο (συσκευασία 5 
λίτρων) 
15411110-6 

Ελαιόλαδο εξαιρετικό  παρθένο  τυποποιημένο και 
σφραγισμένο σε κατάλληλο μεταλλικό δοχείο, βάρους 5 
λίτρων, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 
μηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης 

 
ΟΜΑΔΑ 6 : Είδη αρτοποιίας 
 
CPV: 15811100-7 
Γενικά: 
Να παρασκευάζονται από αλεύρι Α΄ ποιότητας. 

-Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες σε τεμάχια συνολικού   καθαρού βάρους 380 έως 420 gr 

(Ψημένο) που να έχουν ψηθεί την ίδια μέρα της διάθεσης. 

-Το νερό που θα χρησιμοποιείται θα είναι πόσιμο. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση 
λυκίσκου. Η  έψηση με επαφή των τεμαχίων επιτρέπεται σε βαθμό 15%.Το ψήσιμο θα 
πρέπει να είναι ομοιογενές και να ξεχωρίζει κόρα και ψίχα. Η κόρα (φλόγωμα) θα πρέπει να 
είναι ομοιογενής καθ΄ όλη την επιφάνεια. Το μαγειρικό αλάτι να μην ξεπερνά το 1,5% και 
να πληροί τις προϋποθέσεις του μαγειρικού άλατος. Ο άρτος θα πρέπει να αποκτήσει την 
θερμοκρασία περιβάλλοντος και να μεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Η 
μεταφορά του άρτου θα γίνεται σε χάρτινες συσκευασίες, μέσα σε πλαστικά κάνιστρα ή σε 
καλάθια τα οποία θα τηρούν τους κανόνες υγιεινής των τροφίμων. 
-Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε ουσίας για την βελτίωση η την απόκρυψη της τυχόν 
ελαττωματικότητας των φυσικών ιδιοτήτων ή του χρώματος των αλεύρων .Το ψωμί που 
προσκομίζεται θα είναι ΦΡ Ε Σ Κ Ο. 
-Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον νόμο αυτοκίνητα, τα οποία 
θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά. 
 

ΤΜΗΜΑ 6.1 : Προμήθεια  ειδών αρτοποιίας για τον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η- ΚΑ:10-6481.004 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 
Ψωμί  ολικής άλεσης 
15811100-7 

Ψωμί φρέσκο , άριστης ποιότητας, σε κατάλληλη συσκευασία  

από ανάμειξη : 

κατά 50% μαλακών αλεύρων  κατηγορίας Μ από 



 

μαλακό  σιτάρι  ολικής αλέσεως  

κατά 30% άλευρων ολικής από σκληρό σιτάρι  

κατά 20 % αλεύρων τύπου 70% από μαλακό σιτάρι 

συνολικού   καθαρού βάρους 380 έως 420 gr (Ψημένο) 

 
 
 
  
ΟΜΑΔΑ 7 :Γαλακτοκομικά προϊόντα 
CPV: 15542300-2, 15541000-2, 15551300-8, 15543300-9, 15511000-3, 15511100-4, 
15512000-0, 15512900-9,1554330-9 
 
 

ΤΜΗΜΑ 7.1 : Προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων για τον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η -ΚΑ:60-
6481.003 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 
Τυρί φέτα 
15542300-2 

Τυρί φέτα φρέσκια {ΠΟΠ] άριστης ποιότητας, από αιγοπρόβειο 
γάλα, πλήρης σε λιπαρά, μέτριας σκληρότητας, συσκευασμένη 
κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 
μηνών. 

2 
Κεφαλοτύρι 
15541000-2 

Τυρί κεφαλοτύρι πρώτης  ποιότητας, από αιγοπρόβειο γάλα, 
κατάλληλης ωρίμανσης έτσι ώστε να μπορεί να καταναλωθεί 
σαν επιτραπέζιο ή να τριφτεί και να χρησιμοποιηθεί με 
μακαρόνια ή παστίτσιο κ.λπ. (μέτριας σκληρότητας), και 
μέγιστη περιεκτικότητα σε αλάτι 2%. Συσκευασμένο 
κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 
μηνών. 

3 
Γιαούρτι  (συσκευασία 
200 γρ) 
15551300-8 

Γιαούρτι φρέσκο άριστης ποιότητας, στραγγιστό, 
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, από αγελαδινό γάλα 
πλήρες σε λιπαρά {3,5%-10%}.Συσκευασμένο κατάλληλα σε 
σφραγισμένο πλαστικό κεσεδάκι, βάρους 200 γραμμαρίων με 
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και 
την ημερομηνία λήξης  .  

4 
Τυρί τριμμένο 
15543300-9 

Τυρί τριμμένο άριστης ποιότητας, από αιγοπρόβειο γάλα, 
πλήρες σε λιπαρά, μέτριας σκληρότητας, συσκευασμένο 
κατάλληλα, έτσι ώστε να μπορεί να καταναλωθεί σε μακαρόνια 
ή παστίτσιο. 

 

ΤΜΗΜΑ 7.2 : Προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων για την Δημοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση Ηρακλείου  

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 
Γιαούρτι (συσκευασία 
200γρ.) 
15551300-8 

Γιαούρτι φρέσκο άριστης ποιότητας, στραγγιστό, 

αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, από αγελαδινό γάλα 

πλήρες σε λιπαρά {3,5%-10%}.Συσκευασμένο κατάλληλα σε 

σφραγισμένο πλαστικό κεσεδάκι, βάρους 200 γραμμαρίων με 



 

αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και 

την ημερομηνία λήξης  

 
 

ΤΜΗΜΑ 7.3: Προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων για την Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 
Γιαούρτι στραγγιστό 
15551300-8 

Γιαούρτι στραγγιστό που να προέρχεται από αγνό γάλα 
πρόβειο ή γάλα αγελαδινό, σε συσκευασία 1 κιλού 

2 

Γάλα μακράς 
διάρκειας 
(συσκευασία 1 λίτρο) 
15511000-3 
 

 Γάλα Μακράς Διαρκείας από νωπό γάλα, άριστης ποιότητας σε 
χάρτινη συσκευασία 1 lt µε αναγραφόμενη την  ημερομηνία  
παραγωγής και λήξης 

3 

Γάλα φρέσκο 
παστεριωμένο 
(συσκευασία 1 λίτρο) 
15511000-4 

 Γάλα φρέσκο παστεριωμένο  άριστης ποιότητας σε χάρτινη 
συσκευασία 1 lt µε αναγραφόμενη την  ημερομηνία  
παραγωγής και λήξης 

4 

Κρέμα 
γάλακτος(συσκευασία 
500 ml) 
15512000-0 

 Κρέμα γάλακτος άριστης ποιότητας σε χάρτινη συσκευασία µε 
αναγραφόμενη την ημερομηνία παραγωγής και λήξης 

5 

Σαντιγί (συσκευασία 
250 γρ.) 
15512900-9 

 Σαντιγί γάλακτος άριστης ποιότητας σε συσκευασία 250 γρ. µε 
αναγραφόμενη την ημερομηνία παραγωγής και λήξης 

6 

Τυρί ΦΕΤΑ 
15542300-2 

Τυρί φέτα φρέσκια {ΠΟΠ} άριστης ποιότητας, από αιγοπρόβειο 
γάλα, πλήρης σε λιπαρά, μέτριας σκληρότητας, συσκευασμένη 
κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 
μηνών. 

7 

Τυρί τριμμένο 
15543300-9 

Τυρί τριμμένο άριστης ποιότητας, από αιγοπρόβειο γάλα, 
πλήρης σε λιπαρά μέτριας σκληρότητας, συσκευασμένο 
κατάλληλα, έτσι ώστε να μπορεί να καταναλωθεί σε μακαρόνια 
ή παστίτσιο. 

 
 
ΟΜΑΔΑ 8: Φρέσκο γάλα 
 
CPV: 15511000-3 
Γενικά: 
Το υπό προμήθεια φρέσκο γάλα θα είναι αγελάδος πλήρες (3,5% λιπαρά) παστεριωμένο 
(όχι υψηλής παστερίωσης) και ομογενοποιημένο. Θα προσφέρεται σε αεροστεγή 
συσκευασία του ενός λίτρου (1lt) είτε από υλικό tetrapack με βιδωτό καπάκι ασφαλείας 
είτε από υλικό PVC με βιδωτό καπάκι ασφαλείας, είτε σε γυάλινη φιάλη με καπάκι 
ασφαλείας. 
Επί της συσκευασίας θα υπάρχουν ευδιάκριτα και σε εμφανές σημείο:  
1. Η ένδειξη «φρέσκο γάλα» καθώς προορίζεται για άμεση κατανάλωση.  
2. Η διάρκεια κατανάλωσής του, η οποία δεν θα υπερβαίνει τις επτά (7) ημέρες 
συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας παστερίωσης.  
3. Η θερμοκρασία συντήρησής του.  



 

4. Ειδικό σήμα αναγνώρισης με την εξής μορφή:  
• Σχήμα ωοειδές  

 • Την χώρα στην οποία ευρίσκεται η εγκατάσταση παραγωγής και τυποποίησης του 
προϊόντος ολογράφως ή ως κωδικός με δύο (2) γράμματα σύμφωνα με το πρότυπο ISO.  
• Θα φέρει τον αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης παραγωγής ή κατά παρέκκλιση αυτόν 
της πρώτης ή δεύτερης συσκευασίας (εάν τα προϊόντα υποστούν περαιτέρω μεταποίηση σε 
άλλη εγκατάσταση). 

ΤΜΗΜΑ  8.1 : Προμήθεια γάλακτος για τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ - ΚΑ: 60-6481.007 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 
Φρέσκο Γάλα 
(συσκευασία 1 λίτρου) 
15511000-3 

   
Το υπό προμήθεια προϊόν 
θα πρέπει να διαθέτει τα 
παρακάτω φυσικοχημικά, 
μικροβιολογικά και θρεπτικά 
συστατικά :  
Περιγραφή Είδους:  

 
 
 
 
 
Γάλα φρέσκο αγελάδος, 
πλήρες, παστεριωμένο 
(έκθεση σε θερμοκρασία 71,7 
ºC γιά 15’’ ή ισοδύναμος 
συνδυασμός) και 
ομογενοποιημένο  

Φυσικοχημικά 
Χαρακτηριστικά  

Λιπαρά: 3,5%  
Ολικά στερεά: 11,5-12,5%  
PH: 6,6-6,87  

  
Μικροβιολογικά 
Χαρακτηριστικά  

Κολοβακτηρίδια: <10/g  
Escherichia Coli: <10/g  
Σαλμονέλα spp: 
απουσία/25gr  
Λιστέρια: απουσία/25gr  

Θρεπτικά Συστατικά  
ανά 100gr/προϊόντος  

Ενέργεια: 60-70 kcal / 100 
γραμμάρια προϊόντος  
Πρωτεΐνες: 3,2gr  
Υδατάνθρακες: 4,5-4,8 /100 
γραμμάρια προϊόντος  
Λιπαρά: 3,5g  
Ασβέστιο: 120mg  
Φώσφορος: 95mg  
Βιταμίνες: A, B1, B2, B6, B12, 
C, D, E  

Συσκευασία  Αεροστεγής είτε από υλικό 
tetrapack με βιδωτό καπάκι 
ασφαλείας είτε από υλικό 
PVC με βιδωτό καπάκι 
ασφαλείας, είτε σε γυάλινη 
φιάλη με καπάκι ασφαλείας, 
σύμφωνα με τον Κώδικα 
Τροφίμων και Πότων.   

