
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κηφισιά :08/3/2018ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. :9156  ∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ                                              Α∆Α:  6ΙΟΡΩΕΜ-ΨΟ8ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ήµος Κηφισιάς προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ( µόνο για είδη παντοπωλείου )ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  θα υπογραφεί σύµβαση για τρία (3) έτη ή µέχρι εξαντλήσεως του ποσού. Κριτήριο κατακύρωσης για τααυγά, τα ελαιόλαδα, τα είδη οπωρολαχανοπωλείου ( φρέσκα λαχανικά & φρούτα ), τα κρέατα ( νωπά )  - πουλερικά(νωπά), τα  ψάρια (νωπά και κατεψυγµένα) και τα κατεψυγµένα λαχανικά, το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοιςεκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπωςαυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της Περιφέρειας Αττικής – Γενικής ∆/νσηΑνάπτυξης – ∆/νση Ανάπτυξης – Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα – Τµήµα Εµπορίου,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13του  Ν.  3438/2006.  Για  τα  υπόλοιπα  είδη  τροφίµων   κριτήριο  κατακύρωσης  θα  είναι  η  πλέον  συµφέρουσα  απόοικονοµική  άποψη  προσφορά  µόνο  βάσει  τιµής.  Η  δαπάνη  είναι  πολυετής,  προϋπολογίζεται  στο  ποσό  των938.607,59€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13% ή 24%) ανάλογα µε τα υπό προµήθεια είδη πλέον 141.392,41 ευρώδικαιωµάτων  προαίρεσης ήτοι  συνολικού  ποσού  1.080.000,00€  µε  δικαιώµατα  προαίρεσης.  Θα  βαρύνει  τουςαντίστοιχους  ανά  Οµάδα  Κ.Α.  των  προϋπολογισµών  των  ετών  2018-2019-2020  όπως  αναλυτικά  παρατίθεταικατωτέρω. Η προµήθεια θα διενεργηθεί σε Οµάδες.  ∆ύναται να κατατεθεί προσφορά για το σύνολο, για µία ή καιπερισσότερες Οµάδες µε ενδεικτικούς προϋπολογισµούς και δικαιώµατα προαίρεσης ανά Οµάδα σύµφωνα µετον παρακάτω πίνακα :Πίνακας Ενδεικτικού Προϋπολογισµού ανά Οµάδα ∆ιαγωνισµού για Προµήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες τωνΠαιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθµών και των ΚΑΠΗ του ∆ήµου 

  Κατανοµή  ποσών  δαπάνης  ανάΟµάδα 1) Οµάδα Α’ Είδη κρεοπωλείου 
Κ.Α. 15.6481.08 "Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου" 

2018 50.000,00 €2019 59.853,96 €2020 59.853,96 €Καθαρό ποσό  150.184,00 €ΦΠΑ  19.523,92 €Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Οµάδας Α' (µε ΦΠΑ) 169.707,92 €∆ικαίωµα προαίρεσης 30.292,08 €Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Οµάδας Α' (µε ΦΠΑ) &δικαίωµα προαίρεσης 200.000,00 €2) Οµάδα Β’ Είδη παντοπωλείου
Κ.Α. 15.6481.14 "Προµήθεια ειδών παντοπωλείου" 

2018 100.000,00 €2019 124.750,15 €2020 124.750,16 €Καθαρό ποσό Υποοµάδας Β1  217.559,50 €ΦΠΑ 13%  28.282,74 €Καθαρό ποσό Υποοµάδας Β2  47.239,66 €ΦΠΑ 24%  11.337,52 €
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Καθαρό ποσό Υποοµάδας Β3  39.890,00 €  5.185,70 €Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Οµάδας Β'  (µε ΦΠΑ) 349.495,11 €∆ικαίωµα προαίρεσης  50.504,89 €
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Οµάδας Β' (µε ΦΠΑ) και δικαίωµα προαίρεσης 400.000,00 €3) Οµάδα Γ’  Είδη οπωρολαχανοπωλείου  

Κ.Α. 15.6481.10 "Προµήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου"
2018 30.000,00 €2019 37.459,68 €2020 37.459,69 €Καθαρό ποσό Υποοµάδα Γ  92.849,00 €ΦΠΑ 13%  12.070,37 €Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Οµάδας Γ' (µε ΦΠΑ) 104.919,37 €∆ικαίωµα προαίρεσης 15.080,63 €Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Οµάδας Α' (µε ΦΠΑ) &δικαίωµα προαίρεσης 120.000,00 €4) Οµάδα ∆’ Κατεψυγµένα είδη – τρόφιµα   

Κ.Α. 15.6481.11 "Προµήθεια κατεψυγµένων ειδών - τροφίµων" 
2018 30.000,00 €2019 37.329,75 €2020 37.329,75 €Καθαρό ποσό Υποοµάδας ∆1  79.878,00 €ΦΠΑ 13%  10.384,14 €Καθαρό ποσό ∆2  12.741,00 €ΦΠΑ 13%  1.656,33 €Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Οµάδας ∆' (µε ΦΠΑ) 104.659,47 €∆ικαίωµα προαίρεσης  15.340,53 €Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Οµάδας ∆' (µε ΦΠΑ) &δικαίωµα προαίρεσης 120.000,00 €5) Οµάδα Ε’ Είδη αρτοποιείου - ζαχαροπλαστείου 

Κ.Α. 15.6481.16 "Προµήθεια ειδών αρτοποιείου - ζαχαροπλαστείου"
2018 30.000,00 €2019 37.478,60 €2020 37.478,60 €Καθαρό ποσό Υποοµάδα Ε1  79.440,00 €ΦΠΑ 13%  10.327,20 €Καθαρό ποσό Υποοµάδα Ε2  12.250,00 €ΦΠΑ 24%  2.940,00 €Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Οµάδας Ε' µε (ΦΠΑ) 104.957,20 €∆ικαίωµα προαίρεσης 15.042,80 €Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Οµάδας Ε' (µε ΦΠΑ) & δικαίωµα προαίρεσης 120.000,00 €6) Οµάδα ΣΤ’  Είδη ιχθυοπωλείου - Νωπά ψάρια Κ.Α. 15.6481.19 "Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου" 2018 30.000,00 €2019 37.434,26 €2020 37.434,26 €Σελίδα 2





Καθαρό ποσό  92.804,00 €ΦΠΑ 13%  12.064,52 €Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Οµάδας ΣΤ'  (µε ΦΠΑ)  104.868,52 €∆ικαίωµα προαίρεσης 15.131,48 €Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Οµάδας ΣΤ' (µε ΦΠΑ) &δικαίωµα προαίρεσης 120.000,00 €Προϋπολογισµός µελέτης µε χωρίς ΦΠΑ 824.835,16 €ΦΠΑ 13% 99.494,92 €ΦΠΑ 24% 14.277,52 €Γενικό Σύνολο ∆απάνης µε ΦΠΑ 938.607,59€∆ικαίωµα Προαίρεσης 141.392,41 €Συνολικός  προϋπολογισµός  µελέτης  συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ  καιδικαιωµάτων προαίρεσης 1.080.000,00 €
Ο διαγωνισµός  θα  διεξαχθεί  ηλεκτρονικά  µέσω της  διαδικτυακής  πύλης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr του  Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.Καταληκτική  Ηµεροµηνία  υποβολής  προσφορών:  16-4-2018  και  ώρα  15:00.  Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  τωνπροσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ήτοι 23-4-2018 και ώρα 11:00 π.µ.. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική Χρόνος ισχύος των προσφορών: δώδεκα (12) µήνεςπροσµετρούµενοι από την εποµένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης, µε δικαίωµα παράτασης. Εγγυητικές: Α)  Υποχρεωτικά  απαιτείται  εγγυητική  επιστολή  συµµετοχής,  ποσού  µηδέν  ένα  εκατό  (0,1%)  επί  της  συνολικήςπροϋπολογισθείσας  δαπάνης  χωρίς  ΦΠΑ,  για  κάθε  Οµάδα ή Οµάδες  που κατατίθεται  προσφορά σύµφωνα µε  τονκατωτέρω πίνακα: Περιγραφή οµάδας Καθαρό ποσό Εγγυητική συµµετοχής  0,1%Οµάδα Α είδη κρεοπωλείου 150.184,00 150,18Οµάδα Β είδη παντοπωλείου 304.689,16 304,69Οµάδα Γ είδη οπωρολαχανοπωλείου 92.849,00 92,85Οµάδα ∆ κατεψυγµένα είδη-τρόφιµα 92.619,00 92,62Οµάδα Ε είδη αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου 91.690,00 91,69Οµάδα ΣΤ είδη ιχθυοπωλείου-νωπά ψάρια 92.804,00 92,80Συνολική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 824.835,16
Β) Ο/οι ανάδοχος/οι, υποχρεούται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης, σε κατάθεση εγγυητικής επιστολή καλήςεκτέλεσης, ποσού πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκάστοτε συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Πληροφορίες: Καθηµερινάεργάσιµες ηµέρες και ώρες – ∆ηµαρχείο Κηφισιάς - Τµήµα Προµηθειών (τηλ. 213 2007 105-108-126-185). Το σύνολοτων  τευχών  του  διαγωνισµού  θα  βρίσκονται  αναρτηµένα  στην  επίσηµη  ιστοσελίδα  του  ∆ήµου  Κηφισίαςwww  .  kifissia  .  gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση. Λοιπές δηµοσιεύσεις, στην Εφηµερίδα τωνΕυρωπαϊκών Κοινοτήτων (αποστολή 07/3/2018), στον Ελληνικό Τύπο, στη ∆ιαύγεια, καθώς και στη ∆ιαδικτυακή πύληwww  .  promitheus  .  gov  .  gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µε συστηµικό αριθµό: 55172.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ( μόνο για είδηπαντοπωλείου ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 9156/08-03-2018
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�� ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
Επωνυμία Δήμος ΚηφισιάςΤαχυδρομική διεύθυνση Διονύσου 24 και Μυρσίνης 2Πόλη Κηφισιά Ταχυδρομικός Κωδικός 145 62 Χώρα Ελλάδα Κωδικός ΝUTS EL009Τηλέφωνο 213 2007 126 -185- 105-106Φαξ 213 2007 107Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο aziouzia@kifissia.grΑρμόδιος για πληροφορίες Αφροδίτη Ζιούζια Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.kifissia.grΑρ. Πρωτ. 9156/8-3-2018

Είδος Αναθέτουσας Αρχής Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος  Κηφισιάς  και ανήκει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης   Κύρια δραστηριότητα Α.Α.Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημοσίων υπηρεσιών.Στοιχεία Επικοινωνίας α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονικήπρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :την προαναφερθείσα διεύθυνση και από τη διεύθυνση aziouzia  @  kifissia  .  gr.  1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-ΧρηµατοδότησηΕίδος διαδικασίας Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κηφισιάς.  Η δαπάνη για την εν λόγωσύμβαση είναι πολυετής και θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 στονοποίο υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις ύψους: 1) Κ.Α. 15.6481.08 «Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου»,με το ποσό των 50.000,00 €, τον ομότιτλο Κ.Α. προυπολογισμού έτους 2019 με ποσό 59.853,96 ευρώ καιτον  προυπολογισμό  του  2020  με  ποσό  90.146,04ευρώ,   2)  Κ.Α.  15.6481.14  «Προμήθεια  ειδώνπαντοπωλείου» με το  ποσό των 100.000,00 € τον ομότιτλο Κ.Α. προυπολογισμού έτους 2019 με ποσό124.750,15  ευρώ  και  τον  προυπολογισμό  του  2020  με  ποσό  175.255,05  ευρώ,  3)  Κ.Α.  15.6481.10«Προμήθεια  ειδών  οπωρολαχανοπωλείου»  με  το  ποσό  των   30.000,00  €,  τον  ομότιτλο  Κ.Α.προυπολογισμού έτους 2019 με ποσό 37459,68 ευρώ και τον ομότιτλο Κ.Α. του προυπολογισμού έτους2020 με ποσό 52.800,19ευρώ. 4)Κ.Α. 15.6481.11 «Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών – τροφίμων» με τοποσό των 30.000,00€, τον ομότιτλο Κ.Α. προυπολογισμού έτους 2019 με ποσό 37.329,75 ευρώ και τονομότιτλο Κ.Α. προυπολογισμού έτους 2020 με ποσό 52.670,25ευρώ, 5) Κ.Α. 15.6481.16 «Προμήθεια ειδών
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αρτοποιείου - ζαχαροπλαστείου» με το ποσό των 30.000,00€. τον ομότιτλο Κ.Α. προυπολογισμού έτους2019 με ποσό 37.478,60 ευρώ και τον ομότιτλο Κ.Α. του 2020 με ποσό 52.521,40ευρώ. 6) Κ.Α. 15.6481.19«Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου» με το ποσό των 30.000,00€. τον ομότιτλο Κ.Α. προυπολογισμού έτους2019  με  ποσό  37.434,26ευρώ  και  τον  ομότιτλο  Κ.Α.  του  προυπολογισμού  του  2020  με  ποσό52.565,74ευρώ. Στην ανωτέρω κατανομή, συμπεριλαμβάνονται και τα δικαιώματα προαίρεσης. 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης Αντικείμενο  της  σύμβασης   είναι   η  προμήθεια  ειδών  διατροφής  για  τις  ανάγκες  των  παιδικών  –βρεφονηπιακών σταθμών και των ΚΑΠΗ (μόνο για είδη παντοπωλείου) του Δήμου.    Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων  συμβάσεων:Ομάδα Α’ Είδη Κρεοπωλείου : CPV 15112130-6 Κοτόπουλα CPV 15110000-2 Κρέας Ομάδα Β΄ Είδη Παντοπωλείου CPV 15800000-6 Διάφορα προιόντα διατροφής Ομάδα Γ’ Είδη Οπωρολαχανοπωλείου CPV 15300000-1 Φρούτα λαχανικά και συναφή προιόντα Ομάδα Δ’  Είδη Κατεψυγμένα είδη - Τρόφιμα  CPV 15221000-3 Κατεψυγμένα ψάρια -  CPV 15331170-9Κατεψυγμένα λαχανικά Ομάδα  Ε’  Είδη  Αρτοποιείου  –  Ζαχαροπλαστείου  CPV 15810000-9  Αρτοσκευάσματα  –φρέσκα  είδηζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα  Ομάδα ΣΤ’ Είδη Ιχθυοπωλείου – Νωπά Ψάρια CPV 03311000-2 Νωπά Ψάρια Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα όπου συμπεριλαμβάνονται και τα δικαιώματαπροαίρεσης :Πίνακας Ενδεικτικού Προυπολογισµού ανά Οµάδα ∆ιαγωνισµού για Προµήθειαειδών διατροφής για τις ανάγκες των Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθµών και τωνΚΑΠΗ του ∆ήµου 
  Κατανοµή ποσών δαπάνης ανάΟµαδα 1) Οµάδα Α’ Είδη κρεοπωλείου 

Κ.Α. 15.6481.08 "Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου" 
2018 50.000,00 €2019 59.853,96 €2020 59.853,96 €Καθαρό ποσό  150.184,00 €ΦΠΑ  19.523,92 €Ενδεικτικός Προυπολογισµός Οµάδας Α' (µε ΦΠΑ) 169.707,92 €∆ικαιώµα προαίρεσης προυπολογισµός έτους 2020 30.292,08 €Ενδεικτικός  Προυπολογισµός  Οµάδας  Α'  (µε  ΦΠΑ)  &δικαίωµαπροαίρεσης 200.000,00 €2) Οµάδα Β’ Είδη παντοπωλείου

Κ.Α. 15.6481.14 "Προµήθεια ειδών παντοπωλείου" 
2018 100.000,00 €2019 124.750,15 €2020 124.750,16 €Καθαρό ποσό Υποοµάδας Β1  217.559,50 €ΦΠΑ 13%  28.282,74 €Καθαρό ποσό Υποοµάδας Β2  47.239,66 €ΦΠΑ 24%  11.337,52 €Σελίδα 8





Καθαρό ποσό Υποοµάδας Β3  39.890,00 €  5.185,70 €Ενδεικτικός Προυπολογισµός Οµάδας Β'  (µε ΦΠΑ) 349.495,11 €∆ικαιώµα προαίρεσης προυπολογισµός έτους 2020  50.504,89 €Ενδεικτικός  Προυπολογισµός  Οµάδας  Β'  (µε  ΦΠΑ)  και  δικαίωµαπροαίρεσης 400.000,00 €3) Οµάδα Γ’  Είδη οπωρολαχανοπωλείου  
Κ.Α. 15.6481.10 "Προµήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου"

2018 30.000,00 €2019 37.459,68 €2020 37.459,69 €Καθαρό ποσό Υπόοµάδα Γ  92.849,00 €ΦΠΑ 13%  12.070,37 €Ενδεικτικός Προυπολογισµός Οµάδας Γ' (µε ΦΠΑ) 104.919,37 €∆ικαιώµα προαίρεσης προυπολογισµός έτους 2020 15.080,63 €Ενδεικτικός  Προυπολογισµός  Οµάδας  Α'  (µε  ΦΠΑ)  &δικαίωµαπροαίρεσης 120.000,00 €4) Οµάδα ∆’ Κατεψυγµένα είδη – τρόφιµα   
Κ.Α. 15.6481.11 "Προµήθεια κατεψυγµένων ειδών - τροφίµων" 

2018 30.000,00 €2019 37.329,75 €2020 37.329,75 €Καθαρό ποσό Υποοµάδας ∆1  79.878,00 €ΦΠΑ 13%  10.384,14 €Καθαρό ποσό ∆2  12.741,00 €ΦΠΑ 13%  1.656,33 €Ενδεικτικός Προυπολογισµός Οµάδας ∆' (µε ΦΠΑ) 104.659,47 €∆ικαιώµα προαίρεσης προυπολογισµός έτους 2020  15.340,53 €Ενδεικτικός  Προυπολογισµός  Οµάδας  ∆'  (µε  ΦΠΑ)  &δικαίωµαπροαίρεσης 120.000,00 €5) Οµάδα Ε’ Είδη αρτοποιείου - ζαχαροπλαστείου 
Κ.Α. 15.6481.16 "Προµήθεια ειδών αρτοποιείου -ζαχαροπλαστείου"

2018 30.000,00 €2019 37.478,60 €2020 37.478,60 €Καθαρό ποσό Υποοµάδα Ε1  79.440,00 €ΦΠΑ 13%  10.327,20 €Καθαρό ποσό Υποοµάδα Ε2  12.250,00 €ΦΠΑ 24%  2.940,00 €Ενδεικτικός Προυπολογισµός Οµάδας Ε' µε (ΦΠΑ) 104.957,20 €∆ικαίωµα προαίρεσης προυπολογισµός έτους 2020 15.042,80 €Ενδεικτικός  Προυπολογισµός  Οµάδας  Ε'  (µε  ΦΠΑ)  &  δικαίωµαπροαίρεσης 120.000,00 €6) Οµάδα ΣΤ’  Είδη ιχθυοπωλείου - Νωπά ψάρια Σελίδα 9





Κ.Α. 15.6481.19 "Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου"
2018 30.000,00 €2019 37.434,26 €2020 37.434,26 €Καθαρό ποσό  92.804,00 €ΦΠΑ 13%  12.064,52 €Ενδεικτικός Προυπολογισµός Οµάδας ΣΤ'  (µε ΦΠΑ)  104.868,52 €∆ικαιώµα προαίρεσης προυπολογισµός έτους 2020 15.131,48 €Ενδεικτικός  Προυπολογισµός  Οµάδας  ΣΤ'  (µε  ΦΠΑ)  &δικαίωµαπροαίρεσης 120.000,00 €Προυπολογισµός µελέτης µε χωρίς ΦΠΑ 824.835,16 €ΦΠΑ 13% 99.494,92 €ΦΠΑ 24% 14.277,52 €Γενικό Σύνολο ∆απάνης µε ΦΠΑ 938.607,59€∆ικαίωµα Προαίρεσης 141.392,41 €Συνολικός  προυπολογισµός  µελέτης  συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ  καιδικαιωµάτων προαίρεσης 1.080.000,00 €