 

 
 
 
 



 

ΟΜΑΔΑ 9:Εμφιαλωμένο νερό 
 
CPV: 15981100-9 
Γενικά: 
-Νερά εμφιαλωμένα σε εγκεκριμένες πλαστικές συσκευασίες. 
-Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης 
 
 

ΤΜΗΜΑ 9.1 : Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για τον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η -ΚΑ: 60-6481.007 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 

Φιάλη νερό 1 ½ 
λίτρα 
41110000-3 
 

Νερό φυσικό επιτραπέζιο, άριστης ποιότητας , εμφιαλωμένο σε 
ειδικά εγκεκριμένα πλαστικά μπουκάλια, σφραγισμένα 1,5 
λίτρου. Να αναγράφονται εξωτερικά του μπουκαλιού η χημική 
ανάλυση και η άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο, η 
προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των 6 μηνών εκτός ψυγείου. Να 
είναι πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία και τα επίπεδα του 
νατρίου (Νa+) να είναι Na+ ≤ 10 mg/l καθώς και το PH να είναι 
από 6,5 έως 9,5. 

 

ΤΜΗΜΑ 9.2 : Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ/νση 
Κοινωνικής Ανάπτυξης - Λειτουργία ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-Α.Π.Η)-ΚΑ 15-6682.002 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 

Φιάλη νερό 10 
λίτρα 
41110000-3 
 

Επιτραπέζιο, φυσικό, άριστης ποιότητας, εμφιαλωμένο σε 
ειδική συσκευασία, σφραγισμένο σε πλαστικές φιάλες 10 
λίτρων μιας χρήσεως. Εξωτερικά να αναγράφεται η χημική 
ανάλυση και η άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο, η 
προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των 6 μηνών εκτός ψυγείου. 

 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ 9.3 :Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού  για την Δημοτική Κοινωφελή  Επιχείρηση 
Ηρακλείου - ΚΑ 10-6481.007 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 
Φιάλη νερό 1 ½ 
λίτρα 
41110000-3 

Νερό φυσικό επιτραπέζιο, άριστης ποιότητας , εμφιαλωμένο σε 
ειδικά εγκεκριμένα πλαστικά μπουκάλια, σφραγισμένα 1,5 
λίτρου. Να αναγράφονται εξωτερικά του μπουκαλιού η χημική 
ανάλυση και η άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο, η 
προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των 6 μηνών εκτός ψυγείου. Να 
είναι πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία και τα επίπεδα του 
νατρίου (Νa+) να είναι Na+ ≤ 10 mg/l καθώς και το PH να είναι 
από 6,5 έως 9,5. 

 
 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ 10:Χυμοί -Αναψυκτικά 
 



 

CPV: 15982000-5, 15982100-6 
Γενικά: 
-Χυμός φρούτων σε εγκεκριμένη χάρτινη συσκευασία, χωρίς προσθήκη συντηρητικών και 
να αναγράφεται στην ετικέτα η ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό φρούτων 
ή μείγμα αυτών των συστατικών. 
-Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης. 
-Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 
 
-Μη αλκοολούχα αναψυκτικά, σε κατάλληλη συσκευασία  
-Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης. 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 10.1: Προμήθεια χυμών - αναψυκτικών  ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ/νση Κοινωνικής 
Ανάπτυξης - Λειτουργία ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-Α.Π.Η)-ΚΑ 15-6682.002 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 

Αναψυκτικό τύπου 
Γκαζόζας (φιάλη 
1,5 λίτρο) 
15982000-5 

Άριστης ποιότητας, εμφιαλωμένο σε πλαστικό μπουκάλι 
χωρητικότητας 1,5 λίτρων. Εξωτερικά να αναγράφεται η 
προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των 6 μηνών εκτός ψυγείου. 

2 

Αναψυκτικό τύπου 
Πορτοκαλάδας, 
(φιάλη 1,5 λίτρο) 
15982000-5 

Μη ανθρακούχο, άριστης ποιότητας, εμφιαλωμένο σε πλαστικό 
μπουκάλι, χωρητικότητας 1,5 λίτρων. Εξωτερικά να 
αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης, 
η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 6 μηνών εκτός 
ψυγείου. 
 

 

ΤΜΗΜΑ 10.2: Προμήθεια χυμών - αναψυκτικών Δημοτική Κοινωφελή  Επιχείρηση 
Ηρακλείου - ΚΑ 10-6481.007 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 

Χυμός πορτοκάλι 
(συσκευασία 1 
λίτρου) 
15982100-6 

Χυμός πορτοκαλιού άριστης ποιότητας, 100% φυσικός χωρίς 
συντηρητικά. Από συμπυκνωμένο χυμό πορτοκαλιού 
περιεκτικότητας σε φρούτο 50% τουλάχιστον, με την προσθήκη 
νερού και ζάχαρης. Συσκευασμένος σε κατάλληλη 
σφραγισμένη ερμητικά κλειστή χάρτινη συσκευασία, 1 λίτρου . 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 
6 μηνών εκτός ψυγείου. 

 

 
 
ΟΜΑΔΑ 11:Είδη  παντοπωλείου 
 
CPV: 15899000-6,15872400-5,15612000-1,15412200-1,15831000-2,15833100-7,15331423-
8,15613310-4,15821110-3,15821200-1,15871110-8,15833000-6,15332400-8, 15865000-
9,15872200-3,15861000-1,15842200-4,15841000-5,15331425-2,15612500-6,31411000-
0,15851100-9,15831600-8,03211300-6,03212220-8,15625000-5,03142500-3,15821150-5, 
15332290-3,15331462-3,15250000-5,15241400-3,15511600-9,15882000-4,03111500-
7,39222120-1,39222110-8,33772000-2,44423000-1,44176000-4,15332240-8,15621000-
7,15411100-3, 15412100-0,15871250-1,15872100-2,15872300-4,15898000-9,15842100-
3,03222000-3,15897200-4,15131400-9,15911000-7,15961000-2,15931200-5,03211200-5 
 



 

ΤΜΗΜΑ 11.1 : Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η- ΚΑ:60-6481.006 

Α/Α ΕΙΔΟΣ / CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 

Σόδα μαγειρική 
(συσκευασία 1/2 
κιλού) 
15899000-6 

Σόδα μαγειρική σε φακελάκι 1/2 κιλό 

2 
Αλάτι ( συσκευασία 
5 κιλών) 
15872400-5 

Αλάτι φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο άριστης ποιότητας, 
κατάλληλο για επιτραπέζιο και μαγειρικής, να ρέει χωρίς 
πρόσθετα ροής, καθαρό, απαλλαγμένο από τα κατάλοιπα των 
αλυκών. Να μην σκληραίνει το νερό στο μαγείρεμα, να μην 
θολώνει το νερό και να μην είναι εξευγενισμένο σε κενό αέρος. 
Συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη πλαστική 
σακούλα, βάρους 5 κιλών. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η σύνθεση, η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία. λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

3 

Άνθος Αραβοσίτου 
(συσκευασία 160 
γρ.) 
15612000-1 

Άνθος αραβοσίτου άριστης ποιότητας, συσκευασμένο και 
τυποποιημένο κατάλληλα σε χάρτινο κουτί καθαρού βάρους 
160 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

4 

Μαργαρίνη 
(συσκευασία 500 
γρ.) 
15412200-1 

Μαργαρίνη άριστης ποιότητας, φυτικής προέλευσης, 
κατάλληλη για επάλειψη στο ψωμί. Συσκευασία τυποποιημένη 
σε κατάλληλο πλαστικό κεσεδάκι, καθαρού βάρους 500 γραμμ. 
Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 3 
μηνών, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 

5 

Ζάχαρη  
(συσκευασία 1 
κιλού) 
15831000-2 

Ζάχαρη άριστης ποιότητας, λευκή κρυσταλλικής μορφής, 
τυποποιημένη σε χάρτινη κατάλληλη συσκευασία, καθαρού 
βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 
μηνών  εκτός ψυγείου. 

6 
Ταχίνι (συσκευασία 
900 γρ.) 
15833100-7 

Ταχίνι 900γρ λιπαρή πάστα από σουσάμι χωρίς προσθήκη 
χημικών, συντηρητικών  ή άλλων πρόσθετων 
 

7 

Τοματάκι 
(συσκευασία 400 
γρ.) 
15331423-8 

Tοματάκι μαγειρικής άριστης ποιότητας, ψιλοκομμένο σε 
φυσικό χυμό ντομάτας. Τυποποιημένο σε σφραγισμένο 
κατάλληλο μεταλλικό κουτί, καθαρού βάρους 400 
γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

8 

Δημητριακά  
(συσκευασία 500 
γρ.) 
15613310-4 

Δημητριακά (κορνφλέιξ) άριστης ποιότητας, από τραγανές 
νιφάδες καλαμποκιού , εμπλουτισμένα με βιταμίνες , σίδηρο 
κ.λπ. αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης Τυποποιημένα σε 
κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία των 500 
γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου,. 

9 

Φρυγανιές 
(συσκευασία 500 
γρ./4 πακέτα) 
15821110-3 

Φρυγανιές σταρένιες άριστης ποιότητας, τυποποιημένες σε 
κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία, καθαρού βάρους 
500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου, 



 

αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 

10 

Μπισκότα 
(συσκευασία 250 
γρ.) 
15821200-1 

Μπισκότα άριστης ποιότητας, τυποποιημένα σε κατάλληλη 
πλαστική σακούλα, βάρους 250 γραμμαρίων, πλούσια σε 
δημητριακά , υδατάνθρακες, και θρεπτικές ουσίες , 
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 
η εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός 
ψυγείου. 

11 
Ξύδι   (συσκευασία 
400 γρ.) 
15871110-8 

Ξύδι άριστης ποιότητας, 6 βαθμών. Τυποποιημένο σε 
κατάλληλο πλαστικό μπουκάλι, βάρους 400 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά του μπουκαλιού να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου 

12 

Καραμέλες 
(συσκευασία 3 
κιλών) 
15833000-6 

Καραμέλες ζελεδάκια άριστης ποιότητας, τυποποιημένες σε 
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 3 κιλών και εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. 

13 

Φρυγανιά Τριμ/νη 
(συσκευασία 250 
γρ.) 
15821110-3 

Φρυγανιά τριμμένη άριστης ποιότητας, τυποποιημένη σε 
κατάλληλη πλαστική συσκευασία, βάρους 250 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 
μηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 

14 
Κομπόστα  (κουτί 
850 γρ.) 
15332400-8 

Κομπόστα ροδάκινο άριστης ποιότητας, τυποποιημένη σε 
κατάλληλο σφραγισμένο κουτί, βάρους 850 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης 

15 
Μπέικιν Πάουντερ 
(φακελος 20 γρ.) 
15899000-6 

Μπέικινπάουντερ άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε 
κατάλληλη συσκευασία καθαρού βάρους 20 γραμμαρίων, που 
αναλογεί για να φουσκώσει μισό κιλό αλεύρι. Εξωτερικά της 
οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. 

16 

Τσάι (συσκευασία 
10 φακελάκια Χ 1,5 
γρ.) 
15865000-9 

Τσάι άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη 
συσκευασία των 10 εμποτιζόμενων φακέλων των 1,5 
γραμμάριου. γραμμαρίων το κάθε ένα. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

17 

Χαμομήλι 
(συσκευασία 10 
φακελάκια Χ 1 γρ.) 
15865000-9 

Χαμομήλι άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη 
συσκευασία των 10 εμποτιζόμενων φακέλων του 1 
γραμμάριου. το κάθε ένα. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

18 

Ρίγανη 
(συσκευασία 500 
γρ.) 
15872200-3 

Ρίγανη άριστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη 
συσκευασία, βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

19 
Πιπέρι 
(συσκευασία 50 

Πιπέρι μαύρο τριμμένο άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε 
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 50 γραμμαρίων. Εξωτερικά 



 

γρ.) 
15872200-3 

της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

20 

Κύμινο 
(συσκευασία 50 
γρ.) 
15872200-3 

Κίμινο τριμμένο άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε 
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 50 γραμμαρίων. Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

21 

Κανέλα σκόνη  
(συσκευασία 50 
γρ.) 
15872200-3 

Κανέλα σε σκόνη άριστης ποιότητας, τυποποιημένη σε 
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 50γραμμαρίου. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

22 

Κανέλα μασούρι  
(συσκευασία 50 
γρ.) 
15872200-3 

Κανέλα σε μασούρι άριστης ποιότητας, τυποποιημένη σε 
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 50γραμμαρίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου  

23 

Καφές Ελληνικός 
(συσκευασία 500 
γρ.) 
15861000-1 

Καφές ελληνικός άριστης ποιότητας, τυποποιημένος σε 
κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, βάρους 500 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. 

24 

Σοκολάτα Γάλακτος 
(συσκευασία 44 
γρ.) 
15842200-4 

Σοκολάτα γάλακτος άριστης ποιότητας, τυποποιημένη σε 
κατάλληλη συσκευασία καθαρού βάρους 44 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 
μηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης 

25 

Κακάο  σκόνη 
(συσκευασία 125 
γρ.) 
15841000-5 

Κακάο σε σκόνη άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε 
κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 125 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. 

26 

Πραλίνα 
φουντουκιού 
(συσκευασία 400 
γρ.)  
15842200-4 

Πραλίνα φουντουκιού, κουτί 400 γραμμαρίων άριστης 
ποιότητας. Κρέμα σοκολάτας με ξηρούς καρπούς για 
επάλειμμα , συνηθέστερα από αμύγδαλα ή φουντούκια και 
κακάο, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές ουσίες με αγνά 
συστατικά που να διατηρούν τη θρεπτική τους αξία. Εξωτερικά 
η συσκευασία να αναγράφει συστατικά προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

27 

Τοματοπολτός 
(συσκευασία 400-
410 γρ.) 
15331425-2 

Τοματοπολτός μαγειρικής άριστης ποιότητας 400-410 γρ. 
καθαρά πολτοποιημένη φυσική τομάτα σε στραγγισμένη 
κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά σ’ αυτή να αναγράφονται 
συστατικά – προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης, 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

28 

Στιγμιαίος Καφές( 
συσκευασία 200 
γρ.) 
15861000-1 

Στιγμιαίος καφές (τύπου Νες καφέ) άριστης ποιότητας, 
τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία βάρους 
200 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται 
η προέλευση τα συστατικά και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

29 

Καφές φίλτρου 
(συσκευασία 500 
γρ.) 
15861000-1 

Καφές φίλτρου άριστης ποιότητας , τυποποιημένος σε 
κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, βάρους 500 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης 



 

30 

Φύλλο κρούστας 
(συσκευασία 450-
500 γρ.) 
15612500-6 

Φύλλο κρούστας  άριστης ποιότητας 450-500 γραμμαρίων, 
τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, να 
αναγράφεται η προέλευση, τα συστατικά ( αλεύρι σίτου, 
φυτική μαργαρίνη, αλάτι, νερό ) 

31 

Γαρύφαλλο 
(συσκευασία 20 
γρ.) 
15872200-3 

Γαρύφαλλο άλεστο άριστης ποιότητας , τυποποιημένο σε 
κατάλληλη συσκευασία 20 γραμμαρίων. Εξωτερικά σ’ αυτή να 
αναγράφονται συστατικά – προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης, τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

32 

Βανίλια σκόνη 
(συσκευασία 5τεμ - 
1,5 γρ.) 
15872200-3 

Βανίλια άρωμα σε σκόνη σε συσκευασία των 5 τεμαχίων, 
συνολικού βάρους 1,5 γραμμάρια  για μαγειρική/ 
ζαχαροπλαστική. 

33 

Μπαταρίες 
αλκαλικές ΑΑΑ 
(Τετράδα) 
31411000-0 

Αλκαλικές μπαταρίες 3Α σε συσκευασία των τεσσάρων. 

34 

Αλεύρι 
(συσκευασία 1 
κιλού) 
15612000-1 

Αλεύρι από δημητριακά για όλες τις χρήσεις, άριστης 
ποιότητας, απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, 
συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα, 
βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται 
τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 4 μηνών εκτός ψυγείου.  

35 

Φαρίνα 
(συσκευασία 500 
γρ.) 
15612000-1 

Φαρίνα, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, άριστης ποιότητας, 
συσκευασμένο σε κατάλληλη τυποποιημένη χάρτινη 
συσκευασία καθαρού βάρους 500 γραμμαρίων, χωρίς 
συντηρητικά. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, ο αριθμός έγκρισης Α.Χ.Σ., η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 5 μηνών εκτός 
ψυγείου. 

36 

Κριθαράκι  
(συσκευασία 500 
γρ.) 
15851100-9 

Κριθαράκι μέτριο άριστης ποιότητας, από 100% σιμιγδάλι 
σκληρού σιταριού. Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική 
συσκευασία βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

37 

Μακαρόνια Νο.3 
(συσκευασία 500 
γρ.) 
15851100-9 

Μακαρόνια άριστης ποιότητας, τύπου Νο 3 κατάλληλα για 
παστίτσιο, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σιταριού. 
Τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία βάρους 
500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται 
η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους εκτός ψυγείου. 

38 

Μακαρονάκι   
(συσκευασία 500 
γρ.) 
15851100-9 

Μακαρονάκι κοφτό μέτριο άριστης ποιότητας, από 100% 
σιμιγδάλι. Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία 
βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

39 
Μέλι (συσκευασία 
1 κιλού) 
15831600-8 

Μέλι αγνό άριστης ποιότητας θυμαρίσιο , τυποποιημένο σε 
κατάλληλη γυάλινη συσκευασία, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου . 



 

40 
Ρύζι  
03211300-6 

Ρύζι γλασέ άριστης ποιότητας, αποδεδειγμένα ευρείας 
κατανάλωσης σπυρωτό, καθαρισμένο και αποστειρωμένο. 
Τυποποιημένο και συσκευασμένο σε κατάλληλη πλαστική 
σακούλα βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

41 
Φακές  
03212220-8 

Φακές ψιλές άριστης ποιότητας αποδεδειγμένα ευρείας 
κατανάλωσης, καθαρισμένες και τυποποιημένες σε κατάλληλη 
πλαστική σακούλα, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

42 
Φασόλια 
03212220-8 

Φασόλια μέτρια άριστης ποιότητας αποδεδειγμένα ευρείας 
κατανάλωσης, καθαρισμένα , τυποποιημένα σε κατάλληλη 
πλαστική σακούλα, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

43 

Σιμιγδάλι 
(συσκευασία 500 
γρ.) 
15625000-5 

Σιμιγδάλι χονδρό άριστης ποιότητας, από σκληρά σιτάρια, 
κατάλληλο για παρασκευή χαλβά. Τυποποιημένο σε κατάλληλη 
πλαστική σακούλα, βάρους 500 γραμμαρίων με κενό αέρος. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός 
ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης 

44 
Αυγό  
03142500-3 

Αυγά φρέσκα άριστης ποιότητας, τυποποιημένα σε κατάλληλη 
συσκευασία των 30 αυγών. Στη συσκευασία να αναγράφεται ο 
αριθμός του ωοσκοπίου κέντρου, η προέλευση, η ημερομηνία 
παραγωγής και εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των 25 ημερών. 

45 
Ρεβίθια 
03212220-8 

Ρεβίθια άριστης ποιότητας αποδεδειγμένα ευρείας 
κατανάλωσης, καθαρισμένα και τυποποιημένα σε κατάλληλη 
πλαστική σακούλα, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ 11.2:Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ/νση 
Κοινωνικής Ανάπτυξης – Λειτουργία Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου) -Κ.Α. 15-
6481.001 

Α/Α ΕΙΔΟΣ / CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 
Φρυγανιές (συσκευασία 
500 γρ./ 4 πακέτα) 
15821110-3 

Φρυγανιές σταρένιες άριστης ποιότητας, τυποποιημένες 
σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία, καθαρού 
βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου, 
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 
 

2 
Ζάχαρη κρυσταλλική 
(συσκευασία 1 κιλού) 
15831000-2 

Άριστης ποιότητας, λευκή κρυσταλλικής μορφής, 
τυποποιημένη σε χάρτινη κατάλληλη συσκευασία, 
καθαρού βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας θα 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία 
λήξης τουλάχιστον 6 μηνών  εκτός ψυγείου. 



 

3 
Καφές στιγμιαίος 
(συσκευασία 100 γρ.) 
15861000-1 

Στιγμιαίος καφές (τύπου Νες καφέ) άριστης ποιότητας 
τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία 
βάρους 100 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση τα συστατικά και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 
 

4 
Καφές ελληνικός 
(συσκευασία 200 γρ.) 
15861000-1 

Άριστης ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη 
αεροστεγή συσκευασία, βάρους 200 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 
εκτός ψυγείου 

5 

Παξιμάδι σταρένιο 
(συσκευασία 600 - 650 
γρ.) 
15821150-5 

Παξιμάδι σταρένιο σε συσκευασία 600 – 650 γραμμαρίων, 
εξωτερικά της οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 
1 έτους εκτός ψυγείου. 

6 
Δημητριακά 
(συσκευασία 375 γρ.) 
15613310-4 

Δημητριακά (κορνφλέιξ) άριστης ποιότητας, από τραγανές 
νιφάδες καλαμποκιού , εμπλουτισμένα με βιταμίνες , 
σίδηρο κ.λπ. αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 
Τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή 
συσκευασία των 375 γραμμαρίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 
6 μηνών εκτός ψυγείου,. 

7 

Μπισκότα τύπου 
"μιράντα" (συσκευασία 
250 γρ.) 
15821200-1 

Μπισκότα τύπου "Μιράντα" άριστης ποιότητας, 
τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 
250 γραμμαρίων, πλούσια σε δημητριακά , υδατάνθρακες, 
και θρεπτικές ουσίες , αποδεδειγμένα ευρείας 
κατανάλωσης. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός 
ψυγείου. 
 

8 

Μπισκότα τύπου πτι - 
μπερ (συσκευασία 225 
γρ) 
15821200-1 

Μπισκότα τύπου πτι μπερ ,άριστης ποιότητας, 
τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 
225 γραμμαρίων, πλούσια σε δημητριακά , υδατάνθρακες, 
και θρεπτικές ουσίες , αποδεδειγμένα ευρείας 
κατανάλωσης. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός 
ψυγείου. 

9 
Κράκερς (συσκευασία 
140 γρ.) 
15821200-1 

Μπισκότα τύπου κράκερς άριστης ποιότητας, 
τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 140 
γραμμαρίων, πλούσια σε δημητριακά , υδατάνθρακες, και 
θρεπτικές ουσίες , αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία 
λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου. 
,. 



 

10 
Μαρμελάδα φράουλα 
(συσκευασία 500 γρ.) 
15332290-3 

Μαρμελάδα με γεύση φράουλα άριστης ποιότητας, 
τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 500 γρ. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου , αποδεδειγμένα 
ευρείας κατανάλωσης. 