Προσφορές υποβάλλονται για μία, περισσότερες από μία ή και για όλες τις ανωτέρω Ομάδες. Ο μέγιστος αριθμός Ομάδων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 6 (έξι).  
Περιγραφή οµάδας Καθαρόποσό (Α1) ΦΠΑ 13%(Α2) ΦΠΑ 24%(Α3) Σύνολο Α(Β1) ∆ικαίωµαπροαίρεσης(Β2) Σύνολο ΒΟµάδα Α είδη κρεοπωλείου 150.184,00 19.523,92 169.707,92 30.292,08 200.000,00Οµάδα Β1 είδη παντοπωλείου 217.559,50 28.282,74Οµάδα Β2 είδη παντοπωλείου 47.239,66 11.337,52 349.495,11 50.504,89 400.000,00Οµάδα Β3 είδη παντοπωλείου 39.890,00 5.185,70Οµάδα Γ είδη οπωρολαχανοπωλείου 92.849,00 12.070,37 104.919,37 15.080,63 120.000,00Οµάδα ∆1 κατεψυγµέναείδη-τρόφιµα 79.878,00 10.384,14 104.659,47 15.340,53 120.000,00Οµάδα ∆2 κατεψυγµέναείδη-τρόφιµα 12.741,00 1.656,33Οµάδα Ε1 είδη αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου 79.440,00 10.327,20 104.957,20 15.042,80 120.000,00Οµάδα Ε2 είδη αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου 12.250,00 2.940,00Οµάδα ΣΤ είδη ιχθυοπωλείου-νωπά ψάρια 92.804,00 12.064,52 104.868,52 15.131,48 120.000,00Σύνολα 824.835,16 99.494,92 14.277,52 938.607,59 141.392,41 1.080.000,00
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Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.080.000,00€ συμπεριλαμβανομένουΦΠΑ 24 % ή 13 %  και δικαιωμάτων προαίρεσης .  (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 824.835,16 ΦΠΑ :99.494,92€  (ΦΠΑ 24% ) και 14.277,52 € (ΦΠΑ 13%) Συνολικό ποσό δικαιωμάτων προαίρεσης 141.392,41ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης/συμβάσεων  ορίζεται  σε τρία έτη από την ημερομηνία υπογραφής τους  ή μέχριεξαντλήσεως  του  συμβατικού  αντικειμένου.  Αναλυτική  περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικούαντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας. διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί  με το κριτήριο της  πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,βάσει τιμής ως εξής : κριτήριο κατακύρωσης για τα αυγά, τα ελαιόλαδα, τα είδη οπωρολαχανοπωλείου(  φρέσκα  λαχανικά  &  φρούτα  ),  τα  κρέατα  (  νωπά  )   -  πουλερικά  (νωπά),  τα   ψάρια  (νωπά  καικατεψυγμένα) και τα κατεψυγμένα λαχανικά, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στηνόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπωςαυτή προκύπτει  από  το  εκά στοτε εκδιδόμενο  δελτίο  πιστοποίησης  τιμών της  Περιφέρειας  Αττικής  –Γενικής Δ/νση Ανάπτυξης – Δ/νση Ανάπτυξης – Π.Ε. Κεντρικού Τομέα – Τμήμα Εμπορίου,  σύμφωνα με τιςδιατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) με κριτήριοκατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στις τιμές τηςμελέτης  και  με  την  προϋπόθεση  ότι  τα  προσφερόμενα  από  αυτόν  τρόφιμα  καλύπτουν  τις  τεχνικέςπροδιαγραφές της προμήθειας.
1.4 Θεσµικό πλαίσιο Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότησηαυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στιςΟδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπωνκαι Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέςρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμόςτων μελών τους με κλήρωση»,του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ΚεντρικούΗλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεωντων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" καιάλλες διατάξεις”,του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικώντου ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό καιτοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
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του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίωςτων άρθρων 7 και 13 έως 15,του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, του  π.δ  28/2015  (Α'  34)  “Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια  έγγραφα  καιστοιχεία”, 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 «Ρύθμισηειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ΔημοσίωνΣυμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικέςλεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  ΔημοσίωνΣυμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως έχουντροποποιηθεί και ισχύουν,του  ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (τ.Α’ ΦΕΚ87/07-06-2010) , την με αρ. 92/18 ΑΔΑ :  Ω9Θ8ΩΕΜ-5ΘΘ Απόφαση του επί της αναγκαιότητας για προμήθεια ειδώνδιατροφής για τις ανάγκες των Παιδικών – Βρεφονηπιακών Δημοτικού Συμβουλίου Σταθμών και τωνΚΑΠΗ ( μόνο για είδη παντοπωλείου) του Δήμου.  Ποσό πολυετούς δαπάνης (με Φ.Π.Α.) και δικαιώματαπροαίρεσης 1.080.000,00€ προϋπολογισμού ετών 2018, 2019, 2020 ΚΑ 15.6418.08 - Κ.Α.15.6481.14 -Κ.Α.15.6481.10 - Κ.Α.15.6481.11 - Κ.Α.15.6481.16 - Κ.Α.15.6481.19, β) έγκριση της με αριθμό 1/2018μελέτης  της  Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας  Αθλητισμού και  Πολιτισμού,  γ)  εκκίνησης τηςδιαδικασίας διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τιςνόμιμες διαδικασίες το πρωτογενές αίτημα το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αρ. ΑΔΑΜ : 18REQ002713754 2018-02-26.την με αρ  142/18 ΑΔΑ Ω22ΓΩΕΜ-3ΘΛ, Αποφάση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία περιλαμβάνει τα εξής:Εγκριση  πολυετούς  δαπάνης  για  προμήθεια  ειδών  διατροφής  για  τις  ανάγκες  των  Παιδικών  –Βρεφονηπιακών  Σταθμών  και  των  ΚΑΠΗ  (μόνο  για  είδη  παντοπωλείου)  του  Δήμου.  Ποσό  πολυετούςδαπάνης (με Φ.Π.Α.) και δικαιώματα προαίρεσης 1.080.000,00€ θα βαρύνει προϋπολογισμούς ετών 2018,2019,  2020  υπό  ΚΑ  15.6418.08-Κ.Α.15.6481.14-Κ.Α.15.6481.10-Κ.Α.15.6481.11-Κ.Α.15.6481.16-Κ.Α.15.6481.19 όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σχετική μελέτη, β) ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσών50.000,00€  υπό  ΚΑ  15.6418.08,  100.000,00€  υπό  Κ.Α.  15.6481.14,  30.000,00€  υπό  Κ.Α.15.6481.10,30.000,00€  υπό  Κ.Α.15.6481.11,  30.000,00€  υπό  Κ.Α.15.6481.16,  30.000,00€  υπό  Κ.Α.15.6481.19προυπολογισμού έτους 2018 γ)έγκριση της με αριθμό 1/2018 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικών ΥπηρεσιώνΠαιδείας  Αθλητισμού  και  Πολιτισμού,  και  εκκίνησης  της  διαδικασίας  διενέργειας  διεθνούς  ανοιχτούηλεκτρονικού  μειοδοτικού  διαγωνισμού,  σύμφωνα  με  τις  νόμιμες  διαδικασίες  δ)  ορισμός  ΕπιτροπήςΔιενέργειας και Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού.Τις  υπ’  αριθ.  669/18  ΑΔΑ:ΩΟΡΨΩΕΜ-8 Α9  Κ.Α.  15.6481,08,  670/18  ΑΔΑ:  7ΣΝΚΩΕΜ-ΦΣΝ  Κ.Α.15.6481.14, 671/18ΑΔΑ: ΩΞΑΜΩΕΜ-2Α0 Κ.Α. 15.6481.10, 672/18 ΑΔΑ: 750ΧΩΕΜ-9ΘΨ Κ.Α.15.6481.11,673/18 ΑΔΑ: 630ΙΩΕΜ-ΘΜ0 Κ.Α. 15.6481.16, 674/18 ΑΔΑ: Ω5Λ6ΩΕΜ-ΜΚ9 Κ.Α. 15.6481.19 αποφάσειςανάληψης  υποχρέωσης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  επί  των   οποίων  υπάρχει   βεβαίωση  τουΠροϊσταμένου  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  για  την  ύπαρξη  διαθέσιμου  ποσών,  τη  συνδρομή  τωνπροϋποθέσεων  της  παρ  1α  του  άρθρου  4  του  ΠΔ  80/2016  και  τη  δέσμευση  στα  οικείο  ΜητρώοΔεσμεύσεων των  αντίστοιχων  πιστώσεων με α/α 669/18 – 670/18 – 671/18- 672/18 - 673/18 -674-18.το με αρ. εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αρ. ΑΔΑΜ: 18REQ002766156 2018-03-07. 
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Των επιμέρους διατάξεων που αφορούν στη τυποποίηση συντήρηση και μεταφορά τροφίμων, όπωςαυτές αναλυτικά αναφέρονται στη με αριθμό 1/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικών ΥπηρεσιώνΠαιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων πουαναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και τουσυνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικούδικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονταιρητά παραπάνω.1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16./04/2018 και ώρα 15:00 μ.μ.Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύληςwww.promitheus.gov.gr , την 23η Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα  11.00π.μ. 1.6 ∆ηµοσιότηταΑ. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 07/03/2018στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδοΗ προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό ΗλεκτρονικόΜητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  τουΕ.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασηςστην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 55172. Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τοάρθρο 66 του Ν. 4412/2016  στις εφημερίδες Τύπος της Κηφισιάς και Αμαρυσία στο φύλο της Παρασκευής9 Μαρτίου 2018.  Η  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  τηςπαραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   www.kifissia.gr  στην διαδρομή : ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ►ΠΡΟΚΗΡΎΞΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, στις 09/03/2018. Γ. Έξοδα δημοσιεύσεωνΗ δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει των /τους αναδόχους. 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,  τιςυποχρεώσεις  τους που απορρέουν από τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  καιεργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικέςσυμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίεςαπαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.  4412/2016.  Η  τήρηση  των  εν  λόγωυποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίωνσυμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνηςκαι της αρμοδιότητάς τους 
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β)  δεν  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄όλη  τη  διάρκεια  της  διαδικασίαςανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούνγ)  λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για  να  διαφυλάξουν την  εμπιστευτικότητα των πληροφοριών πουέχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ2.1 Γενικές Πληροφορίες2.1.1 Έγγραφα της σύµβασηςΤα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:1. η 9156/2018  Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης2. η  με  αριθμό  1/2018  Μελέτη  της  Διεύθυνσης  Κοινωνικών  Υπηρεσιών  Παιδείας  Αθλητισμού  καιΠολιτισμού 3. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]4. οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας,  ιδίωςσχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της ΣύµβασηςΌλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς καιόλες  οι  ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως  η  ηλεκτρονική  υποβολή,  εκτελούνται  με  τη  χρήση  τηςπλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  η  οποία  είναιπροσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεωνΤα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο εργάσιμες 8 ημέρεςπριν την καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής προσφορών και  απαντώνται  αντίστοιχα,  στο  πλαίσιο  τηςπαρούσας,  στη  σχετική  ηλεκτρονική  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στην  πλατφόρμα  τουΕΣΗΔΗΣ,  η  οποία  είναι  προσβάσιμη μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr.  Αιτήματαπαροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων   υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους   στοσύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τουςέχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με τοκείμενο  των  ερωτημάτων  είναι  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο.  Αιτήματα  παροχής  διευκρινήσεων  πουυποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικάυπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοιοι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριώνγια την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέαέγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για τηνπαραλαβή 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 προετοιμασίακατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.2.1.4 ΓλώσσαΤα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύτων τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί ηελληνική έκδοση.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  ήσυνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα καιδικαιολογητικά 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 στηνελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτεαπό πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασήτους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκητης Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφαµπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωποαρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στηνοποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -εταιρικά  ή  μη-  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενομπορούν να υποβάλλονται και σε αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την αναθέτουσα αρχή,  καθώς  και  μεταξύ αυτής  και  του αναδόχου,  θαγίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.2.1.5 ΕγγυήσειςΟι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  πουλειτουργούν 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, ναεκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών καιΔανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη μεγραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  τα  τοκομερίδια  ήμερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου ηεγγύηση οικονομικό φορέα.Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’  επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερουςεκδότες 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) τοποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικούφορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνωγια κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, οδε εκδότης παραιτείται  του δικαιώματος της  διαιρέσεως και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωσηκατάπτωσης αυτής,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η)  ταστοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την  καταληκτική  ημερομηνία   υποβολής  προσφορών,  θ)  τηνημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη τηςεγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλήέγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλήςεκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσειτην εγκυρότητά τους.2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής 1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικάπρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:α) κράτος-μέλος της Ένωσης,β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ)  τρίτες  χώρες που έχουν υπογράψει  και  κυρώσει  τη ΣΔΣ,  στο  βαθμό που η  υπό  ανάθεση δημόσιασύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με τηνΈνωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψειδιμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεναπαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονταιέναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται απότους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού μηδένκόμμα ένα τοις εκατό (0,1%) , επί της καθαρής αξίας κάθε Ομάδας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : Περιγραφή οµάδας Καθαρό ποσό Εγγυητική συµµετοχής  0,1%Οµάδα Α είδη κρεοπωλείου 150.184,00 150,18Οµάδα Β είδη παντοπωλείου 304.689,16 304,69Οµάδα Γ είδη οπωρολαχανοπωλείου 92.849,00 92,85Οµάδα ∆ κατεψυγµένα είδη-τρόφιµα 92.619,00 92,62Οµάδα Ε είδη αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου 91.690,00 91,69Οµάδα ΣΤ είδη ιχθυοπωλείου-νωπά ψάρια 92.804,00 92,80
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι ηεγγύηση 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 χρόνουισχύος  της  προσφοράς  του  άρθρου  2.4.5  της  παρούσας,  ήτοι  δεκατρείς  μήνες  από  την  ημερομηνίαυποβολής προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη τηςπροσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,  πριν τη λήξη τους,  τη διάρκεια ισχύος τηςπροσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.2.2.2.2. Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της  εγγύησης  καλήςεκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμεναστο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.2.2.2.3. Η  εγγύηση  συμμετοχής  καταπίπτει,  αν  ο  προσφέρων  αποσύρει  την  προσφορά  του  κατά  τηδιάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθειεγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρωνοικονομικός  φορέας,  εφόσον  συντρέχει  στο  πρόσωπό  του  (εάν  πρόκειται  για  μεμονωμένο  φυσικό  ήνομικό πρόσωπο)  ή  σε ένα από τα μέλη του (εάν  πρόκειται  για  ένωση οικονομικών φορέων)  ένας ήπερισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθουςλόγους: α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένουεγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στηνοποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  τουΣυμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192της  31.7.2003,  σ.  54),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  τουοικονομικού φορέα, γ)  απάτη,  κατά την  έννοια  του  άρθρου 1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των οικονομικώνσυμφερόντων 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 Ιουνίου2002,  για  την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L 164  της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  αυτουργία  ήσυνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπωςαυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίουτης  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικούσυστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  και  τη χρηματοδότηση τηςτρομοκρατίας (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 Οδηγίας2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψηκαι την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και γιατην αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), ηοποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητηκαταδικαστική  απόφαση είναι  μέλος  του διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου του  ή  έχειεξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) καιIKE  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου   αφορά   στουςδιαχειριστές.Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  στονΔιευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.Στις  περιπτώσεις  Συνεταιρισμών,  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  στα  μέλη  τουΔιοικητικού Συμβουλίου.Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφοράστους νόμιμους εκπροσώπους τους.Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητηαπόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  πέντε  (5)  έτη  από  την  ημερομηνία  της  καταδίκης  με  αμετάκλητηαπόφαση. 12.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορώνκοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη καιδεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσίαή/και  β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τιςυποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
1 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Σελίδα 18





Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του πουαφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την  επικουρικήασφάλιση.Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτεκαταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικόδιακανονισμό για την καταβολή τους2. ή/καιγ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σεβάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξηςτης  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς:  αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδιαελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας πουχαρακτηρίζονται, 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 όργανατου  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  τηναδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ καιββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 32.2.3.3 α) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με τηνπαράγραφο  2.2.3.2,  θα  ήταν  σαφώς  δυσανάλογος,  ιδίως  όταν  μόνο  μικρά  ποσά  των  φόρων  ή  τωνεισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας  ενημερώθηκεσχετικά με το  ακριβές  ποσό  που οφείλεται  λόγω αθέτησης  των υποχρεώσεών του όσον αφορά στηνκαταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα ναλάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τηνεκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρωνοικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: (α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/20164, (β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπόαναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικούσυμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτεανάλογη 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 τωνκαταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγωφορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτραγια τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας5, (γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψεσυμφωνίες 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 δενμπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
2 Πρβλ.  άρθρο  73  παρ.  2  τελευταίο  εδάφιο  του  ν.  4412/2016.  Σχετική  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέαπεριλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένοέντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 3 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.4 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια τηςπερίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με τοάρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.5 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στοΤ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Σελίδα 19





(ε)  εάν  μία  κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικούφορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 τουν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, (στ)  εάν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση  ουσιώδουςαπαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτονταφορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία τηςπροηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, (ζ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  πουαπαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίωνεπιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικάπου απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας, (η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσαςαρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημαστη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  πουενδέχεται  να επηρεάσουν ουσιωδώς τις  αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,  την επιλογή ή τηνανάθεση, (θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητάτου, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψηςσύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητηαπόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 6Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ τωνκαταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα οεν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις καιτα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψηςτης παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού) Δεν ισχύει για την εν λόγω σύμβαση.2.2.3.6.  Ο προσφέρων αποκλείεται  σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίαςσύναψης 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 στιςπαραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότιτα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγοςαποκλεισμού  (αυτoκάθαρση).  Εάν  τα  στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  δεναποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούςφορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικούαδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέατο σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενεςδιατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψηςσύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί  να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά τηνπερίοδο 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  τηνπροηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.
6 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Σελίδα 20





2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασίασύναψης της σύμβασης.Κριτήρια Επιλογής 
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται ναασκούν 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 ναείναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτοςεγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο  Παράρτημα  XI  τουΠροσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτοςμέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σετρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείςσυμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναιεγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα.  Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδαοικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  Βιοτεχνικό  ή  Εμπορικό  ή  ΒιομηχανικόΕπιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  Όσον αφορά την  οικονομική και  χρηματοοικονομική επάρκεια  για  την  παρούσα διαδικασία  σύναψηςσύμβασης,  οι  οικονομικοί  φορείς   απαιτείται  να  προσκομίσουν  ισολογισμούς  ή  ισοδύναμα  εταιρικάέγγραφα για τα έτη 2017-2016-2015 από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιώντουλάχιστον 100.000,00 ευρώ. Σε περίπτωση μη έκδοσης ισολογισμού για το έτος 2017 το δικαιολογητικόυποκαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση περί του ύψους του κύκλου εργασιών του νομίμου εκπροσώπουτης εταιρείας. 2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να προσκομίσουν τα απαιτούμενα από την με αρ. 1/2018 Μελέτη τηςΔιεύθυνσης  Κοινωνικών  Υπηρεσιών  Παιδείας  Αθλητισμού  και  Πολιτισμού  του  Δήμου  Κηφισιάςδικαιολογητικά,  όπως  αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας.  2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται μετα πρότυπα της με αρ. 1/2018 Μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας Αθλητισμού καιΠολιτισμού του Δήμου Κηφισιάς όπως  αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας. 2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικήςεπάρκειας  (της  παραγράφου  2.2.5)  και  τα  σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  (τηςπαραγράφου  2.2.6),  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  τωνδεσμών  τους  με  αυτούς.  Στην  περίπτωση  αυτή,  αποδεικνύουν  ότι  θα  έχουν  στη  διάθεσή  τους  τουςαναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίωνστηρίζονται. 2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τιςκαταστάσεις 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  ωςδικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 ΕυρωπαϊκόΣελίδα 21





Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙV, το οποίοαποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσειτου τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται απότους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος IV Επειδή, η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν απότμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδιακριτήρια επιλογής.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,  λήψηςαποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίοείναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ωςπροκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο τωνφυσικών προσώπων που είναι  μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουνεξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από τοισχύον καταστατικό ή  το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της  προσφοράς  ή  τοαρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίεςσύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο ΈγγραφοΣύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσαΑ. 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 τηνυποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις τουάρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλωνφορέων,  σύμφωνα  με  την  παράγραφό  2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίωνστηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οιλόγοι αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογήςκατά 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  λόγοιαποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, ανκαι στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείςπληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος τηςΈνωσης,  η  οποία διατίθεται  δωρεάν,  όπως εθνικό μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό φάκελο  επιχείρησης,ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σεεθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή πουέχει 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 προσφέροντεςοικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψειαυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλουςή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίοπροκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματοςαφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
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ή  στα  πρόσωπα  που έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό  κατά  ταειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,β) για τις παραγράφους 2.2.3.27 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδιααρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεντελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σεδιαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Τοπιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεταιαπό το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπόεκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ωςκάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περίμη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένουςστην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑνεξάρτητηςΑρχής Δημοσίων Εσόδων8.Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου τοέγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορείνα αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκηβεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικήςαρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ήτης χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεταιότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δενκαλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  και  στηνπερίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικούφορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.γ) Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη  ΔιεύθυνσηΠρογραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουνοι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημαδύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Εφόσον το παρόν δενδύναται να προσκομισθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση.  δ)  για την παράγραφο 2.2.3.9.  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχειεκδοθεί 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  άσκησηεπαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ήεμπορικού  μητρώου του  κράτους  εγκατάστασης.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σεκράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχουεπαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μετο οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στηνπερίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταταιαπό ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, απόυπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,
7 Λαμβανομένου  υπόψη  του  σύντομου,  σε  πολλές  περιπτώσεις,  χρόνου  ισχύος  των  πιστοποιητικών  φορολογικής  καιασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούνεγκαίρως  πιστοποιητικά,  τα  οποία  να καλύπτουν και  τον χρόνο υποβολής της προσφοράς,  σύμφωνα  με  τα ειδικότεραοριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Ταεν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο,μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.8 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.Σελίδα 23





συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της  χώρας καταγωγής ή τηςχώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τηδραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.9Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ήΕμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού ΥλικούΓια την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούνσχετική βεβαίωση άσκησης  επαγγέλματος,  από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης.Β.3. Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της  παραγράφου  2.2.5  οιοικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.5 της παρούσας δικαιολογητικά. Εάνο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά,μπορεί  να  αποδεικνύει  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  του  επάρκεια  με  οποιοδήποτε  άλλοκατάλληλο έγγραφο.Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουντα οριζόμενα στην παράγραφό 2.2.6 της παρούσας δικαιολογητικά. Β.5.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπαπεριβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα οριζόμεναστην παράγραφό 2.2.7 της παρούσας δικαιολογητικά. Β.6. Για την απόδειξη της  νόμιμης σύστασης και  εκπροσώπησης,  στις περιπτώσεις  που ο οικονομικόςφορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης καινόμιμης 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 ανωτέρωέγγραφα  πρέπει  να  προκύπτουν  η  νόμιμη  σύστασή  του,  όλες  οι  σχετικές  τροποποιήσεις  τωνκαταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειαςτου διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,  δικαίωμα υπογραφής κλπ.),  τυχόν τρίτοι,  στους οποίους έχειχορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου.Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τιςεκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  πουσυμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος  VII τουΠροσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικόεγγραφής  εκδιδόμενο  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  το  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιοοργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγωοικονομικών 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  τοπιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσοναφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  τηνυποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατάπερίπτωση δικαιολογητικά,  για  κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει  στην ένωση,  σύμφωνα με ταειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.Β.9. 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.
9 Πρβλ.  Παράρτημα  XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι  η Α.Α.  απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατάπερίπτωση,  για  τους  εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  βεβαίωση  εγγραφής  σε  ένα  από  τα  σχετικάΕπιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . Σελίδα 24





2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσειτιμής.  Η  σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  το  ανωτέρω  κριτήριο  ως  εξής  :  κριτήριο  κατακύρωσης  για  τα  αυγά,  ταελαιόλαδα, τα είδη οπωρολαχανοπωλείου ( φρέσκα λαχανικά & φρούτα ), τα κρέατα ( νωπά )  - πουλερικά(νωπά),  τα   ψάρια  (νωπά  και  κατεψυγμένα)  και  τα  κατεψυγμένα  λαχανικά,  το  μεγαλύτερο  ποσοστόέκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης τουείδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκά στοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησηςτιμών της Περιφέρειας Αττικής – Γενικής Δ/νση Ανάπτυξης – Δ/νση Ανάπτυξης – Π.Ε. Κεντρικού Τομέα –Τμήμα Εμπορίου,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) με κριτήριοκατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στις τιμές τηςμελέτης  και  με  την  προϋπόθεση  ότι  τα  προσφερόμενα  από  αυτόν  τρόφιμα  καλύπτουν  τις  τεχνικέςπροδιαγραφές της προμήθειας.2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορώνΟι  προσφορές  υποβάλλονται  με βάση τις  απαιτήσεις  που ορίζονται  στα  Παραρτήματα Ι  ΙΙ  και  ΙΙΙ  τηςΔιακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά Ομάδα.  Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  υποχρεωτικάηλεκτρονικά  είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπότους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και τοείδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους τηςένωσης, 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 διαδικτυακήςπύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα που ορίζει  ηπαρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στονν.4412/2016,  ιδίως  άρθρα  36  και  37  και  την  Υπουργική  Απόφαση  αριθμ.  56902/215  «Τεχνικέςλεπτομέρειες 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  διαθέτουνεγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεταιαπό  εγκεκριμένο  πιστοποιητικό  το  οποίο  χορηγήθηκε  από  έναν  εγκεκριμένο  πάροχο  υπηρεσιώνπιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται  στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται  στην απόφαση2009/767/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 ΗλεκτρονικώνΔημοσίων 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  τουάρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  2.4.2.2. Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  τουσυστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης,  σύμφωνα  με  ταοριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
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Μετά την  παρέλευση της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα υποβολήςπροσφοράς στο Σύστημα.  Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσααρχή 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  οποίοπεριλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα μετις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομικήπροσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επειδή οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στιςειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  επισυνάπτεται  έντυπο  –  υπόδειγμα  οικονομικήςπροσφοράς,  στο  Παράρτημα ΙΙΙ  το οποίο δύναται  να χρησιμοποιηθεί  από τους προσφέροντες ενώ τααπαιτούμενα από την  παρούσα και  τα παραρτήματά της  δικαιολογητικά της  Τεχνικής  Προσφοράς θαυποβληθούν ψηφιακά υπογεγραμμένα στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα τηςπροσφοράς 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 ύπαρξηςτεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξειςνόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές  πληροφορίες σχετικά με τις  τιμές μονάδος,  τις  προσφερόμενεςποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται γιατην αξιολόγησή της.2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνονταςτις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην  συνέχεια  το  σύστημα  παράγει  τασχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενουηλεκτρονικού  αρχείου  pdf (το  οποίο  θα  υπογραφεί  ηλεκτρονικά)  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετηπερίπτωση  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  τοηλεκτρονικό αρχείο pdf]Επειδή οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στιςειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  επισυνάπτεται  έντυπο  –  υπόδειγμα  οικονομικήςπροσφοράς,  στο  Παράρτημα ΙΙΙ  το οποίο δύναται  να χρησιμοποιηθεί  από τους προσφέροντες ενώ τααπαιτούμενα από την  παρούσα και  τα παραρτήματά της  δικαιολογητικά της  Τεχνικής  Προσφοράς θαυποβληθούν ψηφιακά υπογεγραμμένα στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς.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 υποβάλλονταιαπό 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 χρήσηεγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια  αποστέλλεται  στονοικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  καιδικαιολογητικών προσκομίζονται  υποχρεωτικά από τον  οικονομικό  φορέα στην  αναθέτουσα αρχή,  σεέντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείταινα  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή  σύμφωνα  με  τον  ν.  4250/2014.  Τέτοια  στοιχεία  καιδικαιολογητικά  είναι  ενδεικτικά  η  εγγυητική επιστολή  συμμετοχής,  τα  πρωτότυπα  έγγραφα τα  οποία
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έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφαπου  φέρουν  τη  Σφραγίδα  της  Χάγης  (Apostille).  Δεν  προσκομίζονται  σε  έντυπη  μορφή  στοιχεία  καιδικαιολογητικά  τα  οποία  φέρουν  ηλεκτρονική  υπογραφή,  τα  ΦΕΚ,  τα  τεχνικά  φυλλάδια  και  όσαπροβλέπεται  από  το  ν.  4250/2014  ότι  οι  φορείς  υποχρεούνται  να  αποδέχονται  σε  αντίγραφα  τωνπρωτοτύπων.Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείοκατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ήορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τηνορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά» 2.4.3.1 Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστικήδιαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στηνπαρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στοάρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείωντύπου  XML  και  PDF,  στη  διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ  και  αποτελείαναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα.ΙV). Το ΕΕΕΣ υπογράφεται ψηφιακά από τον φορέα που το εκδίδει, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίωντριάντα (30) ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρησητου γνησίου της υπογραφής.Το  ΕΕΕΣ  συμπληρώνεται  μέσω  της  ηλεκτρονικής  διεύθυνσης  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el, στην οποία παρέχονται και πληροφορίες για την συμπλήρωση.Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ σεμορφή .pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο.Για  τη  σύνταξη  ή/και  συμπλήρωση  του  απαιτούμενου  eΕΕΕΣ,  οι  οικονομικοί  φορείς  προτείνεται  ναχρησιμοποιήσουν το αναρτημένο επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσίαeΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντησή τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν,αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής: Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσααπό την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθείσε  εικονικό  εκτυπωτή  PDF  (virtual  PDF  printer),  ήτοι  λογισμικό,  εγκατεστημένο  στον  ηλεκτρονικόυπολογιστή του χρήστη, το οποίο  αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο pdfαντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή.Σε  κάθε  περίπτωση  οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν  να  προσφεύγουν  απ’  ευθείας  στην  ηλεκτρονικήυπηρεσία  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd)  ναδημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτεδιαγωνισμό  και  αναφέρονται  στην  διακήρυξη,  να  συμπληρώνουν  τις  σχετικές  απαντήσεις  και  να  τοεκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικόδιαγωνισμόΗ  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 γιατις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακήυπογραφή.Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΕΕΕΣ  για  κάθεοικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουντεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” των ΠαραρτημάτωνΙ  και  ΙΙ  της  Διακήρυξης,  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφέςπληρούνται.  Περιλαμβάνει  ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει  των οποίων θα αξιολογηθεί η
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καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώςαναφερόμενα στα ως άνω Παραρτήματα. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφήυπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.2.4.4 Περιεχόµενα  Φακέλου  «Οικονοµική  Προσφορά» /  Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολήςοικονοµικών προσφορώνΗ Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης βάσειτιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα Ι ΙΙ και ΙΙΙ της διακήρυξης: Α. ΤιμέςΗ τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.Επειδή  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  δεν  μπορεί  να  αποτυπωθεί  αναλυτικά  η  οικονομική  προσφορά,  οπροσφέρων  θα  επισυνάψει  στον  (υπο)φάκελλο  “οικονομική  προσφορά”  την  ηλεκτρονική  οικονομικήπροσφορά  του  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένη  και  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία  (σύμφωνα  με  τουπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.][ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ]Στην  οικονομική  προσφορά  δίνεται  το  προσφερόμενο  ποσοστό  έκπτωσης  στην  τιμή  τωνπροσφερόμενων ειδών, βάσει της/των κατωτέρω τιμής/ών αναφοράς. (%) στη νόμιμα διαμορφούμενηκάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από τοεκά στοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Αττικής – Γενικής Δ/νση Ανάπτυξης –Δ/νση Ανάπτυξης – Π.Ε. Κεντρικού Τομέα – Τμήμα Εμπορίου,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13του Ν. 3438/2006.
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσαστις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων  θα  επισυνάψει  στην  ηλεκτρονικήοικονομική  προσφορά  του,  σε  μορφή  pdf,  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο  και  συμπληρωμένο  με  τοαναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος .ΙΙΙ,.πουεπισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με τηνκείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τοντρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου …3.% και στην επ’αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%.Επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής  θα  υπολογίζεταιαυτόματα 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 καθορίζεταισχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξητης παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασηςπου  καθορίζεται  και  τεκμηριώνεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στο  Παράρτημα  Ι  της  παρούσαςδιακήρυξης. 2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκαμηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 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 αναθέτουσααρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα μεΣελίδα 28