11 
Μαρμελάδα ροδάκινο 
(συσκευασία  500 γρ.) 
15332290-3 

Μαρμελάδα με γεύση ροδάκινο άριστης ποιότητας, 
τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 500 
γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου , 
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης 

12 
Κακάο σκόνη 
(συσκευασία 125 γρ.) 
15841000-5 

Κακάο σε σκόνη, άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε 
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 125 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 
εκτός ψυγείου. 

13 

Τσάι μαύρο 
(συσκευασία 10 
φακελάκια Χ 1,5 γρ.) 
15865000-9 

Τσάι μαύρο άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε 
κατάλληλη συσκευασία των 10 εμποτιζόμενων φακέλων 
των 1,5 γραμμαρίων το κάθε ένα. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. 

14 
Αλάτι ψιλό (συσκευασία 
500 γρ) 
15872400-5 

Αλάτι φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο άριστης ποιότητας, 
κατάλληλο για επιτραπέζιο και μαγειρικής, να ρέει χωρίς 
πρόσθετα ροής, καθαρό, απαλλαγμένο από τα κατάλοιπα 
των αλυκών. Να μην σκληραίνει το νερό στο μαγείρεμα, να 
μην θολώνει το νερό και να μην είναι εξευγενισμένο σε 
κενό αέρος. Συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη 
συσκευασία, καθαρού βάρους 500 γραμμαρίων Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφεται η σύνθεση, η προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία. λήξης τουλάχιστον 1 έτους 
εκτός ψυγείου. 
 

15 
Κονσέρβα αρακάς 
(συσκευασία 400 γρ.) 
15331462-3 

Κονσέρβα Αρακάς (συσκευασία 400 γραμμαρίων). 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 12 μηνών εκτός ψυγείου. 
 

16 

Κονσέρβα καλαμάρι σε 
φυσικό χυμό 
(συσκευασία 370 - 400 
γρ.) 
15250000-5 

Κονσέρβα καλαμάρι σε φυσικό χυμό σε συσκευασία 370 -
400 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών εκτός ψυγείου.  

17 

Τοματοπολτός 
(συσκευασία 400-410 
γρ.) 
15331425-2 

Τοματοπολτός μαγειρικής άριστης ποιότητας 400-410 γρ. 
καθαρά πολτοποιημένη φυσική τομάτα σε στραγγισμένη 
κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά σ’ αυτή να 
αναγράφονται συστατικά – προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης, τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 
 



 

18 

Άνθος Αραβοσίτου 
βανίλια (φακελάκι 43 
γρ.) 
15612000-1 

Άνθος αραβοσίτου άριστης ποιότητας, συσκευασμένο και 
τυποποιημένο κατάλληλα σε φακελάκι καθαρού βάρους 
43 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 
 

19 
Ξύδι (συσκευασία 400 
γρ.) 
15871110-8 

Ξύδι άριστης ποιότητας, 6 βαθμών. Τυποποιημένο σε 
κατάλληλο πλαστικό μπουκάλι, βάρους 400 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά του μπουκαλιού να αναγράφεται η προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 
εκτός ψυγείου 

20 
Φυτικό μαγειρικό λίπος 
(συσκευασία 400 γρ) 
15412200-1 

Φυτικό μαγειρικό λίπος άριστης ποιότητας σε κατάλληλη 
συσκευασία 400 γραμμαρίων. Να πληροί τους όρους του  
Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Υγειονομικές Διατάξεις. 

21 

Τόνος κονσέρβα σε νερό 
(συσκευασία 2 Χ 160 
γρ.) 
15241400-3 

Τόνος κονσέρβα σε νερό σε συσκευασία των 2 τεμαχίων, 
160 γραμμάρια το κάθε τεμάχιο. Εξωτερικά να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία 
λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

22 
Φακές ψιλές 
(συσκευασία 500 γρ.) 
03212220-8 

Φακές ψιλές άριστης ποιότητας αποδεδειγμένα ευρείας 
κατανάλωσης, καθαρισμένες και τυποποιημένες σε 
κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 500 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 
εκτός ψυγείου. 

23 
Ρεβίθια (συσκευασία 
500 γρ.) 
03212220-8 

Ρεβίθια άριστης ποιότητας αποδεδειγμένα ευρείας 
κατανάλωσης, καθαρισμένα και τυποποιημένα σε 
κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 500 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 
εκτός ψυγείου. 

24 
Φασόλια μαυρομάτικα 
(συσκευασία 500 γρ.) 
03212220-8 

Φασόλια μαυρομάτικα άριστης ποιότητας αποδεδειγμένα 
ευρείας κατανάλωσης, καθαρισμένα και τυποποιημένα σε 
κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 500 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 
εκτός ψυγείου. 

25 
Φασόλια άσπρα μέτρια 
(συσκευασία 500 γρ.) 
03212220-8 

Φασόλια άσπρα μέτρια άριστης ποιότητας αποδεδειγμένα 
ευρείας κατανάλωσης, καθαρισμένα και τυποποιημένα σε 
κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 500 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 
εκτός ψυγείου. 

26 
Πέννες (συσκευασία 
500 γρ.)  
15851100-9 

Ζυμαρικά «πέννες» άριστης ποιότητας, από 100% 
σιμιγδάλι σκληρού σιταριού. Τυποποιημένα σε κατάλληλη 
πλαστική συσκευασία βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. 

27 
Σπαγγέτι No 6 
(συσκευασία 500 γρ) 

Μακαρόνια άριστης ποιότητας, τύπου σπαγγέτι Νο 6, από 
100% σιμιγδάλι σκληρού σιταριού. Τυποποιημένα σε 



 

15851100-9 κατάλληλη πλαστική συσκευασία βάρους 500 
γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται 
η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

28 
Μακαρονάκι κοφτό 
(συσκευασία 500 γρ) 
15851100-9 

Μακαρονάκι κοφτό μέτριο αρίστης ποιότητας, από 100% 
σιμιγδάλι. Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική 
συσκευασία βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 
 

29 
Κριθαράκι μέτριο 
(συσκευασία 500 γρ) 
15851100-9 

Κριθαράκι μέτριο αρίστης ποιότητας, από 100% σιμιγδάλι 
σκληρού σιταριού. Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική 
συσκευασία βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 
 

30 
Ρύζι Καρολίνα 
(συσκευασία 500 γρ.) 
03211300-6 

Ρύζι Καρολίνα άριστης ποιότητας, αποδεδειγμένα ευρείας 
κατανάλωσης σπυρωτό, καθαρισμένο και αποστειρωμένο. 
Τυποποιημένο και συσκευασμένο σε κατάλληλη πλαστική 
σακούλα βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία 
λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

31 

Αλεύρι για όλες τις 
χρήσεις (συσκευασία 1 
κιλού) 
15612000-1 

Αλεύρι από δημητριακά για όλες τις χρήσεις, άριστης 
ποιότητας, απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, 
συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη 
σακούλα, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 4 μηνών εκτός ψυγείου. 

32 

Γάλα πλήρες 
συμπυκνωμένο 
(εβαπορέ)  κουτί 385 - 
410 γρ 
15511600-9 

Γάλα αγελαδινό αρίστης ποιότητας, πλήρες, 
συμπυκνωμένο σε παχύρρευστη μορφή (όχι σκόνη), με την 
αφαίρεση του νερού μόνο, απαλλαγμένο από 
οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία και να 
έχει υποστεί υψηλού βαθμού αποστείρωση.  Σε 
συσκευασία 385 - 410 γραμμαρίων με περιεκτικότητα σε 
λιπαρά 3,5-8%. 
Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο 
ανασύστασης ή αραίωσης. 
Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης 
(τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου) του προϊόντος και οι 
εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του 
προϊόντος. 
Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής, 
όπως καθορίζονται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών, 
τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. 
Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει 
προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που χρησιμοποιούν 
γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. 
Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και 
συσκευασία του να έχουν γίνει σύμφωνα με την οδηγία 
2/46 Ε.Ε. 
 

 



 

 
 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 11.3: Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ/νση 
Κοινωνικής Ανάπτυξης - Λειτουργία ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-Α.Π.Η) -ΚΑ 15-6682.002 

Α/Α ΕΙΔΟΣ / CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 

Τσάι (συσκευασία 
20 φακελάκια Χ 1,5 
γρ.) 
15865000-9 

Τσάι άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη 
συσκευασία των 20 εμποτιζόμενων φακέλων των 1,5 
γραμμαρίων το κάθε ένα. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία 
λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

2 

Χαμομήλι 
(συσκευασία 20 
φακελάκια Χ 1 γρ.) 
15865000-9 

Χαμομήλι άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη 
συσκευασία των 20 εμποτιζόμενων φακέλων του 1 
γραμμαρίου το κάθε ένα. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία 
λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

3 

Φασκόμηλο  
(συσκευασία 20 
φακελάκια Χ 1 γρ) 
15865000-9 

Φασκόμηλο άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη 
συσκευασία των 20 εμποτιζόμενων φακέλων του 1 
γραμμαρίου το κάθε ένα. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία 
λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

4 

Ζάχαρη 
κρυσταλλική 
(συσκευασία 1 
κιλού) 
15831000-2 

Άριστης ποιότητας, λευκή κρυσταλλικής μορφής, 
τυποποιημένη σε χάρτινη κατάλληλη συσκευασία, καθαρού 
βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται 
η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 
μηνών  εκτός ψυγείου. 

5 

Ζαχαρίνες 
(συσκευασία 300 
ταμπλέτες) 
15882000-4 

Άριστης ποιότητας, τυποποιημένες σε συσκευασία των 300 
ταμπλετών. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 
μηνών  εκτός ψυγείου. 

6 

Φρυγανιές 
σικάλεως (πακέτο 3 
Χ 90 γρ.) 
15821110-3 

Άριστης ποιότητας, από σίκαλη, τυποποιημένες σε κατάλληλη 
πλαστική αεροστεγή συσκευασία, τριών (3) πακέτων των 90 
γραμμάρια το καθένα. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου. 
Αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 

7 

Καφές στιγμιαίος 
(συσκευασία 750 
γρ.) 
15861000-1 

Στιγμιαίος καφές άριστης ποιότητας τυποποιημένος σε 
κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, βάρους 750 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. Αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 

8 

Καφές φίλτρου 
(συσκευασία 500 
γρ.) 
15861000-1 

Άριστης ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία, βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

9 

Καφές ελληνικός 
(συσκευασία 1 
κιλού) 
15861000-1 

Άριστης ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη 
συσκευασία, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 



 

10 

Κακάο  
(συσκευασία 1 
κιλού) 
15841000-5 

Κακάο σε σκόνη, άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε 
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.  

11 

Κανέλα ξύλο σε 
μασούρι 
(συσκευασία 50 
γρ.) 
15872200-3 

Κανέλα ξύλο σε μασούρι άριστης ποιότητας, τυποποιημένη 
σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους των  50 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. 
 

12 

Κανέλα σκόνη 
(συσκευασία 50 
γρ.)  
15872200-3 

Κανέλα σκόνη, άριστης ποιότητας, τυποποιημένη σε 
κατάλληλη συσκευασία, βάρους των  50 γρ. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 
 
Άριστης ποιότητας, φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο, 
επιτραπέζιο και μαγειρικής, να ρέει, χωρίς πρόσθετα ροής, 
καθαρό, απαλλαγμένο από τα κατάλοιπα των αλυκών. Να 
μην σκληραίνει το νερό στο μαγείρεμα, να μη θολώνει το 
νερό και να μην είναι εξευγενισμένο σε κενό αέρος. 
Συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη πλαστική 
σακούλα, βάρους 750 γραμμαρίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η σύνθεση, η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου.   
 