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,  τααποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατάπερίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οιοικονομικοί  φορείς  που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να  επιλέξουν είτε να παρατείνουν τηνπροσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρωανώτατου  ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασίασυνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορώνH 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 καισυγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.  (Χρόνος και τρόποςυποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικώνπροσφορών) , 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  επιδέχονταισυμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθείκατά  την  αποσαφήνιση  και  την  συμπλήρωσή  της  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.1.1.  της  παρούσηςδιακήρυξης,γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένηςπροθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο3.1.1. 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 .Οπεριορισμός 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  τηςπαρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορώνΤο πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της ΑναθέτουσαςΑρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης τωνφακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
•      Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-ΤεχνικήΠροσφορά» την. 23η Απριλίου 2018 και ώρα 11.00 την 5η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτικήημερομηνία υποβολής προσφορών. 
• 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 3.1.2της  παρούσας,  κάθε  προσφέρων   αποκτά  πρόσβαση  στις  λοιπές  προσφορές  και  τα  υποβληθένταδικαιολογητικά  τους,  με  την  επιφύλαξη  των  πτυχών  εκείνων  της  κάθε  προσφοράς,  που  έχουνχαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουντα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ήοικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.3.1.2 Αξιολόγηση προσφορώνΜετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στηναξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατάτα λοιπά των κειμένων διατάξεων.Ειδικότερα :α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντααυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται απότα μέλη του οργάνου.β)  Στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  μόνο  των  τεχνικώνπροσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγησηγίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικώνπροσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχήόσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεταιενιαίο  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 ώρααποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.γ)  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης,  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  αποσφραγίζονται,  κατά  τηνημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση  οι   φάκελοι  όλων  των  υποβληθεισώνοικονομικών προσφορών.δ)  Το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  τωνπροσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη καισύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείταιαιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των  προσφορών  και  την  ανάδειξη  τουπροσωρινού  αναδόχου.  Το  εν  λόγω  πρακτικό  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  τηςλειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
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Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  ηαναθέτουσα  αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  πουπροτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερώναπό την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.4412/2016.  [Επισημαίνεται  ότι  η  εκτίμηση  και  τα  σχετικά  αιτήματα προς  τους  προσφέροντες  για  τηνπαροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίσηείτε  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  κατά  την  αξιολόγηση  των  υποβληθεισών  προσφορών,  είτε  τουαποφαινομένου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής,  κατά  τη  διαδικασία  έγκρισης  του  πρακτικού  τηςΕπιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθισταχαμηλές  προσφορές  και  την  αποδοχή  ή  όχι  των  σχετικών  εξηγήσεων  εκ  μέρους  των  προσφερόντωνενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση]Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ τωνοικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής τουΔιαγωνισμού  και  παρουσία  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις  ισότιμες  προσφορές.[Επισημαίνεται ότι  τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαίααπόφαση]Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  μια  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνονται  τααποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω τηςλειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4της παρούσας.3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχουΤα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικάμέσω 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 φέρουνηλεκτρονική υπογραφή. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους καιαποστέλλει 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 ότιδεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στονπροσωρινό  ανάδοχο  να  τα  προσκομίσει  ή  να  τα  συμπληρώσει  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  τηνκοινοποίηση σχετικής έγγραφης,  μέσω του Συστήματος,  ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορείαιτιολογημένα να παρατείνει  την ως άνω προθεσμία κατ’  ανώτατο όριο  για δεκαπέντε (15)  επιπλέονημέρες. Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  πουκατατέθηκαν.Απορρίπτεται  η  προσφορά  του  προσωρινού  αναδόχου,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  ηεγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενηπλέον 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 τωνπαραπάνω δικαιολογητικών ή iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροικαι 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, Σελίδα 31





Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στιςπροϋποθέσεις  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  με   το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  ΈγγραφοΣύμβασης  ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι τηνημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει ένα ήπερισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικήςεπιλογής 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  τηνΕπιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσαςαρχής  για  τη  λήψη  απόφασης  είτε  για  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  είτε  για  τη  ματαίωση  τηςδιαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδιαεπιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της,  μπορεί να προτείνει την κατακύρωση τηςσύμβασης  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 μικρότερηςποσότητας.  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  Επιτροπήςεπικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών τηςδιαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλειαποδεκτή 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 μετην επόμενη παράγραφο 3.4. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της  σύμβασης επέρχονταιεφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσαςβοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσειςαναστολών επί αυτών, β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36του ν. 4129/2013,  γ)  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός  υποβάλειεπικαιροποιημένα  τα  δικαιολογητικά  της  παραγράφου  2.2.9.2. και  μόνον  στην  περίπτωση  τουπροσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασηςκατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάςτου προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικήςειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσαπροθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγυητική  επιστολήσυμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε τηναμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική ΠροστασίαΚάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ήείχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχήςΣελίδα 32





κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται ναασκήσει  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  κατά  της  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  τηςαναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν τοαίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκησητης προδικαστικής προσφυγής είναι:(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικόφορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  ανχρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ)  δέκα (10)  ημέρες από την  πλήρη,  πραγματική ή  τεκμαιρόμενη,  γνώση της  πράξης που βλάπτει  τασυμφέροντα 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»  τουΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «ΠροδικαστικήΠροσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable DocumentFormat (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονικήυπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τονπροσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο19 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  τηςπροσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, ηαναθέτουσα 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 τηςσύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, ηάσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός ανζητηθούν 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. ατου πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β τουπρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικώνισχυρισμών 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 μεαπόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέραεξέτασης της προσφυγής.Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από τηνΑΕΠΠ.Η άσκηση της  ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί  προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικωνβοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατάτων εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τηνέκδοση  της  απόφασης  επί  της  προδικαστικής  προσφυγής.  Για  την  άσκηση  της  αιτήσεως  αναστολήςκατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
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Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή οαρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίαςΗ αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασίαανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη τηςαρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σεοποιοδήποτε στάδιο  της  διαδικασίας ανάθεσης,  μπορεί,  μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,  ναακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει τηνεπανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο72 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 τααναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο τηςσχετικής σύμβασης και να εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016. Τοπεριεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλωντων όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση τηςσυμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματικήεγγύηση 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 αυτήειδικότερα ορίζει. Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  στο  σύνολό  της  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτικήπαραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Δύναται όμως να αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσόπου αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στοπρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχειεκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή  των  ως  άνω  εγγυήσεων  γίνεται  μετά  την  αντιμετώπιση  τωνπαρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 4.2 Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.  4412/2016, οι όροι της παρούσαςδιακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης4.3.1  Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  τουπεριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο τηςΈνωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  X  τουΠροσαρτήματος Α΄.Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους  υπεργολάβους  του  ελέγχεται  καιβεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχέςκαι 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 υπογραφήτης σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 τουάρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση τωνυποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένωνπαραγωγών 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. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση γιατην  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  στο  οποίο  γίνεται  υποχρεωτικά  μνεία  του  αριθμού  ΕΜΠΑ  του
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υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες τηςπαραγράφου 5 του άρθρου 105   του ν. 4412/2016 .  10
4.4 Υπεργολαβία4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσηςτης 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 αναθέτουσααρχή το όνομα,  τα στοιχεία επικοινωνίας  και  τους νόμιμους εκπροσώπους  των υπεργολάβων του,  οιοποίοι  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  νέουπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,προσκομίζοντας  τα  σχετικά  συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.  Σε  περίπτωση  διακοπής  τηςσυνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεσηγνωστοποίηση  της  διακοπής  αυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλήεκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τονοποίο 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 2.2.9.2της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσειυπό 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. 2του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματατης σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται νααπαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 τουν. 4412/2016. 4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψηςσύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 καικατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/.4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλειτη 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 πουαναφέρονται  στην  παράγραφο  2.2.3.1  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει  αποκλειστεί  από  τηδιαδικασία σύναψης της σύμβασης,γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων πουυπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  τουΔικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
10 Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016Σελίδα 36





5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5.1 Τρόπος πληρωµής 5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου/χων θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο  τμηματικά ανάλογα μετις  παραδόσεις  και  αφού  εκδοθούν ν  τα  σχετικά  πρωτόκολλα από  τις  αρμόδιες  Επιτροπές.  Και  τηνκαταβολή  του  υπολοίπου  μέχρι  και  τη  εξάντλησης  του  συμβατικού  αντικειμένου  μετά  την  οριστικήπαραλαβή των υλικών. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών καιδικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς καικάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τονέλεγχο και την πληρωμή. 5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με τηνκείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τοντρόπο 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 τηςαρχικής,  καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ΔημοσίωνΣυμβάσεων 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 τηναναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  καιΠρομηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων τηςαρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  ΠροδικαστικώνΠροσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%.Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρουεισοδήματος αξίας …4..% 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 πουαπορρέει  από αυτήν,  με απόφαση της  αναθέτουσας  αρχής,  ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιουοργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ήσυντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσαπροβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και στις  παραγράφους ..6.1, 6.2 και 6.3 της παρούσας καιτα Παραρτήματα Ι ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας. 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 βίαςΣτον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται  έκπτωτος από την  σύμβαση,  επιβάλλονται,  με απόφαση τουαποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλείτον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχριλήξης  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 πουπαραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότηταςαυτών.Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για  φόρτωση-  παράδοση  ήαντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση τουαρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφοραστάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνοςφόρτωσης - παράδοσης.Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,καταλογίζεται  σε  βάρος  του  και  τόκος  επί  του  ποσού της  προκαταβολής,  που  υπολογίζεται  από  τηνεπόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύονκάθε φορά ανώτατο όριο  του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  [η  περίπτωση αυτή συμπληρώνεταιεφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσόπληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση τηςεγγύησης  καλής  εκτέλεσης  και  προκαταβολής  αντίστοιχα,  εφόσον  ο  ανάδοχος  δεν  καταθέσει  τοαπαιτούμενο ποσό.Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα ταμέλη της ένωσης.5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων  Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων τωνάρθρων 5.2  (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -  Κυρώσεις),  6.1.  (Χρόνος παράδοσης υλικών),  6.4.(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερώναπό  την  ημερομηνία  που  έλαβε  γνώση  της  σχετικής  απόφασης.  Επί  της  προσφυγής,  αποφασίζει  τοαρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ τηςπαραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου.Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Σελίδα 38





6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα μα τα οριζόμενα στα Παραρτήματά  Ι καιΙΙ  της παρούσας και  σε συμμόρφωση με τις  οδηγίες της   καθ’ ύλην αρμόδιας Διεύθυνσης ΚοινωνικώνΥπηρεσιών Παιδείας Αθλητισμού και  Πολιτισμού. Ο συμβατικός  χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί  να παρατείνεται,  πριν  από τη λήξη του αρχικούσυμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  υπό  τις   προϋποθέσεις  του  άρθρου  206  του  ν.  4412/2016.  Στηνπερίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουνλόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι  ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι  που  καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  τηνεμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών  επιβάλλονται  οι  κυρώσεις  του  άρθρου  207  του  ν.4412/2016.6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάνλήξει ο παραταθείς,  κατά τα ανωτέρω, χρόνος,  χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεταιέκπτωτος.6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται  να ειδοποιεί  την  υπηρεσία  που εκτελεί  την προμήθεια,  την  αποθήκηυποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τουλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλειστην  υπηρεσία  αποδεικτικό,  θεωρημένο  από  τον  υπεύθυνο  της  αποθήκης,  στο  οποίο  αναφέρεται  ηημερομηνία προσκόμισης,  το υλικό,  η ποσότητα και  ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίαςπροσκομίστηκε.6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών6.2.1. H  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και  δευτεροβάθμιες,  πουσυγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμεναστο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και  τα  Παραρτήματα Ι  και  ΙΙ  της  παρούσας.  Κατά την  διαδικασίαπαραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί ναπαραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους:μακροσκοπικός έλεγχος  και  πρακτική δοκιμασία.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 τουάρθρου 208 του ν. 4412/16.Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνταιυποχρεωτικά και στους αναδόχους.Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τουςελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται γιαεπανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτασύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τονανάδοχο.Επίσης,  εάν  ο  τελευταίος  διαφωνεί  με  τα  αποτελέσματα  των  εργαστηριακών  εξετάσεων  πουδιενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφωςεξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών απότην γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεταιστην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
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Ο  ανάδοχος  δεν  μπορεί  να  ζητήσει  παραπομπή  σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παραλαβής  μετά  τααποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείταιμέσα στους καθοριζόμενους από την καθ’ ύλην αρμοδία Υπηρεσία Κοινωνικών Υπηρεσιών.  Αν η παραλαβή των υλικών και  η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί  από τηνεπιτροπή  παραλαβής  μέσα  στον  οριζόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβήσυντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτοσχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσίαπου παραλαμβάνει  τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων,  σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή ηαποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένουνα 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  μεαπόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος καιτα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβασηχρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  πουπροβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικάπρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από τηνολοκλήρωση  όλων  των  προβλεπομένων  από  τη  σύμβαση  ελέγχων  και  τη  σύνταξη  των  σχετικώνπρωτοκόλλων.6.3 Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, μεαπόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,  μπορεί  ναεγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σετακτή 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 τηναντικατάσταση  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη  του  1/2  του  συνολικού  συμβατικού  χρόνου,  ο  δεανάδοχος  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης.Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκεκαι  εφόσον έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται  έκπτωτος και  υπόκειται  στις  προβλεπόμενεςκυρώσεις.6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ

Σελίδα 40





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  – Τεχνική Εκθεση – Ενδεικτικός Προυπολογισµός Μελέτης µε αρ.1/2018  ∆/ΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  ∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 0  1  /2018ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ  ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΩΝΠΑΙ∆ΙΚΩΝ -  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ  ΤΩΝ ΚΑΠΗ( µόνο για είδη παντοπωλείου )ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ CPV: 15800000-6 (∆ιάφορα προϊόντα διατροφής)

  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ ΗΗ παρούσα µελέτη αφορά στην  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ -ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ( µόνο για είδη παντοπωλείου ) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  για τρία (3) έτη ήµέχρι εξαντλήσεως του ποσού προϋπολογισµού 938.607,59€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13% ή 24%) ανάλογα µετα υπό προµήθεια είδη πλέον 141.392,41 ευρώ δικαιωµάτων προαίρεσης ήτοι συνολικού ποσού 1.080.000,00€ και µεδικαιώµατα προαίρεσης. 
Η ανωτέρω προµήθεια, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Νόµο 4412/2016 -ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Τα παρακάτω είδη σίτισης, σύµφωνα µε πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρούνται οµοειδή, συνεπώς θαδιενεργηθεί  ένας  διαγωνισµός  για  όλα,  παρόλο  που  αντιστοιχούν  σε  διαφορετικούς  Κ.Α.  του  προϋπολογισµού  του∆ήµου. Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί  µετά από διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικόδιαγωνισµό  µε  σφραγισµένες  προσφορές  και  µε  κριτήριο  κατακύρωσης  για  τα  αυγά,  τα  ελαιόλαδα,  τα  είδηοπωρολαχανοπωλείου ( φρέσκα λαχανικά & φρούτα ), τα κρέατα ( νωπά )  - πουλερικά (νωπά), τα  ψάρια (νωπά καικατεψυγµένα)  και  τα  κατεψυγµένα  λαχανικά,  το  µεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις  εκατό  (%)  στη  νόµιµαδιαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από τοεκά  στοτε  εκδιδόµενο  δελτίο  πιστοποίησης  τιµών  της  Περιφέρειας  Αττικής  –  Γενικής  ∆/νση  Ανάπτυξης  –  ∆/νσηΑνάπτυξης – Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα – Τµήµα Εµπορίου,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.Για τα υπόλοιπα είδη τροφίµων η ανάθεση θα γίνει σε προµηθευτή (ή προµηθευτές) µε κριτήριο κατακύρωσηςτην  πλέον  συµφέρουσα  από  οικονοµική  άποψη  προσφορά  µόνο  βάσει  τιµής  στις  τιµές  της  µελέτης  και  µε  τηνπροϋπόθεση ότι τα προσφερόµενα από αυτόν τρόφιµα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας.Ο  συνολικός  ενδεικτικός  προϋπολογισµός  της  µελέτης  που  ανέρχεται  στο  ποσό  του  1.080.000,00€συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% και 24% και δικαιωµάτων προαίρεσης θα βαρύνει  τον τακτικό προϋπολογισµό του∆ήµου Κηφισιάς  ετών 2018-2019-2020 αναλυτικά ανά Οµάδα όπως παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα:
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Πίνακας Ενδεικτικού Προυπολογισµού ανά Οµάδα ∆ιαγωνισµού για Προµήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες τωνΠαιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθµών και των ΚΑΠΗ του ∆ήµου 
  Κατανοµή  ποσών  δαπάνης  ανάΟµαδα 1) Οµάδα Α’ Είδη κρεοπωλείου 

Κ.Α. 15.6481.08 "Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου" 
2018 50.000,00 €2019 59.853,96 €2020 59.853,96 €Καθαρό ποσό  150.184,00 €ΦΠΑ  19.523,92 €Ενδεικτικός Προυπολογισµός Οµάδας Α' (µε ΦΠΑ) 169.707,92 €∆ικαιώµα προαίρεσης προυπολογισµός έτους 2020 30.292,08 €Ενδεικτικός Προυπολογισµός Οµάδας Α' (µε ΦΠΑ) &δικαίωµα προαίρεσης 200.000,00 €2) Οµάδα Β’ Είδη παντοπωλείου

Κ.Α. 15.6481.14 "Προµήθεια ειδών παντοπωλείου" 
2018 100.000,00 €2019 124.750,15 €2020 124.750,16 €Καθαρό ποσό Υποοµάδας Β1  217.559,50 €ΦΠΑ 13%  28.282,74 €Καθαρό ποσό Υποοµάδας Β2  47.239,66 €ΦΠΑ 24%  11.337,52 €Καθαρό ποσό Υποοµάδας Β3  39.890,00 €  5.185,70 €Ενδεικτικός Προυπολογισµός Οµάδας Β'  (µε ΦΠΑ) 349.495,11 €∆ικαιώµα προαίρεσης προυπολογισµός έτους 2020  50.504,89 €

Ενδεικτικός Προυπολογισµός Οµάδας Β' (µε ΦΠΑ) και δικαίωµα προαίρεσης 400.000,00 €3) Οµάδα Γ’  Είδη οπωρολαχανοπωλείου  
Κ.Α. 15.6481.10 "Προµήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου"

2018 30.000,00 €2019 37.459,68 €2020 37.459,69 €Καθαρό ποσό Υπόοµάδα Γ  92.849,00 €ΦΠΑ 13%  12.070,37 €Ενδεικτικός Προυπολογισµός Οµάδας Γ' (µε ΦΠΑ) 104.919,37 €∆ικαιώµα προαίρεσης προυπολογισµός έτους 2020 15.080,63 €Ενδεικτικός Προυπολογισµός Οµάδας Α' (µε ΦΠΑ) &δικαίωµα προαίρεσης 120.000,00 €4) Οµάδα ∆’ Κατεψυγµένα είδη – τρόφιµα   
Κ.Α. 15.6481.11 "Προµήθεια κατεψυγµένων ειδών - τροφίµων" 

2018 30.000,00 €2019 37.329,75 €2020 37.329,75 €Καθαρό ποσό Υποοµάδας ∆1  79.878,00 €ΦΠΑ 13%  10.384,14 €Καθαρό ποσό ∆2  12.741,00 €ΦΠΑ 13%  1.656,33 €
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Ενδεικτικός Προυπολογισµός Οµάδας ∆' (µε ΦΠΑ) 104.659,47 €∆ικαιώµα προαίρεσης προυπολογισµός έτους 2020  15.340,53 €Ενδεικτικός Προυπολογισµός Οµάδας ∆' (µε ΦΠΑ) &δικαίωµα προαίρεσης 120.000,00 €5) Οµάδα Ε’ Είδη αρτοποιείου - ζαχαροπλαστείου 
Κ.Α. 15.6481.16 "Προµήθεια ειδών αρτοποιείου - ζαχαροπλαστείου"

2018 30.000,00 €2019 37.478,60 €2020 37.478,60 €Καθαρό ποσό Υποοµάδα Ε1  79.440,00 €
ΦΠΑ 13%  10.327,20 €Καθαρό ποσό Υποοµάδα Ε2  12.250,00 €ΦΠΑ 24%  2.940,00 €Ενδεικτικός Προυπολογισµός Οµάδας Ε' µε (ΦΠΑ) 104.957,20 €∆ικαίωµα προαίρεσης προυπολογισµός έτους 2020 15.042,80 €Ενδεικτικός Προυπολογισµός Οµάδας Ε' (µε ΦΠΑ) & δικαίωµα προαίρεσης 120.000,00 €6) Οµάδα ΣΤ’  Είδη ιχθυοπωλείου - Νωπά ψάρια 

Κ.Α. 15.6481.19 "Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου"
2018 30.000,00 €2019 37.434,26 €2020 37.434,26 €Καθαρό ποσό  92.804,00 €ΦΠΑ 13%  12.064,52 €Ενδεικτικός Προυπολογισµός Οµάδας ΣΤ'  (µε ΦΠΑ)  104.868,52 €∆ικαιώµα προαίρεσης προυπολογισµός έτους 2020 15.131,48 €Ενδεικτικός Προυπολογισµός Οµάδας ΣΤ' (µε ΦΠΑ) &δικαίωµα προαίρεσης 120.000,00 €Προυπολογισµός µελέτης µε χωρίς ΦΠΑ 824.835,16 €ΦΠΑ 13% 99.494,92 €ΦΠΑ 24% 14.277,52 €Γενικό Σύνολο ∆απάνης µε ΦΠΑ 938.607,59€∆ικαίωµα Προαίρεσης 141.392,41 €Συνολικός  προυπολογισµός  µελέτης  συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ  καιδικαιωµάτων προαίρεσης 1.080.000,00 €Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες τροφίµων ( έξισυνολικά ),  υπό την προϋπόθεση ότι  στην προσφορά τους  θα περιλαµβάνεται  το σύνολο των ειδών κάθεοµάδας.Κηφισιά,  13.02.2018Η συντάξασαΥπάλληλος της ∆/νσηςΚοινωνικών Υπηρεσιών,Παιδείας, Αθλητισµού καιΠολιτισµούΜΑΡΙΑ ΠΕΡΑΚΗ / ΠΕ / Β΄ 

Κηφισιά, 13.02.2018ΕλέγχθηκεΟ  Αναπλ.  Προϊστάµενος  τουΤµήµατος  Κοινωνικής  Πολιτικής  καιΕφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας ΠροσχολικήςΗλικίαςΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ / ΠΕ / Α΄

Κηφισιά,  13.02.2018Θεωρήθηκε H Προϊσταµένη της ∆/νσηςΚοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας,Αθλητισµού και Πολιτισµού    ΣΜΑΡΑΓ∆Α ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ/ ΠΕ / Α΄
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  ∆/ΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 0  1  /2018ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ  ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣΤΩΝ  ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ  -  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ  ΚΑΙΤΩΝ  ΚΑΠΗ  (  µόνο  για  είδη  παντοπωλείου  )ΤΟΥ∆ΗΜΟΥ CPV: 15800000-6 (∆ιάφορα προϊόντα διατροφής)

Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ    Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
ΟΜΑ∆Α Α΄ ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% (κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης)CPV: 15112130-6 Κοτόπουλα, 15110000-2 Κρέας

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜονάδαΜετρησης Ποσότητα ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΤΙΜΗΜονάδος(ευρώ) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ∆ΑΠΑΝΗ(ευρώ)
1 Κοτόπουλο νωπό φρέσκο εγχώριο,τύπου 65%, Α' ποιότητας κιλό 13.000 * 2 € 26.000.00€
2 Νωπό κρέας νεαρού µοσχαριού (8-12 µηνών) Α.Ο. (άνευ οστών)εγχώριο (µπούτι) κιλό 6.000 * 8,70 € 52.200.00€
3 Νωπό κρέας νεαρού µοσχαριού (8-12 µηνών) Α.Ο. (άνευ οστών)εγχώριο (κιλότο, σπάλα, ποντίκι) κιλό 8.000 * 8.26 € 66.080.00€
4 Χοιρινό καρρέ χωρίς κόκκαλα,µπούτι κιλό 800 * 3,91 € 3.128.00€
5 Χοιρινό καρρέ χωρίς κόκκαλα,σπάλα κιλό 800 * 3,47 € 2.776.00€ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. : 150.184.00 €                                                                                              Φ.Π.Α. 13% : 19.523.92 €ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ  ΜΕ Φ.Π.Α. 13%: 169.707.92 € ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 30.292,08€ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ  ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 200.000.00 € (* )Μέση χονδρική τιµή (µέση λιανική τιµή αφαιρουµένου του ΦΠΑ), βάσει του υπ’ αριθµ. πρωτ.  56/16-01-2018 ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιµών της Περιφέρειας Αττικής, για Κρέατα
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ΟΜΑ∆Α Β΄ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥCPV: 15800000-6 ∆ιάφορα προϊόντα διατροφήςΥΠΟΟΜΑ∆Α Β1 ΜΕ ΦΠΑ 13% (κριτήριο: χαµηλότερη τιµή σε τιµές µονάδας)
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜονάδαΜετρησης Ποσότητα ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΤΙΜΗΜονάδος(ευρώ) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ∆ΑΠΑΝΗ(ευρώ)

1 Αλεύρι µπλε για όλες τις χρήσεις(συσκευασία 1000 γρ.) τµχ. 1.500 1,00 € 1.500.00 €
2 Αλεύρι ΦΑΡΙΝΑ (συσκευασία των500 γρ.) τµχ. 1.500 0,82 € 1.230,00€
3 Αλεύρι ΦΑΡΙΝΑ Ολικής Άλεσης(συσκευασία των 500 γρ.) τµχ. 2.500 0.95 € 2.375.00€
4 Βούτυρο τύπου Κερκύρας(συσκευασία 250 γρ.) τµχ. 450 2,91 € 1.309,50€
5 Γάλα εβαπορέ πλήρες (συσκευασία410 γρ.) τµχ. 1.500 0,73 € 1.095,00€
6 Γάλα µακράς διαρκείας (UHT) µε3,5% λιπαρά (συσκευασία 1 λίτρου) λίτρο 4.000 1,07 € 4.280,00€
7 Γάλα φρέσκο µε 3,5% λιπαρά(συσκευασία 1 λίτρου) λίτρο 26.000 1,26 € 32.760,00€
8 Γαλοπούλα (φιλέτο) βραστή σεφέτες κιλό 150 8,24 € 1.236,00€
9 Γαλοπούλα (φιλέτο) καπνιστή σεφέτες κιλό 150 8,24 € 1.236,00€
10 Γιαούρτι λευκό αγελάδας 2% λιπαρά(συσκευασία - κεσεδάκι των 200γραµ.) τµχ. 4.000 0,73 € 2.920,00 €
11 Γιαούρτι λευκό αγελάδας – πλήρες(συσκευασία - κεσεδάκι των 200γραµ.) τµχ. 17.000 0,73 € 12.410,00€
12 Γιαούρτι στραγγιστό 10%(συσκευασία 1.000 γραµ.) τµχ. 2.500 3,10 € 7.750,00€
13 Ζαµπόν µπούτι σε φέτες -τυποποιηµένο (αεροστεγήςσυσκευασία) κιλό 200 7,80 € 1.560,00€
14 Ζυµαρικό αστράκι (συσκευασία 500γρ.) τµχ. 1.500 0,80 € 1.200,00 €
15 Ζυµαρικό κοραλάκι (συσκευασία500 γρ.) τµχ. 1.050 0,80 € 840,00 €
16 Ζυµαρικό κοφτό (συσκευασία 500γρ.) τµχ. 6.000 0,80 € 4.800,00 €
17 Ζυµαρικό κριθαράκι µέτριο(συσκευασία 500 γρ.) τµχ. 5.000 0,80 € 4.000,00 €
18 Ζυµαρικό µακαρόνια Νο 2 γιαπαστίτσιο (συσκευασία 500 γρ.) τµχ. 1.500 0,80 € 1.200,00 €
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19 Ζυµαρικό µακαρόνια Νο 6(συσκευασία 500 γρ.) τµχ. 1.500 0,80 € 1.200,00 €
20 Ζυµαρικό µακαρόνια Νο 10(συσκευασία 500 γρ.) τµχ. 1.500 0,80 € 1.200,00 €
21 Ζυµαρικό πεπονάκι (συσκευασία500 γρ.) τµχ. 600 0,80 € 480,00 €
22 Ζυµαρικό χυλοπιτάκι (συσκευασία500 γρ.) τµχ. 600 1,36 € 816,00€
23 Κεφαλοτύρι τριµµένο (συσκευασία500 γρ.) τµχ. 200 5,25 € 1.050,00 €
24 Κόρν φλάουερ (συσκευασία 200 γρ.) τµχ. 450 0,80 € 360,00 €
25 Μαργαρίνη soft µε ελαιόλαδο(συσκευασία 250 γρ.) τµχ. 1.000 1,55 € 1.550,00€
26 Μέλι κωνοφόρων & άνθεων(συσκευασία 1 κιλού) τµχ. 2.500 8,25 € 20.625,00€
27 Μπισκοτόκρεµα (παιδική κρέµα)(συσκευασία 300 γρ.) τµχ. 1.500 3,00 € 4.500,00€
28 Πουρές πατάτας στιγµής(συσκευασία 250 γρ.) τµχ. 250 1,50 € 375,00 €29 Ρεβύθια (συσκευασία 500 γρ.) τµχ. 693 1,50 € 1.039,50€30 Ρύζι γλασέ ελληνικό (συσκευασία500 γρ.) τµχ. 1.050 1,20 € 1.260,00 €31 Ρύζι Kαρολίνα (συσκευασία 500 γρ.) τµχ. 3.000 1,30 € 3.900,00 €32 Ρύζι bonnet ελληνικό (συσκευασία500 γρ.) τµχ. 4.500 1,15 € 5.175,00 €
33 Σιµιγδάλι χονδρό (συσκευασία 500γρ.) τµχ. 600 0,80 € 480,00 €
34 Τραχανάς γλυκός (συσκευασία 500γρ.) τµχ. 450 1,65 € 742,50 €35 Τυρί ηµίσκληρο φόρµα κιλό 100 7,65 € 765,00€36 Τυρί κασέρι σε φέτες κιλό 1.600 10,90€ 17.440,00€37 Τυρί γραβιέρα τριµµένη κιλό 1.700 9,50€ 16.150,00€38 Τυρί τύπου edam (σε φέτες) κιλό 200 5,60 € 1.120,00 €39 Τυρί τύπου gouda Ολλανδίας κιλό 200 5,65 € 1.130,00 €40 Τυρί regato κιλό 200 7,80 € 1.560,00 €41 Τυρί φέτα ελληνική ΠΟΠτυποποιηµένη (δοχείο 15 κιλών) κιλό 6.000 6,00 € 36.000,00 €42 Φακές ψιλές (συσκευασία 500 γρ.) τµχ. 6.000 1,18 € 7.080,00 €43 Φαρίν λακτέ (συσκευασία 700 γρ.) τµχ. 450 5,40 € 2.430,00 €44 Φασόλια γίγαντες (συσκευασία 500γρ.) τµχ. 300 2,15 € 645,00 €
45 Φασόλια µέτρια (συσκευασία 500γρ.) τµχ. 3.000 1,35 € 4.050,00 €46 Ανθότυρο ελληνικό κιλό 150 4,90 € 735,00 €ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β1: ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. : 217.559,50 €
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Φ.Π.Α. 13% : 28.282,74 €ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β1: ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 245.842,24 €

ΟΜΑ∆Α Β΄ ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥCPV: 15800000-6 ∆ιάφορα προϊόντα διατροφήςΥΠΟΟΜΑ∆Α Β2 ΜΕ ΦΠΑ 24% (κριτήριο: χαµηλότερη τιµή σε τιµές µονάδας)
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜονάδαΜετρησης Ποσότητα ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΤΙΜΗΜονάδος(ευρώ) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ∆ΑΠΑΝΗ(ευρώ)

1 Αλάτι θαλασσινό ιωδιούχο(συσκευασία - πλαστική φιάλη 400γρ.) τµχ. 600 0,82 € 492,00€
2 Αλάτι θαλασσινό ιωδιούχο(συσκευασία - πλαστική φιάλη 750γρ.) τµχ. 400 1,36 € 544,00€
3 Άνθος Αραβοσίτου µε γεύση βανίλια(σε φακελάκι των 160 γρ.) τµχ. 400 0,95 € 380,00 €
4 Αναψυκτικό γκαζόζα µε γεύσηλεµόνι (φιάλη 1,5 λίτρου) τµχ. 780 1,11 € 865,80€
5 Αναψυκτικό λεµονάδα µε ανθρακικό(φιάλη 1,5 λίτρου) τµχ. 300 1,11 € 333,00€
6 Αναψυκτικό πορτοκαλάδα µεανθρακικό (φιάλη 1,5 λίτρου) τµχ. 800 1,11 € 888.00€
7 Αναψυκτικό πορτοκαλάδα χωρίςανθρακικό (φιάλη 1,5 λίτρου) τµχ. 180 1,16 € 208.80 €
8 Αναψυκτικό τύπου Coca Cola(φιάλη 1,5 λίτρου) τµχ. 660 1,16 € 765,60 €
9 Bανίλια σε σκόνη (βανιλίνη)(συσκευασία 5 φυαλιδιών - 1,5 γρ.) τµχ. 540 0,32 € 172,80 €10 Βαφή αυγών (φακελάκι 2 γρ.) τµχ. 150 1,60 € 240,00 €11 Γαρύφαλλο ολόκληρο (καρφάκια)(συσκευασία των 15 γρ.) τµχ. 39 0,48 € 18,72€

12 Γαρύφαλλο τριµµένο (συσκευασίατων 15 γρ.) τµχ. 48 0,48 € 23,04€13 ∆άφνης φύλλα (συσκευασία 20 γρ.) τµχ. 150 1,00 € 150,00 €
14 ∆ηµητριακά ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣΧΩΡΙΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ (συσκευασία500 γρ.) τµχ. 4.000 2,91 € 11.640,00€
15 Ελιές καλαµών µαύρες µεγάλες κιλό 30 4,56 € 136.80€16 Ελιές εκπυρηνωµένες κιλό 90 4,75 € 427.50€17 Ζάχαρη λευκή ψιλή (συσκευασία1.000 γρ.) τµχ. 1.000 1,10 € 1.100,00€
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18 Ζάχαρη άχνη (συσκευασία 400 γρ.) τµχ. 360 0,85 € 306,00€19 Ζάχαρη καστανή (συσκευασία 500γρ.) τµχ. 1.500 0,55 € 825,00€
20 Ζελέ σε διάφορες γεύσεις (π.χ.ανανάς, κεράσι, φράουλα κ.α.)(συσκευασία 200 γρ.) τµχ. 200 0,90 € 180,00€
21 Κακάο σε σκόνη (συσκευασία 125γρ.) τµχ. 400 1,00 € 400,00 €
22 Κανέλλα τριµµένη (συσκευασία 50γρ.) τµχ. 120 0,55 € 66,00 €23 Κανέλλα ξύλο (συσκευασία 50 γρ.) τµχ. 120 0,75 € 90,00 €24 Καραµέλες τύπου GELO(συσκευασία 1000 γρ.) τµχ. 240 6,90 € 1.656,00 €
25 Καφές ελληνικός (συσκευασία 490γρ.) τµχ. 240 4,10 € 984,00 €
26 Καφές στιγµιαίος (τύπου Nescafe)(συσκευασία 200 γρ.) τµχ. 90 5,10 € 459,00 €
27 Καφές φίλτρου (τύπου Jacobs)(συσκευασία 500 γρ.) τµχ. 450 4,40 € 1.980,00 €
28 Κοµπόστα ροδάκινο (συσκευασία820 γρ.) τµχ. 300 1,65 € 495,00 €
29 Κρέµα γάλακτος (συσκευασία 500γρ.) τµχ. 100 3,70 € 370,00 €
30 Κύµινο τριµµένο (συσκευασία 50γρ.) τµχ. 60 0,80 € 48,00 €31 Λεµόνι άρτυµα (340 γρ.) τµχ. 150 0,48 € 72,00 €32 Μαγιονέζα (συσκευασία 500 ml) τµχ. 200 2,15 € 430,00 €33 Μαρµελάδα (τάπερ 500 γρ.) τµχ. 600 1,65 € 990.00€34 Μαχαίρι πλαστικό (συσκευασία 100τµχ.) τµχ. 24 1,95 € 46.80€
35 Μοσχοκάρυδο τριµµένο(συσκευασία 15 γρ.) τµχ. 72 0,78 € 56.16 €36 Μουστάρδα (συσκευασία 1.000 γρ.) τµχ. 200 5,10 € 1.020.00€37 Μπαχάρι ολόκληρο (συσκευασία 50γρ.) τµχ. 78 0,80 € 62.40 €
38 Μπεϊκινγκ πάουντερ (µεταλλικόκουτί 200 γρ.) τµχ. 300 1,00 € 300,00 €
39 Μπισκότα τύπου "ΜΙΡΑΝΤΑΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ" (συσκευασία250 γρ.) τµχ. 500 1,02 € 510.00€
40 Μπισκότα πτι-µπερ (συσκευασία225 γρ.) τµχ. 500 0,85 € 425.00 €41 Ξύδι απλό (πλαστική φιάλη 400 ml) τµχ. 1.100 0,45 € 495,00 €42 Ξύδι φίνο (γυάλινη φιάλη 500 ml) τµχ. 300 1,10 € 330,00 €43 Πάπρικα γλυκιά (συσκευασία 50γρ.) τµχ. 60 0,84 € 50,40 €
44 Πιάτο πλαστικό 23 cm (συσκευασία50 τµχ.) τµχ. 150 2,65 € 397,50 €
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45 Πιάτο χάρτινο 16 cm (συσκευασία10 τµχ.) τµχ. 120 1,00 € 120,00 €
46 Πιπέρι µαύρο τριµµένο (συσκευασία50 γρ.) τµχ. 390 0,80 € 312,00 €
47 Πιρούνι πλαστικό (συσκευασία 100τµχ.) τµχ. 48 1,95 € 93.60€
48 Ποτήρι πλαστικό λευκό 250 ml(συσκευασία 50 τµχ.) τµχ. 540 1,20 € 648,00 €
49 Πραλίνα κρέµα (συσκευασία 1.000γρ.) τµχ. 100 4,80 € 480,00 €
50 Ρίγανη τριµµένη (συσκευασία 100γρ.) τµχ. 270 1,70 € 459,00 €
51 Σόδα µαγειρική (συσκευασία 350γρ.) τµχ. 60 1,50 € 90,00 €52 Σόδα µαγειρική (συσκευασία 20 γρ.) τµχ. 180 0,32 € 57,60 €53 Ταχίνι (1000γρ) τµχ. 600 5.30 € 3.180.00 €
54 Τοµάτα κονκασέ (αποφλοιωµένη καικοµµένη σε κύβους) (συσκευασία400 γρ.) τµχ. 1.020 0,50 € 510,00 €
55 Τοµάτα πασσάτα (τοµατοχυµός)(συσκευασία 500 γρ.) τµχ. 3.000 0,60 € 1.800.00 €
56 Τοµατοπολτός διπλήςσυµπύκνωσης (πελτές)(συσκευασία 410 γρ.) τµχ. 1.200 0,86 € 1.032.00€
57 Tσάι µαύρο (κουτί µε 20 φακελάκιαx 2γρ.) τµχ. 480 1,50 € 720,00 €
58 Τσιπς µε αλάτι (συσκευασία 200γρ.) τµχ. 180 1,30 € 234,00 €
59 Φίλτρα καφετιέρας 1x4 (συσκευασία40 τεµαχίων) τµχ. 124 0,80 € 99.20 €
60 Φρυγανιές σίτου (συσκευασία 250γρ.) τµχ. 240 1,20 € 288,00 €
61 Φύλλο κρούστας (συσκευασία 450γρ.) τµχ. 150 2,45 € 367,50 €
62 Φύλλο κρούστας χωριάτικο(συσκευασία 500 γρ.) τµχ. 225 3,10 € 697,50 €
63 Φύλλο σφολιάτας γαλλικού τύπου(συσκευασία 650 γρ.) τµχ. 150 3,80 € 570,00 €64 Χαλβας µε ταχινι (1000γραµ) τµχ 175 10,00€ 1.750.00 €65 Χαµοµήλι αφέψηµα (κουτί µε 20φακελάκια x 1γρ.) τµχ. 60 1,15 € 68,94€
66 Χυµός νέκταρ κοκτέιλ (συσκευασία1 λίτρου) τµχ. 800 1,30 € 1.040,00 €
67 Χυµός πορτοκάλι φυσικός(συσκευασία 1 λίτρου) τµχ. 840 1,30 € 1.092,00 €
68 Μαγιά ξηρή σε σκόνη ( συσκευασία3 τεµαχίων των 8 gr  ) τµχ. 100 1,00 € 100,00 €
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ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β2: ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.: 47.239,66 €Φ.Π.Α. 24% : 11.337,52 €
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β2: ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 58.577,18 €

ΟΜΑ∆Α Β΄ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥCPV: 15800000-6 ∆ιάφορα προϊόντα διατροφήςΥΠΟΟΜΑ∆Α Β3 ΜΕ ΦΠΑ 13% (κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης)
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜονάδαΜετρησης Ποσότητα ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΤΙΜΗΜονάδος(ευρώ) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ∆ΑΠΑΝΗ(ευρώ)1 Αυγά ωοσκοπηµένα, άνω των 55γρ. τµχ. 35.000 * 0,14 € 4.900,00 €2 Ελαιόλαδο extra (συσκευασία 1λίτρου) τµχ. 2.000 ** 5.58 € 11.160,00 €

3 Ελαιόλαδο εξαιρετικό (extra)παρθένο (συσκευασία 5 λίτρων) τµχ. 1.000 ** 23.83 € 23.830,00€ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β3: ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ): 39.890,00€  Φ.Π.Α. 13% : 5.185,70€  ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β3: ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% : 45.075,70€  
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ (Β1 + Β2+ Β3) ΜΕ Φ.Π.Α. 13% & 24%: 349.495,11€

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50.504,89€
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  400.000.00€

• (*)Μέση χονδρική τιµή (µέση λιανική τιµή αφαιρουµένου του ΦΠΑ), βάσει του υπ’ αριθµ. πρωτ. 56/16-01-2018 ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιµών της Περιφέρειας Αττικής, για Κρέατα, νωπά – αυγά.
• (**)Μέση χονδρική τιµή (µέση λιανική τιµή αφαιρουµένου του ΦΠΑ), βάσει του υπ’ αριθµ. πρωτ. 11/04-01-2018 ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιµών της Περιφέρειας Αττικής, για Ελαιόλαδα.
• Tα είδη της υποοµάδας Β1 & Β3 προϋπολογίζονται µε Φ.Π.Α. 13%.
• Tα είδη της υποοµάδας Β2 προϋπολογίζονται µε Φ.Π.Α. 24%.ΟΜΑ∆Α Γ΄ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥCPV: 15300000 – 1 φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόνταΜΕ ΦΠΑ 13% (κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης)

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜονάδαΜετρησης Ποσότητα ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΤΙΜΗΜονάδος(ευρώ) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ∆ΑΠΑΝΗ(ευρώ)Λαχανικά1 Αγγούρια τµχ. 4.200 *** 0,37 €
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1.554.00 €
2 Άνηθος (σε δέµα) τµχ. 600 *** 0,30 € 180.00€3 Καρότα κιλό 3.000 *** 0,64 € 1.920.00€4 Κολοκύθια κιλό 1.500 *** 0.99 € 1.485,00€5 Κουνουπίδι εγχώριο κιλό 160 *** 0.73 € 116.80€6 Κρεµµυδάκι φρέσκο κιλό 400 *** 1,08 € 432,00€7 Κρεµµύδια ξερά κιλό 5.500 *** 0,40 € 2.200.00€8 Λάχανο άσπρο κιλό 4,500 *** 0,35 € 1,575,00€9 Λάχανο κόκκινο κιλό 600 *** 0,52 € 312.00€10 Μαϊντανός (σε δέµα 100 gr) τµχ. 800 *** 0,30 € 240.00€11 Μαρούλι τµχ. 3.500 *** 0,38 € 1.330.00€12 Μελιτζάνες φλάσκες κιλό 600 *** 1.47 € 882.00€13 Μπρόκολο κιλό 600 *** 0.99 € 594.00€14 Ντοµάτες Α' ποιότητας κιλό 15,500 *** 1,04 € 16.120,00€
15 Πατάτες εγχώριες κιλό 34.500 *** 0,43 € 14.835.00€
16 Πιπεριές κέρατο κιλό 400 *** 1,29 € 516.00€17 Πιπεριές πράσινες στρογγυλές κιλό 700 *** 1,60 € 1.120.00€18 Πράσα κιλό 600 *** 0.86 € 516.00€19 Σέλερυ κιλό 500 *** 1,00 € 500.00€20 Σέλινο κιλό 500 *** 1.00 € 500.00€21 Σκόρδο τµχ. 600 *** 0,30 € 180.00€22 Σπανάκι κιλό 2,000 *** 1,04€ 2.080.00€23 Φασολάκια φρέσκα (τσαούλια) κιλό 1.700 *** 2.17 € 3.689.00€

Φρούτα24 Ακτινίδια εγχώρια κιλό 200 *** 1,39 € 278.00€
25 Αχλάδια κρυστάλλια εγχώρια κιλό 6.000 *** 1,29 € 7.740.00€26 Βερίκοκα κιλό 1.200 *** 1,12 € 1.344.00€27 Καρπούζια κιλό 1.200 *** 0,34 € 408,00€28 Κεράσια τραγανά, α΄ ποιότητας κιλό 80 *** 3,04 € 243.20€29 Λεµόνια κιλό 4.000 *** 0.73 € 2.920.00€30 Μανταρίνια Κληµεντίνες κιλό 3,000 *** 0,86 € 2,580,00€31 Μήλα ΣΤΑΡΚΙΝ Α΄ ΠοιότηταςΕγχώρια κιλό 3.200 *** 1,00 € 3.200.00€32 Μπανάνες κιλό 10.000 *** 1,13 € 11.300.00€33 Νεκταρίνια κιλό 200 *** 0,90 € 180.00€34 Ροδάκινα κιλό 1.000 *** 0,87 € 870.00€35 Πεπόνια κιλό 1.900 *** 0,82 € 1,558,00€Σελίδα 51





36 Πορτοκάλια ΝΑΒΕΛ κιλό 8.000 *** 0.48 € 3.840.00€37 Πορτοκάλια ΜΕΡΛΙΝ κιλό 3.000 *** 0,56 € 1,680,00€38 Σταφύλια σταφίδα ξανθή κιλό 600 *** 1,61 € 966.00€39 Φράουλες κιλό 500 *** 1,73 € 865.00€ΥΠΟΟΜΑ∆Α Γ1: ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.: 92.849,00  ΦΠΑ  13%: 12.070,37  ΥΠΟΟΜΑ∆Α Γ1: ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%: 104.919,37  
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ΄ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%: 104.919,37€∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15.080,63€ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 120.000,00€

 (***)Μέσες  χονδρικές  τιµές  (µέσες  λιανικές  τιµές  αφαιρουµένου  του Φ.Π.Α.),  βάσει  των υπ’  αριθµ.  πρωτ.144/25-01-2018 ( για τα είδη µε αύξοντα αριθµό : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 36, 37), 2489/16-10-2017 ( για νεκταρίνια, πεπόνια & ροδάκινα), 2489/06-10-2017 ( για καρπούζια),  1983/11-08-2017 ( για βερίκοκα & κεράσια ), 1507/21-06-2017 ( για φράουλες ),2781/17-11-2017 (για σταφύλια σταφίδα ξανθή) ∆ελτίων Πιστοποίησης Τιµών της Περιφέρειας Αττικής.
ΟΜΑ∆Α ∆΄ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙ∆Η – ΤΡΟΦΙΜΑ15221000-3 κατεψυγµένα ψάριαΥΠΟΟΜΑ∆Α ∆1 µε Φ.Π.Α. 13% (κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης)

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜονάδαΜετρησης Ποσότητα ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΤΙΜΗΜονάδος(ευρώ) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ∆ΑΠΑΝΗ(ευρώ)
1. Πέρκα φιλέτο Κιλό 3000 (****) 7,82 23.460,00€2. Βακαλάος φιλέτο Κιλό 3000 (****) 5,21 15,630,00€3. Βακαλάος Α/Κ Κιλό 900 (****) 3,79 3.411,00€4. Γλώσσα φιλέτο Κιλό 2200 (****) 5,65 12,430,00€5. Μυλοκόπι φέτα Κιλό 1,000 (****) 6,52 6.520,00€6. Σφυρίδα Α/Κ Κιλό 1,200 (****) 10,43 12.516,00€7. Καλαµάρι φιλέτο Κιλό 300 (****) 6,52 1.956,00€8. Χταπόδι εγχώριο Κιλό 350 (****) 11,30 3.955.00€ΥΠΟΟΜΑ∆Α ∆1: ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. : 79.878,00€Φ.Π.Α. 13% : 10.384.14€ΥΠΟΟΜΑ∆Α ∆1: ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%: 90.262,14 €
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ΟΜΑ∆Α ∆΄ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙ∆Η – ΤΡΟΦΙΜΑCPV: 15331170-9 κατεψυγµένα λαχανικά, ΥΠΟΟΜΑ∆Α ∆2 µε Φ.Π.Α. 13% (κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης)
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜονάδαΜετρησης Ποσότητα ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΤΙΜΗΜονάδος(ευρώ) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ∆ΑΠΑΝΗ(ευρώ)

1 Ανάµεικτα λαχανικά (1 κιλό) Τεµάχιο 2.000 (****) 1,13 2.260,00€2 Φασολάκια πλατιά ( συσκευασία  1κιλού ) Τεµάχιο 2.000 (****) 1,66 3.320,00€
3 Αρακάς  (πακέτο)  1 κιλού Τεµάχιο 2,000 (****) 1,42 2.840,00€4 Σπανάκι (πακέτο)  1 κιλού Τεµάχιο 2.000 (****) 1,64 3.280,00€5 Μπάµιες ( συσκευασία ) κιλού Τεµάχιο 300 (****) 3,47 1.041,00€ΥΠΟΟΜΑ∆Α ∆2: ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. : 12.741,00 €ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13% : 1.656,33 €ΥΠΟΟΜΑ∆Α ∆2: ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%: 14.397,33 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ (∆1 +∆2) ΜΕ Φ.Π.Α. 13% : 104.659,47€∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15.340,53€ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 120.000.00€
(***) Μέσες χονδρικές τιµές (µέσες λιανικές τιµές αφαιρουµένου του Φ.Π.Α.), βάσει των υπ’ αριθµ. πρωτ. 55/16-01-2018 ( κατεψυγµένα ψάρια ), 192/31-01-2018 ( κατεψυγµένα λαχανικά ) ∆ελτίων Πιστοποίησης Τιµών τηςΠεριφέρειας Αττικής.