13 
Μπέικιν Πάουντερ 
(φάκελος 20 γρ.) 
15899000-6 

Μπέικινπάουντερ άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε 
κατάλληλη συσκευασία καθαρού βάρους 20 γραμμαρίων, 
που αναλογεί για να φουσκώσει μισό κιλό αλεύρι. Εξωτερικά 
της οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. 

14 

Βανίλια σκόνη 
(συσκευασία 5τεμ -
1,5 γρ.) 
15872200-3 

Βανίλια άρωμα σε σκόνη σε συσκευασία των 5 τεμαχίων 
συνολικού βάρους 1,5 γραμμάρια  για μαγειρική/ 
ζαχαροπλαστική. 

15 

Αλάτι ψιλό 
(συσκευασία 500 
γρ) 
15872400-5 

Αλάτι φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο άριστης ποιότητας, 
κατάλληλο για επιτραπέζιο και μαγειρικής, να ρέει χωρίς 
πρόσθετα ροής, καθαρό, απαλλαγμένο από τα κατάλοιπα των 
αλυκών. Να μην σκληραίνει το νερό στο μαγείρεμα, να μην 
θολώνει το νερό και να μην είναι εξευγενισμένο σε κενό 
αέρος. Συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη 
συσκευασία, καθαρού βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφεται η σύνθεση, η προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία. λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. 
 

16 

Σουσάμι άψητο 
(συσκευασία 250 
γρ.) 
03111500-7 

Σουσάμι άψητο άριστης ποιότητας, σε συσκευασία των 250 
γραμμαρίων Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η  
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 



 

17 

Σόδα μαγειρική 
(συσκευασία 350 
γρ.) 
15899000-6 

Σόδα μαγειρική άριστης ποιότητας, σε συσκευασία των 350 
γρ. για μαγειρική χρήση. Εξωτερικά της συσκευασίας θα 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

18 

Αμμωνία 
(συσκευασία 30 
γρ.) 
15899000-6 

Αμμωνία άριστης ποιότητας, σε συσκευασία των 30 
γραμμαρίων για μαγειρική χρήση. Εξωτερικά της 
συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. 

19 

Γαρύφαλλο 
ολόκληρο 
(συσκευασία 20 
γρ.) 
15872200-3 

Γαρύφαλλο άλεστο άριστης ποιότητας , τυποποιημένο σε 
κατάλληλη συσκευασία 20 γραμμαρίων. Εξωτερικά σ’ αυτή 
να αναγράφονται συστατικά – προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης, τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

20 

Γαρύφαλλο σε 
σκόνη (συσκευασία 
20 γρ.) 
15872200-3 

Γαρύφαλλο σε σκόνη άριστης ποιότητας , τυποποιημένο σε 
κατάλληλη συσκευασία 20 γραμμαρίων. Εξωτερικά σ’ αυτή 
να αναγράφονται συστατικά – προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης, τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

21 

Ποτήρια πλαστικά 
μεγάλα 
(συσκευασία 50 
τεμ.) 
39222120-1 

Άριστης ποιότητας, άθραυστα, με θερμική αντοχή μέχρι 120 
βαθμούς Κελσίου. Σε κατάλληλη τυποποιημένη πλαστική 
υγιεινή συσκευασία ασφαλείας των 50 τεμαχίων. Εξωτερικά 
της συσκευασίας θα αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
στοιχεία και η προέλευση. 

22 

Ποτήρια πλαστικά 
μικρά (συσκευασία 
50 τεμ.) 
39222120-1 

Άριστης ποιότητας, άθραυστα, με θερμική αντοχή μέχρι 120 
βαθμούς Κελσίου. Σε κατάλληλη τυποποιημένη πλαστική 
υγιεινή συσκευασία ασφαλείας των 50 τεμαχίων. Εξωτερικά 
της συσκευασίας θα αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
στοιχεία και η προέλευση. 

23 

Πιάτα πλαστικά 
μεγάλα 
(συσκευασία 20 
τεμ.) 
39222110-8 

Άριστης ποιότητας, άθραυστα, με θερμική αντοχή μέχρι 120 
βαθμούς Κελσίου. Σε κατάλληλη τυποποιημένη πλαστική 
υγιεινή συσκευασία ασφαλείας των 20 τεμαχίων. Εξωτερικά 
της συσκευασίας θα αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
στοιχεία και η προέλευση. 
 

24 

Πιάτα πλαστικά 
μικρά (συσκευασία 
20 τεμ.) 
39222110-8 

Άριστης ποιότητας, άθραυστα, με θερμική αντοχή μέχρι 120 
βαθμούς Κελσίου. Σε κατάλληλη τυποποιημένη πλαστική 
υγιεινή συσκευασία ασφαλείας των 20 τεμαχίων. Εξωτερικά 
της συσκευασίας θα αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
στοιχεία και η προέλευση. 

25 

Ποτήρια πλαστικά 
μεγάλα για 
στιγμιαίο καφέ 
(συσκευασία 50 
τεμ.) 
39222120-1 

Άριστης ποιότητας, άθραυστα, με θερμική αντοχή μέχρι 120 
βαθμούς Κελσίου. Σε κατάλληλη τυποποιημένη πλαστική 
υγιεινή συσκευασία ασφαλείας των 50 τεμαχίων. Εξωτερικά 
της συσκευασίας θα αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
στοιχεία και η προέλευση. 

26 
Φίλτρα για καφέ 
(80 τεμ.) 
33772000-2 

Σε αεροστεγή συσκευασία των 80 τεμαχίων, μεγέθους 1X4. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.  



 

27 

Αλουμινόχαρτο 
συσκευασία 30 
μέτρων (ρολό) 
44423000-1 

Αλουμινόχαρτο σε συσκευασία 30 μέτρων (ρολό) 

28 

Αντικολλητικό χαρτί 
συσκευασία 15 
μέτρων (ρολό) 
44423000-1 

Αντικολλητικό χαρτί συσκευασία 15 μέτρων (ρολό) 
 

29 

Μεμβράνη 
συσκευασίας 
τροφίμων 
συσκευασία 30 
μέτρων (ρολό) 
44176000-4 

Μεμβράνη συσκευασίας τροφίμων συσκευασία 30 μέτρων 
(ρολό) 
 

30 

Αλεύρι για όλες τις 
χρήσεις ( 
συσκευασία 1 
κιλού) 
15612000-1 

Από δημητριακά, για όλες τις χρήσεις, άριστης ποιότητας, 
απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, συσκευασμένο σε 
τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα, βάρους 1 κιλού. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, 
η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 
μηνών εκτός ψυγείου. 

31 

Γάλα ελαφρύ  
συμπυκνωμένο 
(εβαπορέ)  385-410 
γρ. 
15511600-9 

Γάλα εβαπορέ σε συσκευασία 385 - 410 γραμμάρια  (λιπαρά  
1,5%) άριστης ποιότητας γάλα, ελαφρύ, μερικώς 
αποβουτυρωμένο. 
Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο 
ανασύστασης ή αραίωσης. 
Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης 
(τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου) του προϊόντος και οι 
εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του 
προϊόντος. 
Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής, όπως 
καθορίζονται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών, τις 
σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. 
Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει 
προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που χρησιμοποιούν 
γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. 
Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία 
του να έχουν γίνει σύμφωνα με την οδηγία 2/46 Ε.Ε. 
 

 

ΤΜΗΜΑ 11.4: Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για την Δημοτική Κοινωφελή  Επιχείρηση 
Ηρακλείου - ΚΑ 10-6481.006, ΚΑ 10-6481.007 

Α/Α ΕΙΔΟΣ / CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 

Άνθος Αραβοσίτου 
Βανίλια 
(συσκευασία 160 
γρ.) 
15612000-1 

Άνθος αραβοσίτου άριστης ποιότητας, συσκευασμένο και 
τυποποιημένο κατάλληλα σε χάρτινο κουτί καθαρού βάρους 
160 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.  

2 

Μαργαρίνη 
(συσκευασία 500 
γρ.) 
15412200-1 

Μαργαρίνη άριστης ποιότητας, φυτικής προέλευσης, 
κατάλληλη για επάλειψη στο ψωμί. Συσκευασία 
τυποποιημένη σε κατάλληλο πλαστικό κεσεδάκι, καθαρού 
βάρους 500 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας θα 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 



 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 3 μηνών, αποδεδειγμένα 
ευρείας κατανάλωσης.  

3 

Ζάχαρη 
(συσκευασία 1 
κιλού) 
15831000-2 

Ζάχαρη άριστης ποιότητας, λευκή κρυσταλλικής μορφής, 
τυποποιημένη σε χάρτινη κατάλληλη συσκευασία, καθαρού 
βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται 
η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 
μηνών εκτός ψυγείου.  

4 

Μαρμελάδα 
φράουλα 
(συσκευασίαευασία 
500γρ.) 
15332290-3 

Μαρμελάδα με γεύση φράουλα άριστης ποιότητας, 
τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 1 κιλού. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, 
η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.  

5 

Μαρμελάδα 
ροδάκινο 
(συσκευασία 500 
γρ.) 
15332290-3 

Μαρμελάδα με γεύση ροδάκινο άριστης ποιότητας, 
τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 1 κιλού. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, 
η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 

6 

Φρυγανιές  
σικάλεως    
(συσκευασία 500 
γρ. /4 πακέτα) 
15821110-3 

Φρυγανιές σικάλεως άριστης ποιότητας, τυποποιημένες σε 
κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία, καθαρού 
βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου, 
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης  

7 
Μπέικιν Πάουντερ 
(φακελος 20 γρ.) 
15899000-6 

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

8 

Τσάι (συσκευασία 
10 φακελάκια Χ 1,5 
γρ.) 
15865000-9 

Τσάι άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη 
συσκευασία των 10 εμποτιζόμενων φακέλων των 1,5 
γραμμαρίων το κάθε ένα. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία 
λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

9 

Καφές Ελλην. 
(συσκευασία 500 
γρ.) 
15861000-1 

Καφές ελληνικός άριστης ποιότητας, τυποποιημένος σε 
κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, βάρους 500 γρ. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου 

10 

Κακάο σκόνη  
(συσκευασία 125 
γρ.)  
15841000-5 

Κακάο σε σκόνη άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε 
κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 125 γρ. Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. 

11 

Καφές Φίλτρου 
(συσκευασία 500 
γρ.) 
15861000-1 

Καφές φίλτρου άριστης ποιότητας, τυποποιημένος σε 
κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, βάρους 500 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 



 

12 

Καφές Φίλτρου 
(συσκευασία 250 
γρ.) βανίλια 
15861000-1 

Καφές φίλτρου με γεύση βανίλια άριστης ποιότητας, 
τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, 
βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας 
κατανάλωσης.  

13 

Καφές Φίλτρου 
(συσκευασία 250 
γρ.) φουντούκι 
15861000-1 

Καφές φίλτρου με γεύση φουντούκι άριστης ποιότητας, 
τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, 
βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας 
κατανάλωσης. 

14 

Καφές Φίλτρου 
(συσκευασία 250 
γρ.) καραμέλα 
15861000-1 

Καφές φίλτρου με γεύση καραμέλα άριστης ποιότητας, 
τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, 
βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας 
κατανάλωσης. 