ΟΜΑ∆Α Ε΄ ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ CPV: 15810000-9ΥΠΟΟΜΑ∆Α Ε1 µε Φ.Π.Α. 13% (κριτήριο: χαµηλότερη τιµή σε τιµές µονάδας)
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜονάδαΜετρησης Ποσότητα ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΤΙΜΗΜονάδος(ευρώ) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ∆ΑΠΑΝΗ(ευρώ)
1. Ψωµί χωριάτικο 350 gr Τεµάχιο 28.400 0,60€ 17.040,00€Ψωµί Ολικής Άλεσης Τεµάχιο 65.000 0,90€ 58.500,00€2. Αρτοσκεύασµα (κουλούριΘεσ/νικης )  80-100 gr Τεµάχιο 13.000 0,30€ 3.900,00€

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Ε1: ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. : 79.440,00 €
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Φ.Π.Α. 13% 10.327,20 €ΥΠΟΟΜΑ∆Α Ε1: ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 89.767,20 €
ΟΜΑ∆Α Ε΄ ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ CPV: 15810000-9ΥΠΟΟΜΑ∆Α Ε2 µε Φ.Π.Α. 24% (κριτήριο: χαµηλότερη τιµή σε τιµές µονάδας)

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜονάδαΜετρησης Ποσότητα ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΤΙΜΗ Μονάδος(ευρώ) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ∆ΑΠΑΝΗ(ευρώ)1. Αρτοσκεύασµα ψωµί tost ( πακέτο ) Τεµάχιο 7.000 1,75 12.250,00€ΥΠΟΟΜΑ∆Α Ε2: ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. : 12.250,00€Φ.Π.Α. 24% 2.940,00 €ΥΠΟΟΜΑ∆Α Ε2 ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 15.190.00 €
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε (Ε1 +Ε2) ΜΕ Φ.Π.Α. 13% & 24% : 104.957.20€

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15.042,80€
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 120.000.00€

ΟΜΑ∆Α ΣΤ΄ ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΝΩΠΑ ΨΑΡΙΑCPV: 03311000-2 Νωπά Ψάρια 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜονάδαΜετρησης Ποσότητα ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΤΙΜΗΜονάδος(ευρώ) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ∆ΑΠΑΝΗ(ευρώ)

1 Σαρδέλα Κιλό 961 5,10€ 4901,10€2 Πεσκανδρίτσα Κιλό 380 12,80€ 4.865,00€3 Λαυράκι Κιλό 800 7,80€ 6.240,00€4 Συναγρίδα Κιλό 300 30,00€ 9.000,00€5 Γαύρος Κιλό 1.281 6,90€ 13800,00€6 Μπακαλιάρος Κιλό 2.000 14,00€ 28.000,00€7 Πέρκα Κιλό 2.000 13,00€ 26.000,00€
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8 Σφυρίδα Κιλό 200 24,80€ 4.960,00€ΟΜΑ∆Α ΣΤ: ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. : 92.804,00 €ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13% : 12.064,52 €ΟΜΑ∆Α ΣΤ: ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%: 104.868,52 €∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15.131,48€
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 120.000,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ (Α+Β+Γ+∆+Ε+ΣΤ) (χωρίς ΦΠΑ) 824.835.16€ΦΠΑ 13% 99.494,92€ΦΠΑ 24% 14.277.52€ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ (Α+Β+Γ+∆+Ε+ ΣΤ) (µε ΦΠΑ) 938.607,59 €ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ                                    141.392,41€ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ                                     1.080.000,00€1. Οι τιµές και οι  ποσότητες σε όλα τα προαναφερόµενα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισµού είναιενδεικτικές.2. Οι ποσότητες διαµορφώνονται κυρίως βάση των καθηµερινών αναγκών των ∆ηµοτικών Βρεφικών καιΠαιδικών Σταθµών, οι οποίες έχουν άµεση εξάρτηση από τον αριθµό των παιδιών που προσέρχονταικαθηµερινά στους χώρους. Ο αριθµός αυτός δεν µπορεί επακριβώς να προσδιοριστεί δεδοµένου ότιαπρόβλεπτες συνθήκες ( περίοδοι ιώσεων και επιδηµιών ) καθιστούν οποιαδήποτε τέτοια πρόβλεψηαβάσιµη. 3. Οι προβλέψεις πηγάζουν από στοιχεία  περασµένων ετών και από το εγκεκριµένο διατροφολόγιο των∆ηµοτικών Βρεφικών και Παιδικών Σταθµών.

Κηφισιά,  13.02.2018Η συντάξασαΥπάλληλος της ∆/νσηςΚοινωνικών Υπηρεσιών,Παιδείας, Αθλητισµού καιΠολιτισµού
ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΑΚΗ / ΠΕ / Β΄ 

Κηφισιά,  13.02.2018ΕλέγχθηκεΟ  Αναπλ.  Προϊστάµενος  τουΤµήµατοςΚοινωνικής  Πολιτικής  καιΕφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής  ΠροστασίαςΠροσχολικής ΗλικίαςΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ / ΠΕ / Α΄

Κηφισιά,  13.02.2018Θεωρήθηκε H Προϊσταµένη της ∆/νσηςΚοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας,Αθλητισµού και Πολιτισµού   
ΣΜΑΡΑΓ∆Α ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ/ ΠΕ / Α΄
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ  –   Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  (προσαρµοσµένο  από  τηνΑναθέτουσα Αρχή)Συσχέτιση με Παράρτημα Ι-μέρος Α “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” . Συμπληρώνεται κατά την κρίση 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  ∆/ΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 0  1  /2018ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ  ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣΤΩΝ  ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ  -  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ  ΚΑΙΤΩΝ  ΚΑΠΗ  (  µόνο  για  είδη  παντοπωλείου  )ΤΟΥ∆ΗΜΟΥ CPV: 15800000-6 (∆ιάφορα προϊόντα διατροφής)

 Ε Ι ∆ Ι Κ Η    Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ)
Άρθρο     1  ο   Αντικείµενο προµήθειαςΑυτές οι Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην προµήθεια διαφόρων ειδών για τις ανάγκες σίτισηςτων παιδιών σε όλους τους παιδικούς – βρεφονηπιακούς  σταθµούς του ∆ήµου Κηφισιάς ( έντεκα συνολικά).Ειδικότερα η προµήθεια  θα αφορά σε έξι  ( 6 )  κατηγορίες ειδών σίτισης:  1)  είδη κρεοπωλείου,  2)  είδηπαντοπωλείου,  3)  είδη  οπωρολαχανοπωλείου,  ,  4)  κατεψυγµένα  είδη  –  τρόφιµα,  5)  είδη  αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου και 6) είδη ιχθυοπωλείου. Η προµήθεια των ειδών παντοπωλείου, θα καλύψει, επιπλέοντων βρεφονηπιακών - παιδικών σταθµών και τις ανάγκες των τεσσάρων ( 4 ) ΚΑΠΗ του ∆ήµου Κηφισιάς.Άρθρο     2  ο    Ισχύουσες διατάξεις Η παρούσα προμήθεια διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις, νόμους, εγκυκλίους, διατάξεις, αποφάσεις κτλ :  

• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ).
• Τις διατάξεις της Π1/358/1999 Φ.Ε.Κ 92 τ. Β΄/10-02-1999 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκεµε 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 καιΠ1/1732/2013 Φ.Ε.Κ. 1869 τ. Β΄/31-07-2013, όπως ισχύει, Υπουργικές Αποφάσεις, περί εξαιρέσεωςπροµηθειών που πραγµατοποιούνται µε ανάδειξη προµηθευτών χορηγητών σύµφωνα µε την παρ.3γ του άρθρου 2 του Ν.2286/1995.
• Τις  διατάξεις  του  Ν.  2741/99,  άρθρο  8,  παρ.  6β  ("Ενιαίος  Φορέας  Ελέγχου  Τροφίµων  άλλεςρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις").
• Τις  διατάξεις  του  Π.∆.  410/94  “Υγειονοµικοί  όροι  παραγωγής  και  διάθεσης  στην  αγορά  νωπούκρέατος”,  όπως  συµπληρώθηκε  και  τροποποιήθηκε  µε  τα  Π.∆.  203/1998  και  79/2007.Τωνκανονισµών της Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (ποιότητα µόσχου), 1538/1991 (ποιότητα κοτόπουλου).
• Των Π.∆. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.∆. 306/1980 και  L 87/51 οδηγία της Ε.Ε.(αλλαντικά)  και  Β.∆.  437/1961  (αυγά),  την  3/17-06-2011  Αγορανοµική  διάταξη,  για  νωπάΟπωρολαχανικά,  την  Υ1γ/Γ.Π.  ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ  2718/τ.  Β΄/08-10-2012,  Υγειονοµική  διάταξη  –Υγειονοµικοί  όροι  και  προϋποθέσεις  λειτουργίας  επιχειρήσεων  τροφίµων  &  ποτών),  τηνΥ1γ/Γ.Π/ΟΙΚ.47829(ΦΕΚ  2161/τ.Β/23-06-2017  Υπουργική  απόφαση  -  Υγειονοµικοί  όροι  καιπροϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων & ποτών) και την αρ Υ1α/Γ.Π/ΟΙΚ 76785 (ΦΕΚ3758/25-10-2017 Υπουργική απόφαση περί Ιατρικού Ελέγχου Προσωπικού, ∆ιατροφής και ΚανόνωνΥγιεινής και Ασφαλείας των Τροφίµων στους ∆ηµόσιους και Ιδιωτικούς Βρεφικούς Βρεφονηπιακούςκαι Παιδικούς Σταθµούς.
• Του Ν. 3526/2007 “παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις”.Σελίδα 56





• Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2018 στον οποίο έχουν  εγγραφεί σχετικές πιστώσεις υπόΚ.Α. προϋπολογισµού : 15.6481.08, 15.6481.14, 15.6481.10, 15.6481.11, 15.6481.16, 15.6481,19.
• Την  σχετική  απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  (  βλ.  διακήρυξη  διαγωνισµού  )  επί  τηςαναγκαιότητας της εν λόγω προµήθειας και επί της έγκρισης εκκίνησης της διαδικασίας δηµόσιουανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες.
• Την  υπ’  αριθµ.  01/2018  Μελέτη  της  ∆/νσης  Κοινωνικών  Υπηρεσιών,  Παιδείας,  Αθλητισµού  καιΠολιτισµού του ∆ήµου

Άρθρο     3  ο    Γενικά χαρακτηριστικά – Τεχνικές ΠροδιαγραφέςΓενικά όλα τα προµηθευόµενα είδη σίτισης θα είναι αρίστης ποιότητας και σε ποσότητες βάσει των κατάπερίπτωση  παραγγελιών  των  παιδικών  σταθµών  και  των  ΚΑΠΗ.  Η  οποιαδήποτε  συσκευασία  πρέπειαπαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νοµοθεσίας περί συσκευασίας των τροφίµων. Ταείδη  θα  παραδίδονται  µε  καθαρά  και  απολυµασµένα  µέσα,  θα  πληρούν  τις  εκάστοτε,  περί  τροφίµων,ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις και θα φέρουν όλες τις προβλεπόµενες ενδείξεις. Ειδικότερα:
Α. ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥΟι προµηθεύουσες µονάδες επεξεργασίας και τεµαχισµού κρέατος και κοτόπουλων πρέπει να έχουν άδειαλειτουργίας, κωδικό αριθµό κτηνιατρικής έγκρισης από τη ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής (Κωδικό αριθµό Ε.Ε.) καινα  τηρούν  φακέλους  και  κανόνες  ορθής  πρακτικής  υγιεινής  (να  πληρούν  τις  ισχύουσες  κτηνιατρικές,υγειονοµικές και αγορανοµικές διατάξεις).Η µεταφορά όλων των ειδών κρεοπωλείου στους παιδικούς σταθµούς θα γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες καιµε  µεταφορικά  µέσα  (ψυγεία)  εφοδιασµένα  µε  σχετική  άδεια  της  Κτηνιατρικής  υπηρεσίας,  καθαρά,απολυµασµένα  (το  σχετικό  πιστοποιητικό  απολύµανσης  να  επιδεικνύεται  κάθε  φορά  που  ζητείται)  µεκαταγραφικά θερµόµετρα.
Κοτόπουλα νωπά: τύπου 65% (ολόκληρα, τεµαχισµένα στήθος ή µπούτι)

• Τα  κοτόπουλα  θα  πρέπει  να  είναι  Α΄  ποιότητας.  Να  προέρχονται  από  υγιή  εγχώριακοτόπουλα, να έχουν επαρκή θρέψη, αναπτυγµένο µυϊκό σύστηµα, δέρµα λείο και µαλακό καινα έχουν διατραφεί µε καλής ποιότητας τροφή. Να έχουν σφαγιαστεί κανονικά και όχι λόγωαρρώστιας,  σε  νόµιµα  λειτουργούντα  και  ελεγχόµενα/εγκεκριµένα  από  την  ΚτηνιατρικήΥπηρεσία  πτηνοσφαγεία.  Θα  πρέπει  να  φέρουν  τη  σφραγίδα  του  πτηνοσφαγείου  και  τηνηµεροµηνία σφαγής και ανάλωσης και να συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότηταςτου  Κτηνίατρου  του πτηνοσφαγείου.  Θα πρέπει  να  είναι  ανέπαφα,  καθαρά  (χωρίς  κανέναορατό  ξένο  σώµα,  ακαθαρσίες  ή  αίµα),  χωρίς  οποιαδήποτε  ξένη  οσµή,  χωρίς  σπασµένακόκαλα, αλλοιώσεις, κακώσεις, σοβαρούς µώλωπες ή εκδορές και χωρίς εγκαύµατα ψύξης.
• Τα κοτόπουλα θα είναι τύπου 65% δηλ. θα είναι σφαγµένα, αποπτερωµένα, χωρίς κεφάλι καιπόδια (που κόβονται στους ταρσούς ή ένα εκατοστό κάτω από αυτούς) και χωρίς το συκώτι,στοµάχι, καρδιά και έντερα.
• Να  είναι  ολόκληρα,  σε  ατοµική  συσκευασία  µε  δίσκους  πολυστερίνης  µε  απορροφητικάπανάκια ή δίσκους που έχουν απορροφητικές ικανότητες µε διαφανή µεµβράνη (stretch film).  
• Το  βάρος  τους  πρέπει  να  είναι  1.200  γρ.  έως  1.400  γρ.  Τα  τεµαχισµένα  νωπά  οπίσθιατεταρτηµόρια (µπούτια) να είναι βάρους 200-250 γρ./τµχ., ενώ τα τεµαχισµένα στήθη (φιλέτο)να είναι βάρους 250-300 γρ./τµχ.
• Τα κοτόπουλα θα πρέπει να είναι προσφάτου σφαγής, να έχουν συσκευασθεί και συντηρηθείυπό υγιεινές  συνθήκες  και  να  φέρουν επ’  αυτών το ειδικό καρτελάκι,  όπου αναγράφεται  οκωδικός του σφαγείου και η ηµεροµηνία ανάλωσης. Η ηµεροµηνία παράδοσής τους να είναιτουλάχιστον πέντε (5) µέρες πριν την ηµεροµηνία ανάλωσης.Κρέας νωπό µόσχου Α.Ο. (8-12 µηνών) (µπούτι, κιλότο, σπάλα, ποντίκι)

• Το µοσχαρίσιο  κρέας  πρέπει  να  είναι  νωπό,  εγχώριο,  σε µερίδες  από µπούτι,  κιλότο,  σπάλα ήποντίκι.
• Να είναι Α΄ ποιότητας, απαλλαγµένο από οστά (Α.Ο.), λίπος, τένοντες κ.λ.π.
• Να προέρχεται από ζώα υγιή και αρίστης θρεπτικής και φυσικής κατάστασης, που έχουν σφαγιασθείσε ελεγχόµενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία σφαγεία, πριν 48 ώρες και µέχρι το πολύ 6 ηµέρεςαπό την ηµ/νία παράδοσης.
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• Να  έχει  υποστεί  κρεοσκοπικό  έλεγχο,  να  φέρει  τις  προβλεπόµενες  σφραγίδες  Κτηνιατρικού-Υγειονοµικού  ελέγχου  και  ετικέτα  επισήµανσης  ιχνηλασιµότητας.  Επιπλέον,  να  υπάρχει  σε  κάθετεταρτηµόριό  του σφαγίου το ειδικό  καρτελάκι  που εκδίδουν  οι  κτηνιατρικές  υπηρεσίες  όπου  θααναγράφονται:α) η ηµεροµηνία σφαγήςβ) το σφαγείο όπου σφαγιάστηκε το ζώογ) χώρα γέννησης: Ελλάδαδ) χώρα εκτροφής: Ελλάδαε) χώρα σφαγής: Ελλάδα
• Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα µε ταξινόµηση ως εξής:Κατηγορία ζώου: Α (σφάγια νεαρών, µη ευνουχισµένων, αρρένων ζώων, κάτω των 24 µηνών (µόσχοι))και  ειδικότερα (σύµφωνα µε τον  κανονισµό (ΕΚ)  αριθµ.  1234/2007 του Συµβουλίου της 22-10-2007)κατηγορία Ζ (βοειδή από την ηµέρα που έπεται της συµπλήρωσης του 8ου µήνα τους έως το πολύ 12µηνών)Κατηγορία ∆ιάπλασης: Ε (εξαίρετη), U (πολύ καλή) ή R (καλή)Βαθµός πάχυνσης (κατηγορία λίπους το πολύ 2): 1 (πολύ µικρή) ή 2 (µικρή)
• Το κρέας, κατά το χρόνο παράδοσής του στους παιδικούς σταθµούς, δεν πρέπει να παρουσιάζειαλλοίωση του χρώµατος, της οσµής και της σύστασης, θερµοκρασία ανώτερη των +5οC και οξύτητα(PH) µικρότερη του 4,5 ή µεγαλύτερη του 6,0.
• Για την κοπή κιµά, θα χρησιµοποιείται µέρος του εγχώριου νωπού κρέατος µόσχου σε µερίδες, πουπροδιαγράφτηκε ανωτέρω. Ειδικότερα, το κρέας το οποίο προορίζεται για κοπή κιµά θα προέρχεταιαπό µπούτι ή σπάλα Α΄ ποιότητας, θα είναι απαλλαγµένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λ.π., όπωςακριβώς το κρέας σε µερίδες, και θα αλέθεται στην κρεατοµηχανή. Αποκλείεται από την παρασκευήκιµά το ποντίκι και τα τραυµατισµένα µέρη.Χοιρινό καρρέ χωρίς κόκαλα ( µπούτι – σπάλα ) 

1. Νωπό Α΄ ποιότητας
− Αυτοτελές τεµάχιο κατηγορία διάπλασης U2
− Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από µικρά και υγιή ζώα (ηλικίας µικρότερης των 18µηνών)
− Κατά προτίµηση να  προέρχεται από ζώο που αποδεδειγµένα έχει  εκτραφεί  και  σφαγιαστεί  στην  Ελλάδα  µε  την  παροχή  από  τον  προµηθευτή  τωνκατάλληλων πιστοποιητικών που να επιβεβαιώνουν την προέλευση.
− Να υπάρχει ελληνική σφραγίδα στο ζώο που να πιστοποιεί τα ανωτέρω.
− Να είναι κρέας νωπό, άπαχο, κατάλληλο να τεµαχιστεί για κιµά.
− Η συντήρηση και  η διακίνηση να τηρεί  τις  διατάξεις  του Π∆ 203/98,  του  HACCP και  τιςοδηγίες του ΕΦΕΤ περί µεταφοράς τροφίµων.

2) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥΤα τυποποιηµένα προϊόντα πρέπει να είναι εγκεκριµένα από αναγνωρισµένο οργανισµό τυποποίησης και ναπληρούν  τους  όρους  και  τις  προδιαγραφές,  όπως  αυτές  καθορίζονται  από  τις  ισχύουσες  αγορανοµικέςδιατάξεις του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου του Κράτους (Α.Χ.Σ.), από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών,τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λ.π.Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι φρέσκα, πρόσφατης ηµεροµηνίας παραγωγής και καλής διατήρησης.Οι  συσκευασίες  πρέπει  να  είναι  άθικτες,  αναλλοίωτες  και  απαραβίαστες,  να  αναγράφεται  επί  αυτών  ηηµεροµηνία  λήξης  του  προϊόντος,  η  προέλευσή  του  και  η  εταιρεία  παραγωγής  ή/και  συσκευασίας.  Τοπεριεχόµενό τους πρέπει να είναι απαλλαγµένο από ξένες προς το είδος που περιέχουν ουσίες.
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Ειδικότερα:Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1 Αλάτι  θαλασσινόιωδιούχο(συσκευασία  -πλαστική φιάλη 400γρ.)

Το  αλάτι  πρέπει  να  έχει   περιεκτικότητα  σε  NaCl τουλάχιστον  97%,  να  μηνπεριέχει  ξένες ύλες,  να μην εμφανίζει  οποιαδήποτε οσμή και να  μην περιέχειπρόσθετες χρωστικές ουσίες. Η συσκευασία του να είναι πλαστική, των 400 γρ.
2 Αλάτι  θαλασσινόιωδιούχο(συσκευασία  -πλαστική φιάλη 750γρ.)

Το αλάτι πρέπει να έχει  περιεκτικότητα σε NaCl τουλάχιστον 97%, να µηνπεριέχει  ξένες  ύλες,  να  µην  εµφανίζει  οποιαδήποτε  οσµή  και  να  µηνπεριέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Η συσκευασία του να είναι πλαστική,των 750 γρ.
3 Αλεύρι  µπλε  γιαόλες  τις  χρήσεις(συσκευασία  1.000γρ.)

Το αλεύρι πρέπει να περιέχεται σε συσκευασία αναλλοίωτη, να είναι παραγωγήςτρέχοντος  έτους,  να  μην  είναι  υγροποιημένο  ή  σβολιασμένο  και  να  μην  έχεικαμία οσμή ή έντομα. Συσκευασία 1.000 γρ.
4 Αλεύρι  ΦΑΡΙΝΑΟλικής  Άλεσης(συσκευασία  των500 γρ.)

Το αλεύρι πρέπει να περιέχεται σε συσκευασία των 500 γρ. αναλλοίωτη, ναείναι  παραγωγής  τρέχοντος  έτους,  να  µην  είναι  υγροποιηµένο  ήσβολιασµένο και να µην έχει καµία οσµή ή έντοµα.
5 Αλεύρι  ΦΑΡΙΝΑ(συσκευασία  των500 γρ.) Το αλεύρι πρέπει να περιέχεται σε συσκευασία των 500 γρ. αναλλοίωτη, ναείναι  παραγωγής  τρέχοντος  έτους,  να  µην  είναι  υγροποιηµένο  ήσβολιασµένο και να µην έχει καµία οσµή ή έντοµα.
6 Άνθος  Αραβοσίτουµε  γεύση  βανίλια(σε  φακελάκι  των160 γρ.)

Άνθος  Αραβοσίτου  µε  γεύση  βανίλια  (σε  φακελάκι  των  160  γρ.). Ησυσκευασία  να  είναι  αεροστεγής,  και  να  αναγράφεται  σε  αυτήν  ηηµεροµηνία λήξης του προϊόντος.  Η συσκευασία να µη φέρει σχίσµατα ήελαττώµατα.

7
Αναψυκτικόγκαζόζα  µε  γεύσηλεµόνι  (φιάλη  1,5λίτρου)

Θα είναι  αρίστης ποιότητας εγκεκριµένων εταιριών ευρείας κατανάλωσηςµε τις  ανάλογες  πιστοποιήσεις  της κείµενης  νοµοθεσίας  και  θα πληρούντους  όρους  υγιεινής  και  ποιότητας  όπως  αυτοί  καθορίζονται  από  τονΚώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θαείναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προµηθευτής να µπορείνα  επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια. Αποκλείονταιτα προϊόντα  ανωµάλου χρώµατος – οσµής,  σε συσκευασίες  µε ρύπους,σχισµένες  ή  φθαρµένες  ή  παραµορφώσεις  µεταλλικής  συσκευασίας.  Ησυσκευασία  να  είναι  αεροστεγής,  και  να  αναγράφεται  σε  αυτήν  ηηµεροµηνία λήξης του προϊόντος.

8 Αναψυκτικόλεµονάδα  µεανθρακικό  (φιάλη1,5 λίτρου)
Θα είναι  αρίστης ποιότητας εγκεκριµένων εταιριών ευρείας κατανάλωσηςµε τις  ανάλογες  πιστοποιήσεις  της κείµενης  νοµοθεσίας  και  θα πληρούντους  όρους  υγιεινής  και  ποιότητας  όπως  αυτοί  καθορίζονται  από  τονΚώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θαείναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προµηθευτής να µπορείνα  επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια. Αποκλείονταιτα προϊόντα  ανωµάλου χρώµατος – οσµής,  σε συσκευασίες  µε ρύπους,σχισµένες  ή  φθαρµένες  ή  παραµορφώσεις  µεταλλικής  συσκευασίας.  Ησυσκευασία  να  είναι  αεροστεγής,  και  να  αναγράφεται  σε  αυτήν  ηηµεροµηνία λήξης του προϊόντος.9 Αναψυκτικόπορτοκαλάδα  µεανθρακικό  (φιάλη1,5 λίτρου)
Θα είναι  αρίστης ποιότητας εγκεκριµένων εταιριών ευρείας κατανάλωσηςµε τις  ανάλογες  πιστοποιήσεις  της κείµενης  νοµοθεσίας  και  θα πληρούντους  όρους  υγιεινής  και  ποιότητας  όπως  αυτοί  καθορίζονται  από  τονΚώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θαείναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προµηθευτής να µπορείνα  επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια. ΑποκλείονταιΣελίδα 59





τα προϊόντα  ανωµάλου χρώµατος – οσµής,  σε συσκευασίες  µε ρύπους,σχισµένες  ή  φθαρµένες  ή  παραµορφώσεις  µεταλλικής  συσκευασίας.  Ησυσκευασία  να  είναι  αεροστεγής,  και  να  αναγράφεται  σε  αυτήν  ηηµεροµηνία λήξης του προϊόντος.
10 Αναψυκτικόπορτοκαλάδαχωρίς  ανθρακικό(φιάλη 1,5 λίτρου)

Θα είναι  αρίστης ποιότητας εγκεκριµένων εταιριών ευρείας κατανάλωσηςµε τις  ανάλογες  πιστοποιήσεις  της κείµενης  νοµοθεσίας  και  θα πληρούντους  όρους  υγιεινής  και  ποιότητας  όπως  αυτοί  καθορίζονται  από  τονΚώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θαείναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προµηθευτής να µπορείνα  επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια. Αποκλείονταιτα προϊόντα  ανωµάλου χρώµατος – οσµής,  σε συσκευασίες  µε ρύπους,σχισµένες  ή  φθαρµένες  ή  παραµορφώσεις  µεταλλικής  συσκευασίας.  Ησυσκευασία  να  είναι  αεροστεγής,  και  να  αναγράφεται  σε  αυτήν  ηηµεροµηνία λήξης του προϊόντος.
11 Αναψυκτικό  τύπουCoca Cola (φιάλη1,5 λίτρου)

Θα είναι  αρίστης ποιότητας εγκεκριµένων εταιριών ευρείας κατανάλωσηςµε τις  ανάλογες  πιστοποιήσεις  της κείµενης  νοµοθεσίας  και  θα πληρούντους  όρους  υγιεινής  και  ποιότητας  όπως  αυτοί  καθορίζονται  από  τονΚώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θαείναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προµηθευτής να µπορείνα  επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια. Αποκλείονταιτα προϊόντα  ανωµάλου χρώµατος – οσµής,  σε συσκευασίες  µε ρύπους,σχισµένες  ή  φθαρµένες  ή  παραµορφώσεις  µεταλλικής  συσκευασίας.  Ησυσκευασία  να  είναι  αεροστεγής,  και  να  αναγράφεται  σε  αυτήν  ηηµεροµηνία λήξης του προϊόντος.
12 Bανίλια  σε  σκόνη(βανιλίνη)(συσκευασία  5φιαλιδίων - 1,5 γρ.)

Bανίλια σε σκόνη (βανιλίνη) (συσκευασία 5 φιαλιδίων - 1,5 γρ.) : για χρήσηµαγειρική και ζαχαροπλαστική. πρέπει να έχει πλούσια γεύση και άρωµακαι  να  περιέχει  ορισµένα  θρεπτικά  συστατικά  όπως  ασβέστιο,  σίδηρο,φυτικές ίνες, βιταµίνες και µαγνήσιο. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, καινα αναγράφεται σε αυτήν η  ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος.
13 Βαφή  αυγών(φακελάκι 2 γρ.) Η βαφή αυγών (φακελάκι 2 γρ.) θα πρέπει να είναι σε διάφορα χρώµατα,µη τοξικό προϊόν, κατάλληλο για τρόφιµα µε τις ανάλογες πιστοποιήσεις.  Ησυσκευασία  να  είναι  αεροστεγής,  και  να  αναγράφεται  σε  αυτήν  ηηµεροµηνία λήξης του προϊόντος.
14 Βούτυρο  τύπουΚερκύρας(συσκευασία  250γρ.)

Το  βούτυρο  τύπου  Κερκύρας  (συσκευασία  250  γρ.)  θα  είναι  άριστηςποιότητας και θα παραδίδεται σε συσκευασία των 250 γρ. κατά προτίµησησε  πλαστικό  κύπελλο  (κεσές),  εγκεκριµένο  για  διατήρηση  τροφίµων,  µεένδειξη  στην  συσκευασία  του  ηµεροµηνίας  παραγωγής  και  λήξηςκατανάλωσης του προϊόντος.  

15 Αυγά ωοσκοπηµένα, άνωτων 55γρ.(*)

Τα αυγά κότας πρέπει να είναι κατηγορίας Α’, φρέσκα, µε αναγραφόµενηηµεροµηνία λήξης και  να µην είναι  ραγισµένα ή σπασµένα.  Τα αυγά θαείναι  µεσαίου  βάρους  55-63  γρ.  και  θα  είναι  συσκευασµένα  από  τοωοσκοπικό κέντρο ή το κέντρο συσκευασίας,  µε τις προβλεπόµενες απότην κείµενη νοµοθεσία ενδείξεις. Επί των αυγών :Η υποχρεωτική σήµανσηκάθε αυγού µε το διακριτικό αριθµό παραγωγού για έλεγχο καταγωγής καιτου  τρόπου  παραγωγής.  Επί  της  συσκευασίας  των  αυγών  η  ποιοτικήκατηγορία,  η κατηγορία  βάρους,  το  όνοµα  ή  την  εταιρική  επωνυµία  τουκέντρου  ωοσκοπήσεως  και  συσκευασίας,  το  σήµα  της  επιχείρησης.  Τοδιακριτικό  αριθµό  σήµα  της  κατηγορίας  Α΄.  Η  ηµεροµηνία  ελάχιστηςδιατηρησιµότητας  και  η  ηµεροµηνία  συσκευασίας.  Η  παραλαβή  και  ηµεταφορά  των  νωπών  αυγών  να  πληροί  τους  όρους  της  κείµενηςΥγειονοµικής  Νοµοθεσίας  «Καν.1907/90,2295/2003/ΕΚ»  Έλεγχοςµακροσκοπικός-  χηµικός-µικροβιολογικός.  Η  παράδοση  τους  να  γίνεταιτρεις (3) ηµέρες από την ηµεροµηνία ωοσκόπησης. 16 Γάλα  εβαπορέπλήρες(συσκευασία  410γρ.)
Το γάλα τύπου ΕΒΑΠΟΡΕ θα είναι πλήρες και αγελαδινό. Θα είναι αρίστηςποιότητας,  υψηλής  διατροφικής  αξίας,  συµπυκνωµένο  σε  παχύρρευστηµορφή (όχι σκόνη),  µε την αφαίρεση του νερού µόνο, απαλλαγµένο απόοποιαδήποτε  άχρηστη,  περιττή  ή  βλαβερή  ουσία  και  θα  έχει  υποστείυψηλού βαθµού αποστείρωση µε τις σύγχρονες επιστηµονικές µεθόδους.Θα είναι  συσκευασµένο  σε  µεταλλικό κουτί  καθαρού βάρους  410  gr,  µε
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εύκολο άνοιγµα (easy open). Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεταιη ηµεροµηνία λήξης του γάλακτος, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερητων δώδεκα (12) µηνών από την εκτιµώµενη ηµέρα παράδοσης του στο∆ήµο.  Επίσης,  θα  αναγράφονται  τα  θρεπτικά  συστατικά  ανά  100  mlγάλακτος  (πρωτεΐνες,  υδατάνθρακες,  λιπαρά,  ασβέστιο,  φώσφορο,βιταµίνες, ενέργεια κ.λ.π.).
17 Γάλα  µακράςδιαρκείας (UHT) µε3,5%  λιπαρά(συσκευασία  1λίτρου)

Το Γάλα µακράς διαρκείας (UHT) µε 3,5% λιπαρά (συσκευασία 1 λίτρου)παστεριωµένο,  πλήρες  (µε  3,5%  λιπαρά),  ελληνικής  προέλευσης,  σεχάρτινη συσκευασία ή πλαστική φιάλη του 1 λίτρου και θα αναγράφεται σεαυτήν η ηµεροµηνία λήξης και το ποσοστό λιπαρών που περιέχει (3,5%).
18 Γάλα  φρέσκο  µε3,5%  λιπαρά(συσκευασία  1λίτρου)

Το φρέσκο γάλα πρέπει να είναι παστεριωµένο, πλήρες (µε 3,5% λιπαρά),ελληνικής  προέλευσης,  σε  χάρτινη  συσκευασία  ή  πλαστική  φιάλη  του  1λίτρου και θα αναγράφεται σε αυτήν η ηµεροµηνία λήξης και το ποσοστόλιπαρών που περιέχει (3,5%).
19 Γαλοπούλα (φιλέτο)βραστή σε φέτες Η  γαλοπούλα  (φιλέτο)  βραστή  σε  φέτες  θα  πρέπει  να  είναιπαρασκευασµένη  και  συσκευασµένη  σύµφωνα  µε  τις  υγειονοµικές  καικτηνιατρικές διατάξεις. 
20 Γαλοπούλα (φιλέτο)καπνιστή σε φέτες Η  γαλοπούλα  (φιλέτο)  καπνιστή  σε  φέτες  θα  πρέπει  να  είναιπαρασκευασµένη  και  συσκευασµένη  σύµφωνα  µε  τις  υγειονοµικές  καικτηνιατρικές διατάξεις.
21 Γαρύφαλλοολόκληρο(καρφάκια)(συσκευασία  των15 γρ.)

Γαρύφαλλο ολόκληρο (καρφάκια) (συσκευασία των 15 γρ.) : Τα µπαχαρικάπρέπει να έχουν φρέσκο άρωµα και φυσιολογικό χρώµα.  Σε συσκευασίαπου αναγράφεται η ηµεροµηνία παραγωγής  και λήξης.
22 Γαρύφαλλοτριµµένο(συσκευασία  των15 γρ.)

Γαρύφαλλο τριµµένο (συσκευασία των 15 γρ.) : Τα µπαχαρικά πρέπει ναέχουν  φρέσκο  άρωµα  και  φυσιολογικό  χρώµα.  Σε  συσκευασία  πουαναγράφεται η ηµεροµηνία παραγωγής  και λήξης.
23

Γιαούρτι  λευκόαγελάδας  2%λιπαρά(συσκευασία  -κεσεδάκι  των  200γραµ.) 
Το  γιαούρτι  πρέπει  να  είναι  αγελάδας,  µε  ποσοστό  λιπαρών  2%,  σεκεσεδάκι των 200 γραµ. Ειδικότερα το προσφερόµενο γιαούρτι θα πρέπεινα είναι συµπαγές, όχι πορώδες και η επιφάνεια της µάζας του να εµφανίζειτην  όψη αλάβαστρου  χωρίς  διαχωρισµό  ορού  ή  συσσώρευση  υγρασίαςκάτω από το κάλυµµα. Η οσµή-γεύση του θα είναι αρωµατική, ευχάριστηκαι ελαφρά όξινη, το δε χρώµα λευκό όπως του γάλακτος. Η µεταφορά τουθα γίνεται µε κατάλληλα αυτοκίνητα – ψυγεία.

24 Γιαούρτι λευκό αγελάδας – πλήρες (συσκευασία - κεσεδάκι των 200 γραµ.)
Το γιαούρτι πρέπει να είναι αγελάδας, πλήρες, σε κεσεδάκι των 200 γραµ.Ειδικότερα το προσφερόµενο γιαούρτι  θα πρέπει  να είναι  συµπαγές,  όχιπορώδες και η επιφάνεια της µάζας του να εµφανίζει την όψη αλάβαστρουχωρίς διαχωρισµό ορού ή συσσώρευση υγρασίας κάτω από το κάλυµµα. Ηοσµή-γεύση του θα είναι  αρωµατική,  ευχάριστη  και  ελαφρά όξινη,  το δεχρώµα λευκό όπως του γάλακτος. Η µεταφορά του θα γίνεται µε κατάλληλααυτοκίνητα – ψυγεία.

25 Γιαούρτιστραγγιστό  10%(συσκευασία  1.000γραµ.) 
Το γιαούρτι  πρέπει  να είναι  αγελάδας,  στραγγιστό  µε ποσοστό λιπαρών10%, σε κεσέ των 1.000 γραµ. Ειδικότερα το προσφερόµενο γιαούρτι θαπρέπει να είναι συµπαγές, όχι πορώδες και η επιφάνεια της µάζας του ναεµφανίζει  την  όψη  αλάβαστρου  χωρίς  διαχωρισµό ορού  ή  συσσώρευσηυγρασίας κάτω από το κάλυµµα. Η οσµή-γεύση του θα είναι  αρωµατική,ευχάριστη και  ελαφρά όξινη,  το δε χρώµα λευκό όπως του γάλακτος.  Ηµεταφορά του θα γίνεται µε κατάλληλα αυτοκίνητα – ψυγεία.

26 ∆άφνης φύλλα (συσκευασία 20 γρ.) ∆άφνης  φύλλα  (συσκευασία  20  γρ.)  :  Τα  µπαχαρικά  πρέπει  να  έχουνφρέσκο άρωµα και φυσιολογικό χρώµα. Σε συσκευασία που αναγράφεται ηηµεροµηνία παραγωγής  και λήξης.27 ∆ηµητριακά  Ολικής ∆ηµητριακά  Corn Flakes (συσκευασία 500 γρ.)  :  τα  ∆ηµητριακά  θα  είναιΣελίδα 61





Άλεσης  CornFlakes (συσκευασία500 γρ.) ολικής αλέσεως χωρίς  σοκολάτα, σε χάρτινη συσκευασία των 500 gr. ∆εθα περιέχουν  χρωστικές ουσίες και θα  αναγράφονται  οι  εξής ενδείξεις: α)ηµεροµηνία  λήξης β) σύνθεση  του προϊόντος γ) περιεκτικότητα  σεβιταµίνες.
28

Ελαιόλαδο  extra(συσκευασία  1λίτρου) (**) Το ελαιόλαδο  πρέπει  να  είναι  ελληνικής  παραγωγής,  τυποποιηµένο  καισυσκευασµένο ( σε συσκευασία του 1 λίτρου ), να πληροί τους όρους τωναγορανοµικών  διατάξεων  και  να  φέρει  οπωσδήποτε  ηµεροµηνίαπαραγωγής  και  ανάλωσης.  Κατά  προτίµηση  να   παράγεται  και  νασυσκευάζεται στην Ελλάδα.
29 Ελαιόλαδοεξαιρετικό  (extra)παρθένο(συσκευασία  5λίτρων) (**)

Το ελαιόλαδο  πρέπει  να  είναι  ελληνικής  παραγωγής,  τυποποιηµένο  καισυσκευασµένο  (  σε  δοχείο  των  5  λίτρων  ),  να  πληροί  τους  όρους  τωναγορανοµικών  διατάξεων  και  να  φέρει  οπωσδήποτε  ηµεροµηνίαπαραγωγής  και  ανάλωσης.  Το  χορηγούµενο  είδος  :  εξαιρετικό  (extra)παρθένο,  πρέπει  να  είναι  «ελαιόλαδο  εξαιρετικό  (extra)  παρθένο»  µεοξύτητα  0  –  1  βαθµών  και  µε  χρώµα  κυµαινόµενο  από  κίτρινο  µέχριπρασινοκίτρινο.  Κατά προτίµηση να  παράγεται και να συσκευάζεται στηνΕλλάδα.
30 Ελιές  καλαµώνµαύρες µεγάλες Ελιές καλαµών µαύρες  µεγάλες :  Οι  ελιές να  είναι  Α' ποιότητας, τύπουκαλαµών  µαύρες µεγάλες.  Να  µην  είναι  µαλακές , να  διατίθενται   σεκατάλληλη  συσκευασία, εγκεκριµένη για την αποθήκευση του προϊόντοςτου ενός (1) κιλού.
31 Ελιέςεκπυρηνωµένες Ελιές εκπυρηνωµένες : Οι ελιές να είναι Α' ποιότητας, τύπου καλαµών. Ναµην  είναι  µαλακές , να  διατίθενται   σε κατάλληλη   συσκευασία,εγκεκριµένη για την αποθήκευση του προϊόντος του ενός (1) κιλού.
32 Ζαµπόν  µπούτι  σεφέτες  -τυποποιηµένο(αεροστεγήςσυσκευασία)

Το ζαµπόν µπούτι σε φέτες - τυποποιηµένο (αεροστεγής συσκευασία) θαπρέπει  να  είναι  παρασκευασµένο  και  συσκευασµένο  σύµφωνα  µε  τιςυγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις. 
33 Ζάχαρη λευκή ψιλή(συσκευασία  1.000γρ.)

Η  ζάχαρη  λευκή  ψιλή  να  είναι  ελληνικής  παραγωγής,  σε  χάρτινησυσκευασία του 1 κιλού,  απαλλαγµένη από ξένες ύλες.  Να πληροί  τουςόρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικέςκαι  Υγειονοµικές  ∆ιατάξεις.  Η  συσκευασία  να  µη  φέρει  σχίσµατα  ήελαττώµατα.
34 Ζάχαρη  άχνη(συσκευασία  400γρ.) Η ζάχαρη άχνη να είναι ελληνικής παραγωγής, σε χάρτινη συσκευασία των400  gr, απαλλαγµένη από ξένες ύλες. Να πληροί τους όρους του ΚώδικαΤροφίµων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές∆ιατάξεις. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσµατα ή ελαττώµατα.
35 Ζάχαρη  καστανή(συσκευασία  500γρ.)

Η ζάχαρη καστανή (συσκευασία 500 γρ.) να είναι ελληνικής παραγωγής, σεχάρτινη συσκευασία των 500 γρ., απαλλαγµένη από ξένες ύλες. Να πληροίτους  όρους  του  Κώδικα  Τροφίµων  και  Ποτών  καθώς  και  τις  ισχύουσεςΚοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσµαταή ελαττώµατα.
36 Ζελέ  σε  διάφορεςγεύσεις  (π.χ.ανανάς,  κεράσι,φράουλα  κ.α.)(συσκευασία  200γρ.)

Ζελέ σε διάφορες γεύσεις (π.χ. ανανάς, κεράσι, φράουλα κ.α.) (συσκευασία200 γρ.) : η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήνη  ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσµατα ήελαττώµατα.
37 Ζυµαρικό  αστράκι(συσκευασία  500γρ.) Τα ζυµαρικά πρέπει να είναι τυποποιηµένα, πρόσφατης παραγωγής απόσιµιγδάλι  100%.  Πρέπει  να  είναι  απολύτως  καθαρά.  ∆εν  πρέπει  ναεµφανίζουν οποιαδήποτε οσµή, αλλοίωση ή συµπτώµατα διάβρωσης απόέντοµα,  ενώ  οι  οργανοληπτικοί  χαρακτήρες  των  βρασµένων  ζυµαρικώνπρέπει  να  είναι  άµεµπτοι,  χωρίς  ενδείξεις  χρησιµοποίησης  µειονεκτικώνπρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών. Θα διατίθενται σε πλαστική
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συσκευασία  βάρους  500  gr,  κατάλληλη  για  τρόφιµα,  στην  οποία  νααναγράφεται η ηµεροµηνία λήξεως. 
38 Ζυµαρικό  κοραλάκι(συσκευασία  500γρ.)

Τα ζυµαρικά πρέπει να είναι τυποποιηµένα, πρόσφατης παραγωγής απόσιµιγδάλι  100%.  Πρέπει  να  είναι  απολύτως  καθαρά.  ∆εν  πρέπει  ναεµφανίζουν οποιαδήποτε οσµή, αλλοίωση ή συµπτώµατα διάβρωσης απόέντοµα,  ενώ  οι  οργανοληπτικοί  χαρακτήρες  των  βρασµένων  ζυµαρικώνπρέπει  να  είναι  άµεµπτοι,  χωρίς  ενδείξεις  χρησιµοποίησης  µειονεκτικώνπρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών. Θα διατίθενται σε πλαστικήσυσκευασία  βάρους  500  gr,  κατάλληλη  για  τρόφιµα,  στην  οποία  νααναγράφεται η ηµεροµηνία λήξεως.
39 Ζυµαρικό  κοφτό(συσκευασία  500γρ.)

Τα ζυµαρικά πρέπει να είναι τυποποιηµένα, πρόσφατης παραγωγής απόσιµιγδάλι  100%.  Πρέπει  να  είναι  απολύτως  καθαρά.  ∆εν  πρέπει  ναεµφανίζουν οποιαδήποτε οσµή, αλλοίωση ή συµπτώµατα διάβρωσης απόέντοµα,  ενώ  οι  οργανοληπτικοί  χαρακτήρες  των  βρασµένων  ζυµαρικώνπρέπει  να  είναι  άµεµπτοι,  χωρίς  ενδείξεις  χρησιµοποίησης  µειονεκτικώνπρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών. Θα διατίθενται σε πλαστικήσυσκευασία  βάρους  500  gr,  κατάλληλη  για  τρόφιµα,  στην  οποία  νααναγράφεται η ηµεροµηνία λήξεως.
40 Ζυµαρικό κριθαράκιµέτριο  (συσκευασία500 γρ.)

Τα ζυµαρικά πρέπει να είναι τυποποιηµένα, πρόσφατης παραγωγής απόσιµιγδάλι  100%.  Πρέπει  να  είναι  απολύτως  καθαρά.  ∆εν  πρέπει  ναεµφανίζουν οποιαδήποτε οσµή, αλλοίωση ή συµπτώµατα διάβρωσης απόέντοµα,  ενώ  οι  οργανοληπτικοί  χαρακτήρες  των  βρασµένων  ζυµαρικώνπρέπει  να  είναι  άµεµπτοι,  χωρίς  ενδείξεις  χρησιµοποίησης  µειονεκτικώνπρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών. Θα διατίθενται σε πλαστικήσυσκευασία  βάρους  500  gr,  κατάλληλη  για  τρόφιµα,  στην  οποία  νααναγράφεται η ηµεροµηνία λήξεως.
41 Ζυµαρικόµακαρόνια Νο 2 γιαπαστίτσιο(συσκευασία  500γρ.)

Τα ζυµαρικά πρέπει να είναι τυποποιηµένα, πρόσφατης παραγωγής απόσιµιγδάλι  100%.  Πρέπει  να  είναι  απολύτως  καθαρά.  ∆εν  πρέπει  ναεµφανίζουν οποιαδήποτε οσµή, αλλοίωση ή συµπτώµατα διάβρωσης απόέντοµα,  ενώ  οι  οργανοληπτικοί  χαρακτήρες  των  βρασµένων  ζυµαρικώνπρέπει  να  είναι  άµεµπτοι,  χωρίς  ενδείξεις  χρησιµοποίησης  µειονεκτικώνπρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών. Θα διατίθενται σε πλαστικήσυσκευασία  βάρους  500  gr,  κατάλληλη  για  τρόφιµα,  στην  οποία  νααναγράφεται η ηµεροµηνία λήξεως.
42 Ζυµαρικόµακαρόνια  Νο  6(συσκευασία  500γρ.)

Τα ζυµαρικά πρέπει να είναι τυποποιηµένα, πρόσφατης παραγωγής απόσιµιγδάλι  100%.  Πρέπει  να  είναι  απολύτως  καθαρά.  ∆εν  πρέπει  ναεµφανίζουν οποιαδήποτε οσµή, αλλοίωση ή συµπτώµατα διάβρωσης απόέντοµα,  ενώ  οι  οργανοληπτικοί  χαρακτήρες  των  βρασµένων  ζυµαρικώνπρέπει  να  είναι  άµεµπτοι,  χωρίς  ενδείξεις  χρησιµοποίησης  µειονεκτικώνπρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών. Θα διατίθενται σε πλαστικήσυσκευασία  βάρους  500  gr,  κατάλληλη  για  τρόφιµα,  στην  οποία  νααναγράφεται η ηµεροµηνία λήξεως.
43 Ζυµαρικόµακαρόνια  Νο  10(συσκευασία  500γρ.)

Τα ζυµαρικά πρέπει να είναι τυποποιηµένα, πρόσφατης παραγωγής απόσιµιγδάλι  100%.  Πρέπει  να  είναι  απολύτως  καθαρά.  ∆εν  πρέπει  ναεµφανίζουν οποιαδήποτε οσµή, αλλοίωση ή συµπτώµατα διάβρωσης απόέντοµα,  ενώ  οι  οργανοληπτικοί  χαρακτήρες  των  βρασµένων  ζυµαρικώνπρέπει  να  είναι  άµεµπτοι,  χωρίς  ενδείξεις  χρησιµοποίησης  µειονεκτικώνπρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών. Θα διατίθενται σε πλαστικήσυσκευασία  βάρους  500  gr,  κατάλληλη  για  τρόφιµα,  στην  οποία  νααναγράφεται η ηµεροµηνία λήξεως.
44 Ζυµαρικό  πεπονάκι(συσκευασία  500γρ.)