15 

Στιγμιαίος καφές 
συσκευασία 500 
γρ.) 
15861000-1 

Στιγμιαίος καφές (τύπου Νες καφέ) άριστης ποιότητας, 
τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία 
βάρους 200 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση τα συστατικά και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

16 

Ζελέ φρούτων 
(συσκευασία 200 
γρ.) 
15332240-8 

Ζελέ φρούτων άριστης ποιότητας τυποποιημένο σε 
κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία των 200 γραμμαρίων. 
εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 
 

17 

Αλεύρι για όλες τις 
χρήσεις 
(συσκευασία 1 
κιλού) 
15612000-1 

Αλεύρι από δημητριακά για όλες τις χρήσεις, άριστης 
ποιότητας, απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, 
συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη 
σακούλα, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 4 μηνών εκτός ψυγείου.  
 

18 

Φαρίνα 
(συσκευασία 500 
γρ.) 
15612000-1 

Φαρίνα (φαρινάπ) άριστης ποιότητας συσκευασμένη σε 
κατάλληλη τυποποιημένη χάρτινη συσκευασία καθαρού 
βάρους 500 γραμμαρίων, χωρίς συντηρητικά. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, ο αριθμός 
έγκρισης Α.Χ.Σ., η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία 
λήξης τουλάχιστον 5 μηνών εκτός ψυγείου. 

19 
Αυγό 
03142500-3 

Αυγά φρέσκα άριστης ποιότητας, τυποποιημένα σε 
κατάλληλη συσκευασία των 30 αυγών. Στη συσκευασία να 
αναγράφεται ο αριθμός του ωοσκοπίου κέντρου, η 
προέλευση, η ημερομηνία παραγωγής και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
των 25 ημερών. 

20 

Σιμιγδάλι   
(συσκευασία 500 
γρ.) 
15625000-5 

Σιμιγδάλι χονδρό άριστης ποιότητας, από σκληρά σιτάρια, 
κατάλληλο για παρασκευή χαλβά. Τυποποιημένο σε 
κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 500 γραμμαρίων με 
κενό αέρος. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 



 

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον  6 
μηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 

21 

Γάλα πλήρες 
συμπυκνωμένο 
(εβαπορέ)  κουτί 
385 - 410 γρ 
15511600-9 

Γάλα αγελαδινό αρίστης ποιότητας, πλήρες, συμπυκνωμένο 
σε παχύρρευστη μορφή (όχι σκόνη), με την αφαίρεση του 
νερού μόνο, απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, 
περιττή ή βλαβερή ουσία και να έχει υποστεί υψηλού 
βαθμού αποστείρωση.  Σε συσκευασία 385 - 410 γραμμαρίων 
με περιεκτικότητα σε λιπαρά 3,5-8%. 
Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο 
ανασύστασης ή αραίωσης. 
Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης 
(τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου) του προϊόντος και οι 
εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του 
προϊόντος. 
Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής, όπως 
καθορίζονται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών, τις 
σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. 
Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει 
προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που χρησιμοποιούν 
γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. 
Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία 
του να έχουν γίνει σύμφωνα με την οδηγία 2/46 Ε.Ε. 
 

 
 

ΤΜΗΜΑ 11.5:Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

Α/Α ΕΙΔΟΣ / CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 Ζάχαρη (συσκευασία 
1 κιλού) 
15831000-2 

Ζάχαρη άριστης ποιότητας, λευκή κρυσταλλικής μορφής, 
τυποποιημένη σε χάρτινη κατάλληλη συσκευασία, καθαρού 
βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας θα 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία 
λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου  

2 
Αραβοσιτέλαιο  
(συσκευασία 1 
λίτρου) 
15621000-7 

 Αραβοσιτέλαιο άριστης ποιότητας τυποποιημένο και 
σφραγισμένο σε κατάλληλο δοχείο  1 λίτρου, με 
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών 
εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης  

3 
Ηλιέλαιο ( 
συσκευασία 1 
λίτρου) 
15411100-3 

 Ηλιέλαιο άριστης ποιότητας τυποποιημένο και 
σφραγισμένο σε κατάλληλο δοχείο, 1 λίτρου, με 
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών 
εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης  

4 
Βούτυρο (μαργαρίνη) 
συσκευασία 250 γρ. 
15412200-1 

 Φυτικά λιπαρά (μαργαρίνη) σε συσκευασία των 250 
γραμμαρίων. 

5 Βούτυρο (γάλακτος) 
 15412100-0 

 Βούτυρο γάλακτος άριστης ποιότητας- Να πληροί τους 
όρους του  Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

6 
Φυτικό μαγειρικό 

Φυτικό μαγειρικό λίπος άριστης ποιότητας- Να πληροί τους 



 

λίπος ( συσκευασία 
800 γρ.) 
15412200-1 

όρους του  Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

7 
Μουστάρδα 
(συσκευασία 380 γρ.) 
15871250-1 

Μουστάρδα εξαιρετικής ποιότητας σε συσκευασία 380 
γραμμαρίων. Να πληροί τους όρους τους όρους του  
Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Υγειονομικές Διατάξεις.  

8 

Αλάτι ψιλό (πλαστική 
συσκευασία 400 γρ.) 
15872400-5 

Αλάτι φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο άριστης ποιότητας, 
κατάλληλο για επιτραπέζιο και μαγειρικής, να ρέει χωρίς 
πρόσθετα ροής, καθαρό, απαλλαγμένο από τα κατάλοιπα 
των αλυκών. Να μην σκληραίνει το νερό στο μαγείρεμα, να 
μην θολώνει το νερό και να μην είναι εξευγενισμένο σε 
κενό αέρος. Συσκευασμένο σε πλαστική συσκευασία, 
καθαρού βάρους 400 γραμμαρίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η σύνθεση, η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία. λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. 
 

9 Πιπέρι (συσκευασία 
100 γρ.) 
15872100-2 

Πιπέρι μαύρο τριμμένο άριστης ποιότητας, τυποποιημένο 
σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 100 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. 

10 
Ρίγανη (συσκευασία 
150  γρ.) 
15872300-4 

Ρίγανη άριστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη 
συσκευασία, βάρους 150 γραμμαρίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

11 
Μπέικιν πάουντερ 
(φάκελος 20 γρ.) 
15899000-6 

Μπέικιν-πάουντερ άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε 
κατάλληλη συσκευασία καθαρού βάρους 20 γραμμαρίων, 
που αναλογεί για να φουσκώσει μισό κιλό αλεύρι. 
Εξωτερικά της οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους εκτός ψυγείου. 

12 Μαγιά (συσκευασία 
24 γρ.) 
15898000-9 

Μαγιά άριστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη  
συσκευασία, σε τεμάχιο. Εξωτερικά της συσκευασίας να  
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία 
λήξης  τουλάχιστον 3 μηνών εκτός ψυγείου. 
 

13 

Αποφλοιωμένα 
ντοματάκια 
(συσκευασία 400 γρ.) 
15331423-8 

Ντοματάκια αποφλοιωμένα σε κονσέρβα μέσα σε χυμό 
ντομάτας. 

14 Κανέλα ξυλάκια 
(συσκευασία 50 γρ.) 
15872200-3 

 Κανέλα σε μασούρι άριστης ποιότητας, τυποποιημένη σε 
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 50 γραμμαρίων. Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. 

15 
Τοματοπολτός ( 
συσκευασία 400-410 
γρ.) 
15331425-2 

 Τοματοπολτός μαγειρικής άριστης ποιότητας 400 - 410 
γραμμάρια καθαρή πολτοποιημένη φυσική τομάτα σε 
στραγγισμένη κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά σ’ αυτή 
να αναγράφονται συστατικά – προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης, τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου   



 

16 Ξύδι  (συσκευασία 
400 γρ.) 
15871110-8 

 Ξύδι άριστης ποιότητας, 6 βαθμών. Τυποποιημένο σε 
κατάλληλο πλαστικό μπουκάλι, βάρους 400 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά του μπουκαλιού να αναγράφεται η προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. 

17 Κακάο ( συσκευασία 
125 γρ.) 
15841000-5 

Κακάο σε σκόνη, άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε 
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 125 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. 

18 
Κουβερτούρα 
15842100-3 

Σοκολάτα κουβερτούρα αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη 
σε  κατάλληλη συσκευασία .  Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η  προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6  μηνών εκτός ψυγείου, 
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 

19 
Κύμινο (συσκευασία 
50 γρ.) 
15872200-3 

Κύμινο 50 γραμμάρια τυποποιημένο και συσκευασμένο με 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1έτους 

20 Κανέλα (συσκευασία 
50 γρ.) 
15872200-3 

Κανέλα σκόνη άριστης ποιότητας, τυποποιημένη σε 
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 50 γραμμαρίων. Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. 

21 
Δάφνη (συσκευασία 
15 γρ.) 
15872300-4 

Δάφνη τυποποιημένη σε συσκευασία 15 γραμμαρίων. 

22 Φουντούκια ψίχα 
03222000-3 

Φουντούκια ψίχα σε αεροστεγή συσκευασία με ημερομηνία  
λήξης τουλάχιστον 1 έτους.  

23 Καρυδόψιχα 
03222000-3 

Καρυδόψιχα σε αεροστεγή συσκευασία με ημερομηνία  
λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

24 Αμυγδαλόψιχα 
03222000-3 

Αμυγδαλόψιχα σε αεροστεγή συσκευασία με ημερομηνία  
λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

25 

Σκεύασμα προς 
επάλειψη πραλίνας 
φουντουκιού 
(συσκευασία 400 γρ.) 
15842200-4 

Σκεύασμα  προς επάλειψη πραλίνας φουντουκιού 400γρ 
τυποποιημένη και συσκευασμένη με ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1έτους. 

26 Μπισκότα τύπου πτι 
μπερ (συσκευασία 
225 γρ.) 
15821200-1 

 Μπισκότα τύπου πτι μπερ ,άριστης ποιότητας, 
τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 
225 γραμμαρίων, πλούσια σε δημητριακά , υδατάνθρακες, 
και θρεπτικές ουσίες , αποδεδειγμένα ευρείας 
κατανάλωσης. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου. 

27 

Φρυγανιές 
(συσκευασία 500 
γρ./4 πακέτα) 
15821110-3 

Φρυγανιές σταρένιες άριστης ποιότητας, τυποποιημένες σε 
κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία, καθαρού 
βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 



 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου, 
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 

28 
Άνθος αραβοσίτου 
(συσκευασία 160 γρ.) 
15612000-1 

 Κύμινο 150 γραμμάρια τυποποιημένο και συσκευασμένο 
με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1έτους 

29 Ζάχαρη άχνη 
(συσκευασία 400 γρ.) 
15831000-2 

 Ζάχαρη άχνη λευκή, σε μορφή σκόνης,  άριστης ποιότητας,  
τυποποιημένη σε συσκευασία κατάλληλη για το προϊόν, 
καθαρού βάρους 400 γραμμαρίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μηνών  εκτός ψυγείου. 

30 
Μανιτάρια κονσέρβα 
(συσκευασία 800 γρ.) 
15897200-4 

 Μανιτάρια κονσερβοποιημένα άριστης ποιότητας 
Εξωτερικά  να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και η ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους  

31 Σουσάμι 
03111500-7 

 Σουσάμι φυσικό άριστης ποιότητας  απαλλαγμένο από 
ξένες ύλες. 

32 
Σφολιάτα 
(συσκευασία 500 γρ.) 
15612500-6 

Σφολιάτα 500 γραμμάρια., τυποποιημένη σε κατάλληλη 
αεροστεγή συσκευασία, να αναγράφεται η  προέλευση, τα 
συστατικά 

33 

Φύλλο κρούστας 
(συσκευασία 450-500 
γρ.) 
15612500-6 

Φύλλο κρούστας  άριστης ποιότητας 450-500 γραμμαρίων, 
τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, να 
αναγράφεται η προέλευση, τα συστατικά ( αλεύρι σίτου, 
φυτική μαργαρίνη, αλάτι, νερό ) 

34 Ζαμπόν 
15131400-9 

Ζαμπόν ωμοπλάτη σύμφωνα με τις υγειονομικές  
και κτηνιατρικές διατάξεις  
 

35 
Μπέικον 
15131400-9 

Μπέικον σύμφωνα με τις υγειονομικές  
και κτηνιατρικές διατάξεις, 

36 
Σαλάμι βραστό 
(συσκευασία 330 γρ.) 
15131400-9 

Σαλάμι βραστό: σύμφωνα με τις υγειονομικές  
και κτηνιατρικές διατάξεις, 

37 Μαγειρική σόδα 
(συσκευασία 200 γρ.) 
15899000-6 

Μαγειρική σόδα σε συσκευασία 200 γραμμαρίων. Να 
πληροί  όρους του  Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

38 
Κονιάκ (φιάλη 700 
γρ.) 
15911000-7 

Κονιάκ σε γυάλινο μπουκάλι 700ml   

39 
Μπύρα (συσκευασία 
330 ml x 6 κουτιά) 
15961000-2 

Μπύρα σε μεταλλικό κουτί συσκευασία των 330 ml Χ 6 
κουτιά 

40 
Κρασί (φιάλη 750 
ml.) 
15931200-5 

Κρασί σε γυάλινο μπουκάλι 750ml   
Λευκή σε μορφή σκόνης σε συσκευασία  κατάλληλη για το 
προϊόν,  με  ημερομηνία λήξης του θα απέχει 12 μήνες από 
την ημερομηνία παράδοσής του. 

41 

Βανίλια σκόνη 
(συσκευασία 5 - 1,5 
γρ.) 
15872200-3 

Βανίλια άρωμα σε σκόνη σε συσκευασία των 5 τεμαχίων 
συνολικού καθαρού βάρους 1,5 γραμμάρια  για μαγειρική/ 
ζαχαροπλαστική. 
 



 

42 Λουκάνικα χωριάτικα 
15131400-9 

 
Λουκάνικα χωριάτικα σύμφωνα με τις υγειονομικές  
και κτηνιατρικές διατάξεις, 

43 

Μαγιά μπύρας 
(συσκευασία. 100 
γρ.) 
15898000-9 

Μαγιά μπύρας  σύμφωνα με τις υγειονομικές  
και κτηνιατρικές διατάξεις.  

44 

Αυγά  
03142500-3 

Φύλλο κρούστας άριστης ποιότητας 500 γραμμ., 
τυποποιημένο  
σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, να αναγράφεται η  
προέλευση, τα συστατικά ( αλεύρι σίτου, φυτική 
μαργαρίνη, αλάτι,  
νερό ) 

45 
Μακαρόνια Νο 6 
(συσκευασία 500 γρ.) 
15851100-9 

 Μακαρόνια άριστης ποιότητας, τύπου σπαγγέτι Νο 6, από 
100% σιμιγδάλι σκληρού σιταριού. Τυποποιημένα σε 
κατάλληλη πλαστική συσκευασία βάρους 500 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. 
 

46 
Μακαρόνια Νο 10  
(συσκευασία 500 γρ.) 
15851100-9 

Μακαρόνια άριστης ποιότητας, τύπου σπαγγέτι Νο 10, από 
100% σιμιγδάλι σκληρού σιταριού. Τυποποιημένα σε 
κατάλληλη πλαστική συσκευασία βάρους 500 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. 
 

47 
Κριθαράκι μέτριο 
(συσκευασία 500 γρ.) 
15851100-9 

  
Κριθαράκι μέτριο άριστης ποιότητας, από 100% σιμιγδάλι 
σκληρού σιταριού. Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική 
συσκευασία βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 
 

48 
Μακαρόνι κοφτό 
(συσκευασία. 500 
γρ.) 
15851100-9 

 Μακαρόνι κοφτό άριστης ποιότητας, από 100% σιμιγδάλι 
σκληρού σιταριού. Τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική 
συσκευασία βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 
 

49 
Φακές (συσκευασία 
500 γρ.) 
03212220-8 

 Φακές ψιλές άριστης ποιότητας αποδεδειγμένα ευρείας 
κατανάλωσης, καθαρισμένες και τυποποιημένες σε 
κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 500 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου.  
 

50 Φασόλες ξερές 
(συσκευασία 500 γρ.) 
03212220-8 

 Φασόλια μέτρια, άριστης ποιότητας αποδεδειγμένα 
ευρείας κατανάλωσης, καθαρισμένα , τυποποιημένα σε 
κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 500 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση 
και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 



 

εκτός ψυγείου.  
 

51 
Φάβα (συσκευασία 
500 γρ.) 
03212220-8 

 Φάβα μέτρια άριστης ποιότητας αποδεδειγμένα ευρείας 
κατανάλωσης, καθαρισμένη και τυποποιημένη σε 
κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 500 γραμμαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου  
 

52 
Ρεβίθια (συσκευασία 
500 γρ.) 
03212220-8 

 Ρεβίθια άριστης ποιότητας αποδεδειγμένα ευρείας 
κατανάλωσης, καθαρισμένα και τυποποιημένα σε 
κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. 
 

53 Καλαμπόκι 
(συσκευασία 500 γρ.) 
03211200-5 

 Καλαμπόκι άριστης ποιότητας καθαρισμένο και 
τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 
500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία 
λήξης 

54 
Αλεύρι για όλες τις 
χρήσεις 
15612000-1 

Αλεύρι από δημητριακά για όλες τις χρήσεις, άριστης 
ποιότητας, απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, 
συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη 
σακούλα, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 4 μηνών εκτός ψυγείου. 

55 
Αλεύρι ολικής 
άλεσης 
15612000-1 

 Αλεύρι ολικής άλεσης, άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο 
από μικροοργανισμούς, συσκευασμένο σε τυποποιημένη 
κατάλληλη χάρτινη σακούλα, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 4 μηνών 
εκτός ψυγείου.  

56 

Αλεύρι καλαμποκιού 
15612000-1 

Αλεύρι από καλαμπόκι, άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο 
από μικροοργανισμούς, συσκευασμένο σε τυποποιημένη 
κατάλληλη χάρτινη σακούλα, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 
και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 4 μηνών 
εκτός ψυγείου.  

57 
Μέλι 
15831600-8 

Μέλι αγνό άριστης ποιότητας θυμαρίσιο , τυποποιημένο σε 
κατάλληλη γυάλινη συσκευασία, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους εκτός ψυγείου . 

58 Ρύζι τύπου καρολίνα 
03211300-6 

Ρύζι τύπου Καρολίνα  άριστης ποιότητας Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.  

59 
Σιμιγδάλι ψιλό  ( 
συσκευασία 500 γρ.) 
15625000-5 

Σιμιγδάλι ψιλό σε συσκευασία 500 γραμμαρίων. 
Τυποποιημένο και συσκευασμένο με ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 6 μηνών. 

60 
Σιμιγδάλι χοντρό   ( 

 Σιμιγδάλι χοντρό σε συσκευασία 500 γραμμαρίων. 



 

συσκευασία 500 γρ.) 
15625000-5 

Τυποποιημένο και συσκευασμένο με ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 6 μηνών. 

61 

Γάλα πλήρες 
συμπυκνωμένο 
(εβαπορέ) κουτί 385-
410 γρ. 
15511600-9 

Κονιάκ σε γυάλινο μπουκάλι 700ml   

62 

Γάλα (εβαπορέ) 
σακχαρούχο κουτί 
385-410 γρ. 
15511600-9 

 Λικέρ σε γυάλινο μπουκάλι 700ml   

 
 

 

Για τη σύνταξη 
 

 

Μακαρώνας Εμμανουήλ  

 

Για τον Έλεγχο 

Ο υπεύθυνος 

του Τμήματος Προμήθειων 

 

 

Τζανιδάκης Βασίλειος  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Διευθύντρια 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

Σταυρακάκη Ελένη 

 

 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2   
Τ.Κ: 71202  
ΑΡΜΟΔΙΟΣ  :Β. Τζανιδάκης   
Τηλ.: 2813409185-186-189-403  
Fax:  2810-229207  
E-mail : prom@heraklion.gr  
  
  

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ AΘΛΗΣΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η), ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Η)”» 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 412.473,78 €  
Φ.Π.Α.                         :   60.345,51 €  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 472.819,29 €  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών και των δομών του Δήμου Ηράκλειου και των Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ¨ για ένα έτος από την υπογραφή των κατά 
περίπτωση σχετικών συμβάσεων του Δήμου Ηρακλείου ή  του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου με τον ανάδοχο/αναδόχους και 
αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη: 

 1. Τεχνική Περιγραφή  
2. Τεχνικές Προδιαγραφές  
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων  
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ18 Α’) με το οποίο κυρώθηκε η Π.Ν.Π. που 
δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.240/Α’της12ης /12/2012, ορίζεται ότι: 
«Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών –χορηγητών για προμήθειες: 

 Τροφίμων 

 Λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, 

 Πετρελαιοειδών 

 Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των 
νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους.» 

Συνεπώς, ο Δήμος, ως αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται να υλοποιήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάδειξης 
προμηθευτών–χορηγητών (έως την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης) για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών τόσο 
για τις δικές του ανάγκες όσο και για τις ανάγκες των Νομικών του Προσώπων. 
Η προμήθεια υλοποιείται για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών Προσώπων του 
Δήμου Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η), Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η). σε τρόφιμα και είδη παντοπωλείου για ένα(1) έτος.  

mailto:prom@heraklion.gr


 

Αναλυτικά: 

Α. Για τον Δήμο Ηρακλείου: 

Για την κάλυψη των αναγκών: 

 σε υλικά άμεσης ανάλωσης για την λειτουργία των Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ- Α.Π.Η) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου για ένα έτος. 
Ο Δήμος έχει ανάγκη να προμηθευτεί  υλικά άμεσης ανάλωσης και ειδών παντοπωλείου για την λειτουργία 
των (10) Κέντρων Κοινοτικής - Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων. Το συνολικό κόστος της 
προμήθειας ανέρχεται στις  23.885,85 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 19.831,82 €, 
ΦΠΑ 24% και 13%: 4.054,03 €)  και βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων 15-6682.002 “Προμήθεια υλικών άμεσης 
ανάλωσης – είδη κυλικείου”  

 

 σε τρόφιμα για την λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ηρακλείου που 
στηρίζει και εξυπηρετεί σε σταθερή βάση αλλά και έκτακτα (εφάπαξ) ενδεείς πολίτες με έντονα 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των  
40.364,01 € με το Φ.Π.Α (δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 34.151,50 €, ΦΠΑ 24% και 13%: 6.212,51 €). Η δαπάνη θα 
βαρύνει τον K.A. Εξόδων 15-6481.001 με τίτλο “Δαπάνες για την περίθαλψη ενδεών (είδη διαβίωσης ή 
περίθαλψης)”.. 