Τα ζυµαρικά πρέπει να είναι τυποποιηµένα, πρόσφατης παραγωγής απόσιµιγδάλι  100%.  Πρέπει  να  είναι  απολύτως  καθαρά.  ∆εν  πρέπει  ναεµφανίζουν οποιαδήποτε οσµή, αλλοίωση ή συµπτώµατα διάβρωσης απόέντοµα,  ενώ  οι  οργανοληπτικοί  χαρακτήρες  των  βρασµένων  ζυµαρικώνπρέπει  να  είναι  άµεµπτοι,  χωρίς  ενδείξεις  χρησιµοποίησης  µειονεκτικώνπρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών. Θα διατίθενται σε πλαστικήσυσκευασία  βάρους  500  gr,  κατάλληλη  για  τρόφιµα,  στην  οποία  νααναγράφεται η ηµεροµηνία λήξεως.45 Ζυµαρικό Τα ζυµαρικά πρέπει να είναι τυποποιηµένα, πρόσφατης παραγωγής απόΣελίδα 63





χυλοπιτάκι(συσκευασία  500γρ.)
σιµιγδάλι  100%.  Πρέπει  να  είναι  απολύτως  καθαρά.  ∆εν  πρέπει  ναεµφανίζουν οποιαδήποτε οσµή, αλλοίωση ή συµπτώµατα διάβρωσης απόέντοµα,  ενώ  οι  οργανοληπτικοί  χαρακτήρες  των  βρασµένων  ζυµαρικώνπρέπει  να  είναι  άµεµπτοι,  χωρίς  ενδείξεις  χρησιµοποίησης  µειονεκτικώνπρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών. Θα διατίθενται σε πλαστικήσυσκευασία  βάρους  500  gr,  κατάλληλη  για  τρόφιµα,  στην  οποία  νααναγράφεται η ηµεροµηνία λήξεως.

46 Κακάο  σε  σκόνη(συσκευασία  125γρ.) Κακάο σε σκόνη (συσκευασία 125 γρ.) :  απαλλαγµένο από ξένες ύλες, σεσυσκευασία κατάλληλη για τρόφιµα, µε ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης.Πρέπει να έχει φρέσκο άρωµα και φυσιολογικό χρώµα.
47 Κανέλλα  τριµµένη(συσκευασία  50γρ.) Τα µπαχαρικά πρέπει να έχουν φρέσκο άρωµα και φυσιολογικό χρώµα. Σεσυσκευασία που αναγράφεται η ηµεροµηνία παραγωγής  και λήξης.
48 Κανέλλα  ξύλο(συσκευασία  50γρ.) Τα µπαχαρικά πρέπει να έχουν φρέσκο άρωµα και φυσιολογικό χρώµα. Σεσυσκευασία που αναγράφεται η ηµεροµηνία παραγωγής  και λήξης.
49 Καραµέλες  τύπουGELO (συσκευασία1000 γρ.) Καραµέλες  τύπου  GELO (συσκευασία  1000  γρ.)  :  Να  περιέχουν  µόνοφυσικά συστατικά και χυµούς φρούτων, χωρίς χρωστικές και συντηρητικά.Απαγορεύονται  τα  ζωικά  συστατικά.  Σε  συσκευασία  που  αναγράφεται  ηηµεροµηνία παραγωγής  και λήξης.
50 Καφές  ελληνικός(συσκευασία  490γρ.) Καφές ελληνικός (συσκευασία 490 γρ.) : απαλλαγµένος από ξένες ύλες, σεσυσκευασία κατάλληλη για τρόφιµα, µε ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης.Πρέπει να έχουν φρέσκο άρωµα και φυσιολογικό χρώµα
51 Καφές  στιγµιαίος(τύπου  Nescafe)(συσκευασία  200γρ.)

Καφές στιγµιαίος (τύπου  Nescafe) (συσκευασία 200 γρ.) : απαλλαγµένοςαπό  ξένες  ύλες,  σε  συσκευασία  κατάλληλη  για  τρόφιµα,  µε  ηµεροµηνίαπαραγωγής και  λήξης.  Πρέπει  να έχουν φρέσκο άρωµα και  φυσιολογικόχρώµα
52 Καφές  φίλτρου(τύπου  Jacobs)(συσκευασία  500γρ.)

Καφές φίλτρου (τύπου Jacobs) (συσκευασία 500 γρ.) : απαλλαγµένος απόξένες  ύλες,  σε  συσκευασία  κατάλληλη  για  τρόφιµα,  µε  ηµεροµηνίαπαραγωγής και  λήξης.  Πρέπει  να έχουν φρέσκο άρωµα και  φυσιολογικόχρώµα
53 Κεφαλοτύριτριµµένο(συσκευασία  500γρ.)

Πρέπει να είναι ελληνικής προέλευσης, σε αεροστεγή συσκευασία. Να έχειήπια  γεύση,  να  έχει  υποστεί  πλήρη και  επιτυχηµένη ωρίµανση,  να  είναιαπαλλαγµένο από αντικανονικές οσµές και γεύσεις και να µην παρουσιάζειαλλοιώσεις  υφής  και  χρώµατος,  να  φέρει  δε  οπωσδήποτε  ηµεροµηνίαπαραγωγής.  Να είναι  Α΄  ποιότητας  .  Να προέρχεται  από τυροκοµεία  µεαριθµό έγκρισης από την αρµόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρησηκαι διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP.
54 Κοµπόσταροδάκινο(συσκευασία  820γρ.)

Κοµπόστα ροδάκινο (συσκευασία 820 γρ.) :  Επί της συσκευασίας πρέπειαπαραίτητα  να  αναγράφεται το   καθαρό βάρος του περιεχοµένου καρπούµετά  την αποστράγγιση, η πυκνότητα  του σιροπιού  και  η ηµεροµηνίαλήξης. ∆εν επιτρέπεται να περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. 
55 Κόρν  φλάουερ(συσκευασία  200γρ.) Κόρν φλάουερ (συσκευασία 200 γρ.) : Αλεύρι αραβοσίτου για µαγειρική σεχάρτινη συσκευασία των 200gr. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και νααναγράφεται σε αυτήν η  ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος.  Η συσκευασίανα µη φέρει σχίσµατα ή ελαττώµατα. 
56 Κρέµα  γάλακτος(συσκευασία  500γρ.)

Η  κρέµα  γάλακτος  (συσκευασία  500  γρ.)  να  έχει  35%  λιπαρά,  χωρίςσυντηρητικά.  Για χρήση µαγειρική και  ζαχαροπλαστική.  Θα είναι  άριστηςποιότητας και θα παραδίδεται σε χάρτινη, κατά προτίµηση, συσκευασία των500 γρ., εγκεκριµένη για διατήρηση τροφίµων, µε ένδειξη στην συσκευασίατου ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.  
57 Κύµινο  τριµµένο(συσκευασία  50γρ.) Κύµινο  τριµµένο  (συσκευασία  50  γρ.)  :  Τα µπαχαρικά  πρέπει  να  έχουνφρέσκο άρωµα και φυσιολογικό χρώµα. Σε συσκευασία που αναγράφεται ηηµεροµηνία παραγωγής  και λήξης.58 Λεµόνι άρτυµα (340γρ.) Λεµόνι άρτυµα (340 γρ.) : Τα µπαχαρικά πρέπει να έχουν φρέσκο άρωµακαι  φυσιολογικό  χρώµα.  Σε  συσκευασία  που αναγράφεται  η  ηµεροµηνίαΣελίδα 64





παραγωγής  και λήξης.

59 Μαγιονέζα(συσκευασία  500ml)
Μαγιονέζα  (συσκευασία  500  ml)  :  µε  βασικά  συστατικά  το φυτικό  έλαιο,αυγό (ολόκληρο, κρόκος ή συνδυασµός µε ασπράδι αυγού), ξύδι, ζάχαρη,αλάτι,  χυµός  λεµονιού,  µπαχαρικά  /  αρωµατικές  ύλες.  Θα  πρέπει  ναπαρασκευάζεται σύµφωνα µε αυστηρές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και µε υλικά όπως ξύδι, χυµό λεµονιού και αλάτι τα οποία δηµιουργούν όχιµόνο  ένα  δυσµενές  περιβάλλον  για  την  ανάπτυξη  των  µικροβίων  αλλάµπορεί  να  προκαλέσει  έως  και  την  θανάτωσή  τους.  Η  χρήσηπαστεριωµένων  αυγών  είναι  απαραίτητη  προϋπόθεση.  Σε  γυάλινησυσκευασία  εγκεκριµένη  για  διατήρηση  τροφίµων,  µε  ένδειξη  στηνσυσκευασία  του  ηµεροµηνίας  παραγωγής  και  λήξης  κατανάλωσης  τουπροϊόντος.  

60 Μαργαρίνη  soft µεελαιόλαδο(συσκευασία  250γρ.)
Η µαργαρίνη soft µε ελαιόλαδο (συσκευασία 250 γρ.) πρέπει να είναι 100%φυτικό προϊόν από εκλεκτά έλαια εµπλουτισµένο µε βιταµίνες. Κατάλληληγια άλειµµα και για την παρασκευή γλυκών και φαγητών. Θα παραδίδεταισε συσκευασία των 250 γρ. κατά προτίµηση σε πλαστικό κύπελλο (κεσές),εγκεκριµένο  για  διατήρηση  τροφίµων,  µε  ένδειξη  στην  συσκευασία  τουηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.  

61 Μαρµελάδα  (τάπερ500 γρ.) 
Η µαρµελάδα (τάπερ 500 γρ.) θα πρέπει να είναι σε διάφορες γεύσεις. Ναείναι  παρασκευασµένη  µε  γεύση  και  οσµή  χαρακτηριστική  τουχρησιµοποιηθέντος είδους. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξηχωρίς  συντηρητικά  να  υπάρχει  ένδειξη  του  συστήµατος  διασφάλισηςποιότητας και διαχείρισης τροφίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τουςαντίστοιχους οργανισµούς πιστοποίησης. 

62 Μαχαίρι  πλαστικό(συσκευασία  100τµχ.)
Να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίµων ΚαιΠοτών (Άρθρα 9, 21-28 ¨Υλικά και Αντικείµενα που προορίζονται να έλθουνσε  επαφή  µε  τα  τρόφιµα¨).  β)  Να  φέρουν  τη  σχετική  σήµανσηκαταλληλότητας.  γ)  Να είναι  κατασκευασµένα  από υλικά φιλικά προς  τοπεριβάλλον. δ) Εάν ο παραγωγός είναι διαφορετικός από τον προµηθευτή,να  δηλώνονται  τα  πλήρη  στοιχεία  του  παραγωγού  εργοστασίου.  ε)  Οπαραγωγός  να  διαθέτει  πιστοποιητικό  συστήµατος  ποιότητας  κατά  τοπρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO 9001.  Στ)  Τα  σκεύη  να  είναι  εύχρηστα  καιανθεκτικά.

63 Μέλι κωνοφόρων &άνθεων(συσκευασία  1κιλού)
Το µέλι κωνοφόρων & ανθέων (συσκευασία 1 κιλού) : η συγκοµιδή και ηπαραγωγή κατά προτίµηση να  γίνεται στην Ελλάδα και αυτό να αναφέρεταιρητώς  στη  συσκευασία.  Να  µην  έχει  αφαιρεθεί  η  γύρη  ή  άλλο  ειδικόσυστατικό. Να προέρχεται από άνθη ή κωνοφόρα και τούτο να αναφέρεταιστην ετικέτα συσκευασίας. Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα. Να είναιαγνό, φυσικό ανεπεξέργαστο προϊόν χωρίς προσµίξεις και συντηρητικά σεσυσκευασία  εγκεκριµένη  για  διατήρηση  τροφίµων  µε  ηµεροµηνίαπαραγωγής και λήξης κατανάλωσης.

64 Μοσχοκάρυδοτριµµένο(συσκευασία  15γρ.)
Μοσχοκάρυδο τριµµένο (συσκευασία  15 γρ.)  :  Τα µπαχαρικά πρέπει  ναέχουν  φρέσκο  άρωµα  και  φυσιολογικό  χρώµα.  Σε  συσκευασία  πουαναγράφεται η ηµεροµηνία παραγωγής  και λήξης.

65 Μουστάρδα(συσκευασία  1.000γρ.) Η µουστάρδα (συσκευασία 1.000 γρ.) -  άρτυµα φαγητού  - µε έχει βασικόσυστατικό  τον  σιναπόσπορο.  Η συσκευασία  να  είναι  αεροστεγής  και  νααναγράφεται σε αυτήν η  ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος.
66 Μπαχάρι  ολόκληρο(συσκευασία  50γρ.) Μπαχάρι ολόκληρο (συσκευασία 50 γρ.) : Τα µπαχαρικά πρέπει να έχουνφρέσκο άρωµα και φυσιολογικό χρώµα. Σε συσκευασία που αναγράφεται ηηµεροµηνία παραγωγής  και λήξης.
67 Μπεϊκινγκπάουντερ(µεταλλικό  κουτί200 γρ.)

Μπεϊκινγκ πάουντερ (µεταλλικό κουτί 200 γρ.) : διογκωτικό υλικό σε σκόνη.Να παραδίδονται  από τον προµηθευτή  σε  συσκευασία  κουτιού των 200γραµµαρίων. Να  είναι  αεροστεγής  και  να  αναγράφεται  σε αυτήν  ηηµεροµηνία  λήξης του προϊόντος.Η συσκευασία  να  µη φέρει σχίσµατα ήελαττώµατα.68 Μπισκότα  τύπου"ΜΙΡΑΝΤΑ Μπισκότα  τύπου  "ΜΙΡΑΝΤΑ  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ"  (συσκευασία  250  γρ.):κλασσικά, ή µε αλεύρι ολικής άλεσης µε γάλα &   ασβέστιο, ή µε σοκολάταΣελίδα 65





ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ"(συσκευασία  250γρ.)
γάλακτος ή µε κακάο & σοκολάτα.  Με κύριο συστατικό των προϊόντωνδηµητριακά, όπως σιτάρι, σίκαλη, βρώµη και κριθάρι. Να περιέχουνυδατάνθρακες  (  βασική  πηγή  ενέργειας  για  τον  οργανισµό  ).Ναπεριέχουν  ποσότητες  πρωτεΐνης, η  οποία  προέρχεται  κυρίως  από  ταδηµητριακά  και  δευτερευόντως  από  άλλα  συστατικά  που  µπορεί  ναπεριέχουν,  όπως είναι  το γάλα.  Με υψηλή   περιεκτικότητά σε φυτικέςίνες, οι  όποιες  περιέχονται  στα  δηµητριακά  και  στα  δηµητριακά  ολικήςάλεσης.Όσον  αφορά  στα  λιπαρά,  αυτά  να  είναι  φυτικής  προέλευσης.  Μεπολύτιµες βιταµίνες και µέταλλα τα οποία είναι απαραίτητα για την καλήλειτουργία του οργανισµού.

69 Μπισκότα  πτι-µπερ(συσκευασία  225γρ.)

Μπισκότα πτι-µπερ (συσκευασία 225 γρ.) :  κλασσικά, ή µε αλεύρι ολικήςάλεσης  µε  γάλα &    ασβέστιο,  ή  µε  σοκολάτα  γάλακτος  ή  µε  κακάο  &σοκολάτα.  Με  κύριο  συστατικό  των  προϊόντων  δηµητριακά,  όπωςσιτάρι,  σίκαλη,  βρώµη  και  κριθάρι.  Να  περιέχουν   υδατάνθρακες( βασική πηγή ενέργειας για τον οργανισµό ).Να περιέχουν ποσότητεςπρωτεΐνης, η  οποία  προέρχεται  κυρίως  από  τα  δηµητριακά  καιδευτερευόντως από άλλα συστατικά που µπορεί να περιέχουν, όπως είναιτο  γάλα.  Με  υψηλή   περιεκτικότητά  σε  φυτικές  ίνες, οι  όποιεςπεριέχονται  στα  δηµητριακά  και  στα  δηµητριακά  ολικής  άλεσης.Όσον  αφορά  στα  λιπαρά,  αυτά  να  είναι  φυτικής  προέλευσης.  Μεπολύτιµες βιταµίνες και µέταλλα τα οποία είναι απαραίτητα για την καλήλειτουργία του οργανισµού.
70 Μπισκοτόκρεµα(παιδική  κρέµα)(συσκευασία  300γρ.)

Μπισκοτόκρεµα (παιδική κρέµα) (συσκευασία  300 γρ.)  :  να πληροί  τουςόρους  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  6  του  Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσεςΚοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις.
71 Ξύδι  απλό(πλαστική  φιάλη400 ml) Ξύδι  απλό  (πλαστική  φιάλη  400  ml)  :  θα  πρέπει  να  προέρχεται  απόσταφύλι και να µην είναι αναπλήρωµα ξυδιού (να µην περιέχει αλκοόλη).
72 Ξύδι  φίνο  (γυάλινηφιάλη 500 ml) Ξύδι φίνο (γυάλινη φιάλη 500 ml) : θα πρέπει να προέρχεται από σταφύλικαι να µην είναι αναπλήρωµα ξυδιού (να µην περιέχει αλκοόλη).
73 Πάπρικα  γλυκιά(συσκευασία  50γρ.) Πάπρικα  γλυκιά  (συσκευασία  50  γρ.)  :  Τα  µπαχαρικά  πρέπει  να  έχουνφρέσκο άρωµα και φυσιολογικό χρώµα. Σε συσκευασία που αναγράφεται ηηµεροµηνία παραγωγής  και λήξης.
74 Πιάτο  πλαστικό  23cm (συσκευασία 50τµχ.)

Να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίµων ΚαιΠοτών (Άρθρα 9, 21-28 ¨Υλικά και Αντικείµενα που προορίζονται να έλθουνσε  επαφή  µε  τα  τρόφιµα¨).  β)  Να  φέρουν  τη  σχετική  σήµανσηκαταλληλότητας.  γ)  Να είναι  κατασκευασµένα  από υλικά φιλικά προς  τοπεριβάλλον. δ) Εάν ο παραγωγός είναι διαφορετικός από τον προµηθευτή,να  δηλώνονται  τα  πλήρη  στοιχεία  του  παραγωγού  εργοστασίου.  ε)  Οπαραγωγός  να  διαθέτει  πιστοποιητικό  συστήµατος  ποιότητας  κατά  τοπρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO 9001.  Στ)  Τα  σκεύη  να  είναι  εύχρηστα  καιανθεκτικά.
75 Πιάτο  χάρτινο  16cm (συσκευασία 10τµχ.)

Να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίµων ΚαιΠοτών (Άρθρα 9, 21-28 ¨Υλικά και Αντικείµενα που προορίζονται να έλθουνσε  επαφή  µε  τα  τρόφιµα¨).  β)  Να  φέρουν  τη  σχετική  σήµανσηκαταλληλότητας.  γ)  Να είναι  κατασκευασµένα  από υλικά φιλικά προς  τοπεριβάλλον. δ) Εάν ο παραγωγός είναι διαφορετικός από τον προµηθευτή,να  δηλώνονται  τα  πλήρη  στοιχεία  του  παραγωγού  εργοστασίου.  ε)  Οπαραγωγός  να  διαθέτει  πιστοποιητικό  συστήµατος  ποιότητας  κατά  τοπρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO 9001.  Στ)  Τα  σκεύη  να  είναι  εύχρηστα  καιανθεκτικά.
76 Πιπέρι  µαύροτριµµένο(συσκευασία  50γρ.)

Πιπέρι  µαύρο  τριµµένο  (συσκευασία  50  γρ.)  :  Τα µπαχαρικά  πρέπει  ναέχουν  φρέσκο  άρωµα  και  φυσιολογικό  χρώµα.  Σε  συσκευασία  πουαναγράφεται η ηµεροµηνία παραγωγής  και λήξης.
77 Πιρούνι  πλαστικό Να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίµων Και
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(συσκευασία  100τµχ.)
Ποτών (Άρθρα 9, 21-28 ¨Υλικά και Αντικείµενα που προορίζονται να έλθουνσε  επαφή  µε  τα  τρόφιµα¨).  β)  Να  φέρουν  τη  σχετική  σήµανσηκαταλληλότητας.  γ)  Να είναι  κατασκευασµένα  από υλικά φιλικά προς  τοπεριβάλλον. δ) Εάν ο παραγωγός είναι διαφορετικός από τον προµηθευτή,να  δηλώνονται  τα  πλήρη  στοιχεία  του  παραγωγού  εργοστασίου.  ε)  Οπαραγωγός  να  διαθέτει  πιστοποιητικό  συστήµατος  ποιότητας  κατά  τοπρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO 9001.  Στ)  Τα  σκεύη  να  είναι  εύχρηστα  καιανθεκτικά.

78 Ποτήρι  πλαστικόλευκό  250  ml(συσκευασία  50τµχ.)
Να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίµων ΚαιΠοτών (Άρθρα 9, 21-28 ¨Υλικά και Αντικείµενα που προορίζονται να έλθουνσε  επαφή  µε  τα  τρόφιµα¨).  β)  Να  φέρουν  τη  σχετική  σήµανσηκαταλληλότητας.  γ)  Να είναι  κατασκευασµένα  από υλικά φιλικά προς  τοπεριβάλλον. δ) Εάν ο παραγωγός είναι διαφορετικός από τον προµηθευτή,να  δηλώνονται  τα  πλήρη  στοιχεία  του  παραγωγού  εργοστασίου.  ε)  Οπαραγωγός  να  διαθέτει  πιστοποιητικό  συστήµατος  ποιότητας  κατά  τοπρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO 9001.  Στ)  Τα  σκεύη  να  είναι  εύχρηστα  καιανθεκτικά.

79 Πουρές  πατάταςστιγµής(συσκευασία  250γρ.)
Πουρές πατάτας στιγµής (συσκευασία 250 γρ.) : θα είναι άριστης ποιότηταςκαι θα παραδίδεται σε χάρτινη, κατά προτίµηση, συσκευασία των 250 γρ.,εγκεκριµένη  για  διατήρηση  τροφίµων,  µε  ένδειξη  στην  συσκευασία  τουηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.  

80 Πραλίνα  κρέµα(συσκευασία  1.000γρ.) Πραλίνα  κρέµα (συσκευασία  1.000  γρ.)  :  Με αποβουτυρωµένο  γάλα,  σεπλαστική συσκευασία των 1.000gr, χωρίς συντηρητικά.
81 Ρεβίθια(συσκευασία  500γρ.)

Ρεβίθια (συσκευασία 500 γρ.) : Πρέπει να είναι τυποποιηµένα, ελληνικήςπροέλευσης,  παραγωγής  του  τρέχοντος  έτους,  απολύτως  καθαρά,απαλλαγµένα  από  κάθε  ξένη  ύλη,  µε  καρπούς  υγιείς,  ξηρούς  καιοµοιογενείς. ∆εν πρέπει να παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσµή ή αλλοίωση.Η  συσκευασία  τους  θα  είναι  των  500  γρ.  και  επ’  αυτής  πρέπει  νααναγράφονται  οι  εξής  ενδείξεις:  α)  Ποιότητα  Α  και  β)  ΕλληνικήςΠροέλευσης.  
82 Ρίγανη  τριµµένη(συσκευασία  100γρ.) Ρίγανη  τριµµένη  (συσκευασία  100  γρ.)  :  Αναλλοίωτη  συσκευασία,πρόσφατη παραγωγή τριµµένη µε πλούσιο άρωµα.  Τα µπαχαρικά πρέπεινα  έχουν  φρέσκο  άρωµα  και  φυσιολογικό  χρώµα.  Σε  συσκευασία  πουαναγράφεται η ηµεροµηνία παραγωγής  και λήξης.
83 Ρύζι γλασέ ελληνικό(συσκευασία  500γρ.)

Ρύζι γλασέ ελληνικό (συσκευασία 500 γρ.) : Πρέπει να είναι τυποποιηµένο,ελληνικής  προέλευσης,  παραγωγής  του  τρέχοντος  έτους,  απολύτωςκαθαρό, απαλλαγµένό από κάθε ξένη ύλη, µε καρπούς υγιείς, ξηρούς καιοµοιογενείς. ∆εν πρέπει να παρουσιάζει οποιαδήποτε οσµή ή αλλοίωση. Ησυσκευασία του θα είναι των 500 γρ. και επ’ αυτής πρέπει να αναγράφονταιοι εξής ενδείξεις: α) Ποιότητα Α και β) Ελληνικής Προέλευσης.  
84 Ρύζι  καρολίνα(συσκευασία  500γρ.)

Ρύζι  καρολίνα  (συσκευασία  500  γρ.)  :  Πρέπει  να  είναι  τυποποιηµένο,ελληνικής  προέλευσης,  παραγωγής  του  τρέχοντος  έτους,  απολύτωςκαθαρό, απαλλαγµένο από κάθε ξένη ύλη, µε καρπούς υγιείς, ξηρούς καιοµοιογενείς. ∆εν πρέπει να παρουσιάζει οποιαδήποτε οσµή ή αλλοίωση. Ησυσκευασία του θα είναι των 500 γρ. και επ’ αυτής πρέπει να αναγράφονταιοι εξής ενδείξεις: α) Ποιότητα Α και β) Ελληνικής Προέλευσης.  
85 Ρύζι  bonnetελληνικό(συσκευασία  500γρ.)

Ρύζι bonnet ελληνικό (συσκευασία 500 γρ.) : Πρέπει να είναι τυποποιηµένο,ελληνικής  προέλευσης,  παραγωγής  του  τρέχοντος  έτους,  απολύτωςκαθαρό, απαλλαγµένο από κάθε ξένη ύλη, µε καρπούς υγιείς, ξηρούς καιοµοιογενείς. ∆εν πρέπει να παρουσιάζει οποιαδήποτε οσµή ή αλλοίωση. Ησυσκευασία του θα είναι των 500 γρ. και επ’ αυτής πρέπει να αναγράφονταιοι εξής ενδείξεις: α) Ποιότητα Α και β) Ελληνικής Προέλευσης.  
86 Σιµιγδάλι  χονδρό(συσκευασία  500γρ.) Σιµιγδάλι χονδρό (συσκευασία 500 γρ.) : Συσκευασία 500gr αναλλοίωτη µεαναγραφόµενες προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή. Α' ποιότητας
87 Σόδα  µαγειρική(συσκευασία  350 Σόδα µαγειρική (συσκευασία 350 γρ.) : Άριστης ποιότητας, σε συσκευασίατων  350  gr για  µαγειρική  χρήση.  Εξωτερικά  της  συσκευασίας  θαΣελίδα 67





γρ.) αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξηςτουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
88 Σόδα  µαγειρική(συσκευασία  20γρ.) Σόδα µαγειρική (συσκευασία 20 γρ.) :  Άριστης ποιότητας, σε συσκευασίατων  20  gr για  µαγειρική  χρήση.  Εξωτερικά  της  συσκευασίας  θααναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξηςτουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.