 

 σε είδη κρεοπωλείου συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 51.279,40 € με το ΦΠΑ (δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 
45.380,000 €, ΦΠΑ 13%: 5.899,40 €), για τις ανάγκες των οικονομικά αδύνατων δημοτών και  κατοίκων του 
Δήμου Ηρακλείου που έχουν καταγραφεί ως ωφελούμενοι των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου βάσει 
οικονομικών & κοινωνικών κριτηρίων για τις γιορτές Πάσχα & Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς και θα 
διατεθούν μέσω διατακτικών. Η δαπάνη θα βαρύνει τον K.A Εξόδων 15-6481.001 με τίτλο “Δαπάνες για την 
περίθαλψη ενδεών (είδη διαβίωσης ή περίθαλψης)” 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας για τον Δήμο Ηρακλείου ανέρχεται στο ποσό των 115.529,26 € με το 
ΦΠΑ (δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 99.363,32 €, ΦΠΑ 24% και 13%: 16.165,94 €). Η χρηματοδότηση για την προμήθεια των 
ειδών προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου Ηρακλείου (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό πρωτ. 
103223/19-11-2018)  

Β. Για τον Δημοτικό Οργανισμό  Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου 
(Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η):  

Για την κάλυψη των αναγκών σε τρόφιμα και είδη παντοπωλείου για την σίτιση των νηπίων και την λειτουργία των 
είκοσι (20) παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η συνολικού ποσού  346.573,71 € (δαπάνη 
χωρίς ΦΠΑ: 304.032,23 €, ΦΠΑ 24% και 13%: 42.541,48 €). Η χρηματοδότηση για το σύνολο της προμήθειας του 
Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η προέρχεται από επιχορήγηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής ζωής". Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η στους παρακάτω κωδικούς 
εξόδων: 

 

Κ.Α Εξόδων Δαπάνη 

Κ.Α. 60-6481.005 82.802,99€ 

Κ.Α. 60-6481.004 34.964,46€ 

Κ.Α. 60-6481.006 87.679,42 € 

Κ.Α. 60-6481.007 18.800,38 € 



 

Κ.Α. 60-6481.003 41.843,90 € 

Κ.Α. 60-6481.002 19.465.95 € 

Κ.Α. 60-6481.001 61.016,61€ 

(Αποφάσεις - σε ορθή επανάληψη - με αριθμό 143/2018,144/2018, 145/2018, 146/2018, 147/2018, 
148/2018, 149/2018 (Εγκεκριμένα Αιτήματα – ΑΔΑΜ: 18REQ003921403, 18REQ003921354, 
18REQ003921314, 18REQ003921255, 18REQ003921297, 18REQ003921371, 18REQ003921283) του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ) 

Γ. Για την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου 
(Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ηρακλείου – ΔΗ.Κ.Ε.Η): 

Για την κάλυψη των αναγκών σε τρόφιμα και είδη παντοπωλείου για την λειτουργία των τεσσάρων (4) Κέντρων 
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) της ΔΗ.Κ.Ε.Η. Το συνολικό ποσό για την προμήθεια είναι 6.317,30 € 
με το Φ.Π.Α (δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 5.324,55 €, ΦΠΑ 24% και 13%: 992,75 €). Η δαπάνη θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της ΔΗ.ΚΕ.Η. στους παρακάτω κωδικούς εξόδων: 

 

Κ.Α Εξόδων Δαπάνη 

Κ.Α. 10-6481.007 2.183,26 € 

Κ.Α. 10-6481.003 1.057,68 € 

Κ.Α. 10-6481.006 3.076,36€ 

Η χρηματοδότηση για την προμήθεια των ειδών προέρχεται από ιδίους πόρους της ΔΗ.Κ.Ε.Η (Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης με αριθμό πρωτ. 1935/26-09-2018 της ΔΗΚΕΗ) 

Δ. Για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Για την κάλυψη των αναγκών των εργαστηρίων σε τρόφιμα για τέσσερις (4) σχολικές μονάδες (ΕΕΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΚ) της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου. Το συνολικό ποσό της προμήθειας εκτιμάται στις 4.399,02 € 
με το Φ.Π.Α (δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 412.473,78 €, ΦΠΑ 24% και 13%: 645,34 €). Η δαπάνη θα βαρύνει πόρους της 
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου(Απόφαση 67/2018 του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου). Σημειώνεται ότι οι σχολικές επιτροπές της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λόγω του ειδικού καθεστώτος από το οποίο αυτές διέπονται, δεν 
τηρούν προϋπολογισμό, και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν Κ.Α.  

Η Υπηρεσία έχει κατατάξει την προμήθεια σε έντεκα (11) Ομάδες ανάλογα με το υπό προμήθεια είδος και κάθε 
ομάδα σε τμήματα ανάλογα με τον φορέα (Δήμος Ηρακλείου και  Νομικά Πρόσωπα) ως εξής: 

Περιγραφή Προϋπολογισμός Φ.Π.Α 
Σύνολο 
Δαπάνης 
Ομάδας 

Ομάδα 1: Είδη κρεοπωλείου 

CPV: 15111200-1,15113000-3,15112130-
6,15115100-8 

99.672,01 € 12.957,36 € 112.629,37 € 



 

Τμήματα:1.1, 1.2, 1.3 

Ομάδα 2:Κατεψυγμένα είδη ιχθυοπωλείου 

CPV: 15221000-3 

Τμήματα: 2.1 

12.728,00 € 1.654,64 € 14.382,64 € 

Ομάδα 3;Κατεψυγμένα λαχανικά 

CPV: 15331170-9  

Τμήματα: 3.1, 3.2 

4.517,43 € 587,27 € 5.104,70 € 

Ομάδα 4: Είδη οπωροπωλείου (νωπά 
φρούτα και λαχανικά) 

CPV: 03222220-1, 03222320-2, 03222322-6, 
03222111-4, 03222000-3, 03212100-1, 
03221113-1, 03221200-8,03222210-8, 
03212100-1, 03222240-7, 03221200-8 

Τμήματα: 4.1, 4,2   

73.533,77 € 9.559,39 € 83.093,16 € 

Ομάδα 5:Ελαιόλαδο 

CPV: 15411110-6  

Τμήματα: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

25.875,00 € 3.363,75 € 29.238,75 € 

Ομάδα 6:Είδη αρτοποιίας 

CPV: 15811100-7 

Τμήματα: 6.1 

30.942,00 € 4.022,46 € 34.964,46 € 

Ομάδα 7:Γαλακτοκομικά προϊόντα 

CPV: 15542300-2, 15541000-2, 15551300-8, 
15543300-9, 15511000-3, 15511100-
4,15512000-0, 15512900-9, 1554330-9 

Τμήματα: 7.1, 7.2, 7.3   

38.259,750 € 4.973,77 € 43.233,52 € 

Ομάδα 8:Φρέσκο γάλα  

CPV: 15511000-3 

Τμήματα:  8.1 

13.062,50 € 1.698,13 € 14.760,63 € 

Ομάδα 9:Εμφιαλωμένο νερό 

CPV: 41110000-3 
9.206,00 € 1.196,78 € 10.402,78 € 



 

Τμήματα: 9.1, 9.2, 9.3 

Ομάδα 10:Χυμοί -Αναψυκτικά 

CPV: 15982000-5, 15982100-6 

Τμήματα: 10.1, 10.2 

2.094,00 € 502,56 € 2.596,56 € 

Ομάδα 11:Είδη  παντοπωλείου 

CPV: 15899000-6,15872400-5,15612000-
1,15412200-1,15831000-2,15833100-
7,15331423-8,15613310-4,15821110-
3,15821200-1,15871110-8,15833000-
6,15332400-8, 15865000-9,15872200-
3,15861000-1,15842200-4,15841000-
5,15331425-2,15612500-6,31411000-
0,15851100-9,15831600-8,03211300-
6,03212220-8,15625000-5,03142500-
3,15821150-5, 15332290-3,15331462-
3,15250000-5,15241400-3,15511600-
9,15882000-4,03111500-7,39222120-
1,39222110-8,33772000-2,44423000-
1,44176000-4,15332240-8,15621000-
7,15411100-3, 15411100-3,15871250-
1,15872100-2,15872300-4,15898000-
9,15842100-3,03222000-3,15897200-
4,15131400-9,15911000-7,15961000-
2,15931200-5,03211200-5 

 

Τμήματα: 11.1, 11.2, 11.3, 11.4,11.5 

102.583,32 € 19.829,40 € 122.412,72 € 

 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας του συνόλου των τροφίμων (Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ. αυτού) ανέρχεται στο ποσό 
των 472.819,29 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και 24% που αντιστοιχεί ανάλογα με την κατηγορία 
των ειδών. (δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 412.473,78 €, ΦΠΑ 24% και 13%: 60.345,51 €). 
 
Ανάδοχοι για την προμήθεια θα αναδειχθούν ύστερα από την διαδικασία του ΑΝΟΙΚΤΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την εκτέλεση της προμήθειας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 
147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του 
Δήμου.  
Τα ποσά που αναφέρονται ανά ομάδα η τμήμα στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο και τα 
Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου όσον αφορά στη διάθεσή τους. Η διάθεση και κατανομή των αναφερόμενων ποσών στον 
Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, για την προμήθεια των τροφίμων, είναι ενδεικτική και θα γίνεται σταδιακά και με βάση 
τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ , οι οποίες θα εμφανιστούν  και μόνο μέχρι εξάντλησής τους. 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 472.819,29 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και 
24% που αντιστοιχεί ανάλογα με την κατηγορία των ειδών. (δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 412.473,78 €, ΦΠΑ 24% και 
13%:60.345,51  €)  
 



 

Για την σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας οι τιμές έχουν ληφθεί: 
1) Για τις Ομάδες 1-5 βάσει των δελτίων πιστοποίησης τιμών τα οποία εκδίδει το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης 

Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης για την μέση λιανική τιμή πώλησης για κάθε είδος. 
2) Για τις Ομάδες 6-11 με ελεύθερη τιμή στο εμπόριο βάσει σχετικής έρευνας και εμπειρίας από προγενέστερη 

προμήθεια αντίστοιχων ειδών. 
 
Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με το ν. 
4412/16 και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής που θα δοθεί υπολογιζόμενη: 
 α) με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης 
λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών τα 
οποία εκδίδει το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης για τα είδη που 
προβλέπεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (είδη οπωροπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά, είδη 
κρεοπωλείου, κατεψυγμένα είδη ιχθυοπωλείου, κατεψυγμένα λαχανικά και ελαιόλαδο - Ομάδες 1-5). Σημειώνεται 
ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης το ποσοστό έκπτωσης (τοις %) που θα δοθεί από τον ανάδοχο υπολογίζεται 
στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, (που 
αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του), όπως αυτή προκύπτει αντίστοιχα από 
το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών τα οποία εκδίδει το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης 
Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης. 
β) με τιμή μονάδας ανά είδος για τα υπόλοιπα είδη της προμήθειας(Ομάδες 6-11) η οποία (τιμή) θα είναι σταθερή 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το 
σύνολο και των έντεκα ομάδων, είτε για μια ή και περισσότερες ομάδες. Για την Ομάδα 1 μπορεί να υποβληθεί 
προσφορά και για κάθε ένα από τα τμήματα (Τμήματα 1.1, 1.2, 1.3). Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα 
από τα τμήματα κάθε ομάδας (εκτός της Ομάδας 1) ή/και για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας 
Τμήματος/Τμημάτων, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η κατακύρωση θα γίνει ανά Τμήμα για την Ομάδα 1 και 
ανά Ομάδα ειδών για τις Ομάδες 2 έως 11, όπως έχουν ορισθεί στην παρούσα μελέτη. 
Τα προμηθευόμενα είδη θα ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, καθώς και τις 
προδιαγραφές που ισχύουν με βάση την κείμενη νομοθεσία. 
 
 

  

Για τη σύνταξη 
 

 

Μακαρώνας Εμμανουήλ  

 

Για τον Έλεγχο 

Ο υπεύθυνος 

του Τμήματος Προμήθειων 

 

 

Τζανιδάκης Βασίλειος  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Διευθύντρια 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

Σταυρακάκη Ελένη 
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