89 Ταχίνι Ταχίνι  από  αναποφλοίωτο  σουσάµι,  χωρίς  πρόσθετα  συντηρητικά,χρώµατα αρώµατα αλάτι ή ζαχαρη.  Με ένδειξη ηµεροµηνία συσκευασίαςκαι λήξης κατανάλωσης.
90 Τοµάτα  κονκασέ(αποφλοιωµένη  καικοµµένη  σεκύβους)(συσκευασία  400γρ.)

Τοµάτα κονκασέ (αποφλοιωµένη και κοµµένη σε κύβους) (συσκευασία 400γρ.) : Πρέπει να είναι σε συσκευασία χάρτινη ή µεταλλική, το άνοιγµα τηςοποίας να µην απαιτεί ανοιχτήρι. Συσκευασµένη σε κουτί εγκεκριµένο γιατρόφιµα.  Με  ένδειξη  ηµεροµηνία  συσκευασίας  και  λήξης  κατανάλωσης,χωρίς προσθήκη συντηρητικών.
91 Τοµάτα  πασσάτα(τοµατοχυµός)(συσκευασία  500γρ.)

Τοµάτα πασσάτα (τοµατοχυµός) (συσκευασία 500 γρ.) : Πρέπει να είναι σεσυσκευασία  χάρτινη ή  µεταλλική,  το άνοιγµα της οποίας  να µην απαιτείανοιχτήρι.  Συσκευασµένη  σε  κουτί  εγκεκριµένο  για  τρόφιµα.  Με  ένδειξηηµεροµηνία  συσκευασίας  και  λήξης  κατανάλωσης,  χωρίς  προσθήκησυντηρητικών.
92 Τοµατοπολτόςδιπλήςσυµπύκνωσης(πελτές)(συσκευασία  410γρ.)

Τοµατοπολτός  διπλής  συµπύκνωσης  (πελτές)  (συσκευασία  410  γρ.)  :Πρέπει να είναι σε συσκευασία χάρτινη ή µεταλλική, το άνοιγµα της οποίαςνα µην απαιτεί ανοιχτήρι. Συσκευασµένος σε κουτί εγκεκριµένο για τρόφιµα.Με  ένδειξη  ηµεροµηνία  συσκευασίας  και  λήξης  κατανάλωσης,  χωρίςπροσθήκη συντηρητικών.
93 Τραχανάς  γλυκός(συσκευασία  500γρ.) Τραχανάς  γλυκός  (συσκευασία  500  γρ.)  :  Να  αποτελείται  από  100%σιµιγδάλι,  µε  γάλα και  αυγά.  Η  συσκευασία  να  είναι  αεροστεγής  και  νααναγράφεται σε αυτήν η ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης.Η συσκευασία να µη φέρει σχίσµατα ή ελαττώµατα. 
94 Tσάι  µαύρο  (κουτίµε  20  φακελάκια  x2γρ.)

Tσάι  µαύρο  (κουτί  µε  20  φακελάκια  x 2γρ.)  :  Αρίστης  ποιότητος,  κουτίτυποποιηµένο σε φακελάκια σε κατάλληλη συσκευασία (20 φακελάκια  χ 2gr εµποτιζόµενα).  Εξωτερικά  της  συσκευασίας  να  αναγράφεται  ηπροέλευση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτόςψυγείου.
95 Τσιπς  µε  αλάτι(συσκευασία  200γρ.) Πατατάκια (τσιπς),  σε συσκευασίες διαφόρων γεύσεων από 200gr., όπωςδιατίθεται ευρέως στο εµπόριο ελληνικής παρασκευής και συσκευασίας, µεαλάτι και χωρίς συντηρητικά.
96 Τυρί  ηµίσκληροφόρµα

Τυρί  ηµίσκληρο  φόρµα   :  Πρέπει  να  είναι  ελληνικής  προέλευσης,  σεαεροστεγή συσκευασία.  Να έχει  ήπια  γεύση,  να  έχει  υποστεί  πλήρη καιεπιτυχηµένη ωρίµανση, να είναι απαλλαγµένο από αντικανονικές οσµές καιγεύσεις και να µην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώµατος, να φέρει δεοπωσδήποτε  ηµεροµηνία  παραγωγής.  Να  είναι  Α΄  ποιότητας  .  Ναπροέρχεται από τυροκοµεία µε αριθµό έγκρισης από την αρµόδια υπηρεσίακαι η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP.
97 Τυρί  Κασέρι  σεφέτες

Τυρί κασέρι σε φέτες. Πρέπει να είναι ελληνικής προέλευσης, σε αεροστεγήσυσκευασία. Να έχει ήπια γεύση, να έχει υποστεί πλήρη και επιτυχηµένηωρίµανση, να είναι απαλλαγµένο από αντικανονικές οσµές και γεύσεις καινα  µην  παρουσιάζει  αλλοιώσεις  υφής  και  χρώµατος,  να  φέρει  δεοπωσδήποτε  ηµεροµηνία  παραγωγής.  Να  είναι  Α΄  ποιότητας  .  Ναπροέρχεται από τυροκοµεία µε αριθµό έγκρισης από την αρµόδια υπηρεσίακαι η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP.98 Τυρί  Γραβιέρατριµµένη Πρέπει να είναι ελληνικής προέλευσης, σε αεροστεγή συσκευασία. Να έχειήπια  γεύση,  να  έχει  υποστεί  πλήρη και  επιτυχηµένη ωρίµανση,  να  είναιαπαλλαγµένο από αντικανονικές οσµές και γεύσεις και να µην παρουσιάζειαλλοιώσεις  υφής  και  χρώµατος,  να  φέρει  δε  οπωσδήποτε  ηµεροµηνίαπαραγωγής.  Να είναι  Α΄  ποιότητας  .  Να προέρχεται  από τυροκοµεία  µε
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αριθµό έγκρισης από την αρµόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρησηκαι διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP.
99 Τυρί  τύπου  edam(σε φέτες)

Τυρί τύπου  edam (σε φέτες) : Πρέπει να είναι ελληνικής προέλευσης, σεαεροστεγή συσκευασία.  Να έχει  ήπια  γεύση,  να  έχει  υποστεί  πλήρη καιεπιτυχηµένη ωρίµανση, να είναι απαλλαγµένο από αντικανονικές οσµές καιγεύσεις και να µην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώµατος, να φέρει δεοπωσδήποτε  ηµεροµηνία  παραγωγής.  Να  είναι  Α΄  ποιότητας  .  Ναπροέρχεται από τυροκοµεία µε αριθµό έγκρισης από την αρµόδια υπηρεσίακαι η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP.
100 Τυρί  τύπου  goudaΟλλανδίας

Τυρί τύπου  gouda Ολλανδίας : Πρέπει να είναι ελληνικής προέλευσης, σεαεροστεγή συσκευασία.  Να έχει  ήπια  γεύση,  να  έχει  υποστεί  πλήρη καιεπιτυχηµένη ωρίµανση, να είναι απαλλαγµένο από αντικανονικές οσµές καιγεύσεις και να µην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώµατος, να φέρει δεοπωσδήποτε  ηµεροµηνία  παραγωγής.  Να  είναι  Α΄  ποιότητας  .  Ναπροέρχεται από τυροκοµεία µε αριθµό έγκρισης από την αρµόδια υπηρεσίακαι η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP.
101 Τυρί regato

Τυρί  regato  :  Πρέπει  να  είναι  ελληνικής  προέλευσης,  σε  αεροστεγήσυσκευασία. Να έχει ήπια γεύση, να έχει υποστεί πλήρη και επιτυχηµένηωρίµανση, να είναι απαλλαγµένο από αντικανονικές οσµές και γεύσεις καινα  µην  παρουσιάζει  αλλοιώσεις  υφής  και  χρώµατος,  να  φέρει  δεοπωσδήποτε  ηµεροµηνία  παραγωγής.  Να  είναι  Α΄  ποιότητας  .  Ναπροέρχεται από τυροκοµεία µε αριθµό έγκρισης από την αρµόδια υπηρεσίακαι η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP.

102 Τυρί  φέτα  ελληνικήΠΟΠ τυποποιηµένη(δοχείο 15 κιλών)

Το  τυρί  φέτα πρέπει  να  είναι  ελληνικής  προέλευσης,  µε  προδιαγραφέςΠ.Ο.Π.  (Προστατευόµενης  Ονοµασίας  Προέλευσης)  και  να  είναισυσκευασµένο  σε  δοχείο  των  15  κιλών.  Να  έχει  ήπια  γεύση,  να  έχειυποστεί  πλήρη  και  επιτυχηµένη  ωρίµανση,  να  είναι  απαλλαγµένο  απόαντικανονικές οσµές και γεύσεις και να µην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφήςκαι  χρώµατος,  να  φέρει  δε  οπωσδήποτε  ηµεροµηνία  παραγωγής.  Τατρίµµατα αποκλείονται. Κατά προτίµηση να  παράγεται και να συσκευάζεταιστην  Ελλάδα.  Η  συσκευασία  να  είναι  σε  δοχεία  γυάλινα  ή  ανοξείδωτα,κατάλληλη για  τρόφιµα,  σύµφωνα  µε  τον  κώδικα  τροφίµων,  να  περιέχειάλµη, ώστε τα κοµµάτια να διατηρούνται µέσα σε αυτή. Να προέρχεται απότυροκοµεία  µε  αριθµό  έγκρισης  από  την  αρµόδια  υπηρεσία  και  ηπαρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. 
103 Φακές  ψιλές(συσκευασία  500γρ.)

Φακές  ψιλές  (συσκευασία  500  γρ.)  :Πρέπει  να  είναι  τυποποιηµένες,ελληνικής  προέλευσης,  παραγωγής  του  τρέχοντος  έτους,  απολύτωςκαθαρές, απαλλαγµένες από κάθε ξένη ύλη, µε καρπούς υγιείς, ξηρούς καιοµοιογενείς. ∆εν πρέπει να παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσµή ή αλλοίωση.Η  συσκευασία  τους  θα  είναι  των  500  γρ.  και  επ’  αυτής  πρέπει  νααναγράφονται  οι  εξής  ενδείξεις:  α)  Ποιότητα  Α  και  β)  ΕλληνικήςΠροέλευσης.  
104 Φαρίν  λακτέ(συσκευασία  700γρ.)

Φαρίν λακτέ (συσκευασία 700 γρ.) : µε συστατικά όπως βιταµίνες, µέταλλα,ασβέστιο,  βιταµίνη  D,  σίδηρος,  ψευδάργυρος, βιταµίνη Α, βιταµίνη  C γιακάλυψη  των  βασικών  διατροφικών  αναγκών.  Χωρίς  συντηρητικά  καιεπιβαρυντικά για τον οργανισµό των παιδιών πρόσθετα. Η συσκευασία ναείναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ηµεροµηνία παραγωγήςκαι  λήξης  κατανάλωσης.  Η συσκευασία  να  µη  φέρει  σχίσµατα  ήελαττώµατα.
105 Φασόλια  γίγαντες(συσκευασία  500γρ.)

Φασόλια γίγαντες (συσκευασία 500 γρ.) : Πρέπει  να είναι τυποποιηµένα,ελληνικής  προέλευσης,  παραγωγής  του  τρέχοντος  έτους,  απολύτωςκαθαρά, απαλλαγµένα από κάθε ξένη ύλη, µε καρπούς υγιείς, ξηρούς καιοµοιογενείς. ∆εν πρέπει να παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσµή ή αλλοίωση.Η  συσκευασία  τους  θα  είναι  των  500  γρ.  και  επ’  αυτής  πρέπει  νααναγράφονται  οι  εξής  ενδείξεις:  α)  Ποιότητα  Α  και  β)  ΕλληνικήςΠροέλευσης.  106 Φασόλια  µέτρια(συσκευασία  500γρ.) Φασόλια  µέτρια  (συσκευασία  500  γρ.)  :  Πρέπει  να  είναι  τυποποιηµένα,ελληνικής  προέλευσης,  παραγωγής  του  τρέχοντος  έτους,  απολύτωςκαθαρά, απαλλαγµένα από κάθε ξένη ύλη, µε καρπούς υγιείς, ξηρούς καιΣελίδα 69





οµοιογενείς. ∆εν πρέπει να παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσµή ή αλλοίωση.Η  συσκευασία  τους  θα  είναι  των  500  γρ.  και  επ’  αυτής  πρέπει  νααναγράφονται  οι  εξής  ενδείξεις:  α)  Ποιότητα  Α  και  β)  ΕλληνικήςΠροέλευσης.  
107 Φίλτρα  καφετιέρας1x4  (συσκευασία40 τεµαχίων)

Φίλτρα καφετιέρας 1x4 (συσκευασία 40 τεµαχίων) :   χάρτινα, καθαρισµέναµε οξυγόνο,  προδιπλωµένα στρογγυλά φίλτρα. Νααφαιρούν ακόµη και τα πιο µικρά ιζηµατογενή σωµατίδια όπως επίσης καιτα µη επιθυµητά έλαια και λίπη του καφέ. Το σχήµα των φίλτρων να βοηθάστη σωστή εκχύλιση του καφέ. Κατασκευασµένα έτσι ώστε να µη σπάνεκατά την προετοιµασία του καφέ αλλά και κατά την αφαίρεση του φίλτρουαπό την καφετιέρα.
108 Φρυγανιές  σίτου(συσκευασία  250γρ.)

Οι  φρυγανιές  σίτου  (συσκευασία  250  γρ.).  θα  πρέπει  να  είναι  άριστηςποιότητας, τυποποιηµένες σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία.Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευσηκαι εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου. Ναείναι ολόκληρες, χωρίς να είναι σπασµένες και µε τρίµµατα 
109 Φύλλο  κρούστας(συσκευασία  450γρ.)

Το φύλλο κρούστας (συσκευασία 450 γρ.), να είναι φτιαγµένο από αλεύριεξαιρετικής ποιότητας,  υλικό ελαστικό,  εύπλαστο.  Να πληρούνται  οι  όροιτου  Κώδικα  Τροφίµων  και  Ποτών  και  οι  Ισχύουσες  Κοινοτικές  καιΥγειονοµικές  ∆ιατάξεις.  Η  συσκευασία  να  είναι  αεροστεγής  και  νααναγράφεται σε αυτήν η ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης.Η συσκευασία να µη φέρει σχίσµατα ή ελαττώµατα
110 Φύλλο  κρούσταςχωριάτικο(συσκευασία  500γρ.)

Το φύλλο κρούστας  χωριάτικο  (συσκευασία  500 γρ.)  να  είναι  φτιαγµένοαπό  αλεύρι  εξαιρετικής  ποιότητας,  υλικό ελαστικό,  εύπλαστο.  Ναπληρούνται  οι  όροι  του  Κώδικα  Τροφίµων  και  Ποτών  και  οι  ΙσχύουσεςΚοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  Η συσκευασία να είναι αεροστεγήςκαι  να  αναγράφεται σε αυτήν  η  ηµεροµηνία  παραγωγής  και  λήξηςκατανάλωσης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσµατα ή ελαττώµατα
111 Φύλλο  σφολιάταςγαλλικού  τύπου(συσκευασία  650γρ.)

Το  φύλλο  σφολιάτας  γαλλικού  τύπου  (συσκευασία  650  γρ.),  να  είναιφτιαγµένα από αλεύρι εξαιρετικής ποιότητας, υλικό ελαστικό, εύπλαστο. Ναπληρούνται  οι  όροι  του  Κώδικα  Τροφίµων  και  Ποτών  και  οι  ΙσχύουσεςΚοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  Η συσκευασία να είναι αεροστεγήςκαι  να  αναγράφεται σε αυτήν  η  ηµεροµηνία  παραγωγής  και  λήξηςκατανάλωσης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσµατα ή ελαττώµατα
112 Χαλβάς µε Ταχίνι Προϊόν το οποίο παρασκευάζεται από τον πολτό σουσαµιού (ταχινιού), µεφυσικές  ζαχαρούχες  γλυκαντικές  ύλες.  Επιτρέπεται  στον  χαλβά  ηπροσθήκη, κακάου, σοκολάτας ή βανίλιας και αυτό πρέπει να δηλώνεταιστη συσκευασία. Σε συσκευασία των 1000γρ.
113 Χαµοµήλι  αφέψηµα(κουτί  µε  20φακελάκια x 1γρ.)

Χαµοµήλι αφέψηµα (κουτί  µε  20 φακελάκια  x 1γρ.)  :  Αρίστης ποιότητος,κουτί  τυποποιηµένο  σε  φακελάκια  σε  κατάλληλη  συσκευασία  (20φακελάκια  χ  1  gr εµποτιζόµενα).  Εξωτερικά  της  συσκευασίας  νααναγράφεται η προέλευση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον1 έτους εκτός ψυγείου.
114 Χυµός  νέκταρκοκτέιλ(συσκευασία  1λίτρου)

Ο χυµός νέκταρ κοκτέιλ (συσκευασία 1 λίτρου) θα πρέπει να φέρει εµφανήτην ένδειξη ηµεροµηνίας συσκευασίας και λήξης καθώς και τη σήµανση :χωρίς συντηρητικά. 
115 Χυµός  πορτοκάλιφυσικός(συσκευασία  1λίτρου)

Ο χυμός πορτοκάλι φυσικός (συσκευασία 1 λίτρου) θα πρέπει να φέρουν εμφανήτην ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης καθώς και τη σήμανση : χωρίςσυντηρητικά.116 Ανθότυρο ελληνικό Ανθότυρο  ελληνικό  :  Πρέπει  να  είναι  ελληνικής  προέλευσης,  µεπροδιαγραφές Π.Ο.Π. (Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) και ναείναι  αεροστεγώς  συσκευασµένο.  Να  έχει  ήπια  γεύση,  να  έχει  υποστείπλήρη και επιτυχηµένη ωρίµανση, να είναι απαλλαγµένο από αντικανονικέςοσµές και γεύσεις και να µην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώµατος.Να φέρει οπωσδήποτε ηµεροµηνία παραγωγής. Τα τρίµµατα αποκλείονται.
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Κατά  προτίµηση  να   παράγεται  και  να  συσκευάζεται  στην  Ελλάδα.  Ησυσκευασία µπορεί να είναι και σε δοχεία γυάλινα ή ανοξείδωτα, κατάλληληγια  τρόφιµα,  σύµφωνα  µε  τον  κώδικα  τροφίµων.  Να  προέρχεται  απότυροκοµεία  µε  αριθµό  έγκρισης  από  την  αρµόδια  υπηρεσία  και  ηπαρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. 
117 Μαγιά  ξηρή  σεσκόνη( συσκευασία 3 τεµαχίων των 8 gr)

Μαγιά ξηρή σε σκόνη ( συσκευασία 3 τεµαχίων των 8 gr  ) : Να είναι σε κατάλληλη συσκευασία, φακελάκια των3  τεµαχίων,  ανά  8  γρ.  έκαστο.  Να  δηλώνονται  τα  πλήρη  στοιχεία  τουπαραγωγού  στη  συσκευασία  καθώς  και  η  ηµεροµηνία  παραγωγής  καιλήψης.
3. ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ

�� Τα παραδιδόµενα  οπωρολαχανικά πρέπει να  είναι  της τελευταίας εσοδείας, νωπά  καιπρώτης ποιότητας και να πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. 
�� Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων ελαττωµατικών. Φρούτα κατ’ επιλογή νοούνται πρώτηςκαι εξαιρετικής ποιότητας, συσκευασµένα σε τελάρα το πολύ δύο σειρών, όπως αυτάχαρακτηρίζονται στο χονδρικό εµπόριο και ύστερα από οργανοληπτική εξέταση τους. 
�� Απαγορεύεται η προµήθεια άγουρων φρούτων. 
�� Οι πατάτες,  κρεµµύδια κ.λ.π. θα παραδίδονται   απαλλαγµένα  από  ξένες  ύλες  και   απόκάθε  αλλοίωση  λόγω  κακής συντήρησης.
��  Γενικά τα  είδη οπωροπωλείου θα πρέπει πληρούν  µε τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικέςΥγειονοµικές και Κοινοτικές ∆ιατάξεις και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.
�� Κατά  προτίµηση  να   παράγονται  στην  Ελλάδα  και  να  ανταποκρίνονται  στις  ποιοτικέςπροδιαγραφές της κατηγορίας.
	� Να  µην  είναι  χτυπηµένα,  να  µην  εµφανίζουν  αλλοίωση  σύστασης  και  οργανοληπτικώνχαρακτήρων, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κώδικα τροφίµων και ποτών.

� Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν.
��� Να  είναι  όσο  το  δυνατόν  ισοµεγέθη,  φρέσκα,  απαλλαγµένα  από  ζιζάνια  και  ταλαχανικά χωρίς µαραµένα φύλλα.
��� Στα  δελτία  παραλαβής  τους  να  αναγράφεται  ότι  είναι  α’  ποιότητας  καθώς  και  οτόπος παραγωγής τους.

Αναλυτικά :
 Λαχανικά
1 Αγγούρια - τµχ. Αγγούρια φρέσκα 1 τεµαχίου αρίστης ποιότητος, πράσινα, µετρίου µεγέθους.
2 Άνηθος (σε δέµα) τµχ. Άνηθος φρέσκος, σε δέµα 450 περίπου γρ, αρίστης ποιότητος, ώριµος καιπράσινος.3 Καρότα κιλό Καρότα  φρέσκα,  1 κιλού,  αρίστης  ποιότητας,  ώριµα και  γλυκά,   µετρίουµεγέθους, τραγανά.4 Κολοκυθάκια κιλό Κολοκύθια  1  κιλού,  φρέσκα  αρίστης  ποιότητος,  ώριµα,  γλυκά,  µέτριοµέγεθος.
5 Κουνουπίδιεγχώριο κιλό Κουνουπίδι εγχώριο ενός κιλού, φρέσκο, ώριµο και πράσινο. 
6 Κρεµµυδάκιφρέσκο κιλό Κρεµµυδάκια φρέσκα 1 κιλού αρίστης ποιότητος, ώριµα και πράσινα.
7 Κρεµµύδια ξερά κιλό Κρεµµύδια ξερά 1 κιλού αρίστης ποιότητος, µετρίου µεγέθους.
8 Λάχανο άσπρο κιλό Λάχανο  άσπρο  φρέσκο  αρίστης  ποιότητος,  λευκό,  µετρίου  µεγέθους,σφιχτό κατάλληλο για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα ).
9 Λάχανο κόκκινο κιλό Λάχανο  κόκκινο  φρέσκο  αρίστης  ποιότητος,  λευκό,  µετρίου  µεγέθους,σφιχτό κατάλληλο για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα ).10 Μαϊντανός  (σε τµχ. Μαϊντανός δέµα 100γρ φρέσκος αρίστης ποιότητος, ώριµος και πράσινος.
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δέµα 100 gr)
11 Μαρούλι τµχ. Μαρούλι φρέσκο αρίστης ποιότητος, κανονικού μεγέθους, κατάλληλο για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα).
12 Μελιτζάνεςφλάσκες κιλό Μελιτζάνες φλάσκες 1 κιλού αρίστης ποιότητας µετρίου  µεγέθους.
13 Μπρόκολο κιλό Μπρόκολο εγχώριο φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριµο και  πράσινο
14 Ντοµάτες  Α'ποιότητας κιλό

Ντοµάτες  φρέσκες  αρίστης  ποιότητος,  ώριµες,  ζουµερές  και  γλυκές,µετρίου µεγέθους, κατάλληλες για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα).15 Πατάτες εγχώριες κιλό Πατάτες εγχώριες φρέσκες αρίστης ποιότητος, µετρίου µεγέθους16 Πιπεριές κέρατο κιλό Πιπεριές κέρατα πράσινες, τραγανές, µετρίου µεγέθους, αρίστης ποιότητας.
17 Πιπεριέςπράσινεςστρογγυλές κιλό Πιπεριές  πράσινες  στρογγυλές,  τραγανές,  µετρίου  µεγέθους,  αρίστηςποιότητας.
18 Πράσα κιλό Πράσο φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριµο και πράσινο.19 Σέλερυ κιλό Σέλερυ φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριµο και πράσινο.20 Σέλινο κιλό Σέλινο φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριµο και πράσινο.21 Σκόρδο τµχ. Σκόρδα ντόπια, µετρίου µεγέθους, αρίστης ποιότητας.22 Σπανάκι κιλό Σπανάκι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριµο και πράσινο.
23 Φασολάκιαφρέσκα(τσαούλια) κιλό Φασόλια τσαουλιά φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριµα και πράσινα.

Φρούτα  
24 Ακτινίδια εγχώρια κιλό Ακτινίδια εγχώρια, φρέσκα αρίστης ποιότητος, ζουµερά και  γλυκά, µετρίουµεγέθους. 
25 Αχλάδιακρυστάλλιαεγχώρια κιλό Αχλάδια  κρυστάλλια  φρέσκα  αρίστης  ποιότητος,  ζουµερά  και   γλυκά,µετρίου µεγέθους.
26 Βερίκοκα κιλό Βερίκοκα φρέσκα αρίστης ποιότητος,  ώριµα, ζουµερά και γλυκά, µετρίουµεγέθους.
27 Καρπούζια κιλό Καρπούζι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριµο, ζουµερό και γλυκό, µετρίουµεγέθους.
28 Κεράσια τραγανά κιλό Κεράσια τραγανά,  φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριµα, ζουµερά και γλυκά,µετρίου µεγέθους.29 Λεµόνια κιλό Λεµόνια φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριµα, ζουµερά, µετρίου µεγέθους.
30 Μανταρίνια κιλό

Μανταρίνια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριµα ζουµερά και γλυκά,  χωρίς  σπόρους,  ψιλόφλουδα  µετρίου  µεγέθους,  κατάλληλα  γιαεπιτραπέζια κατανάλωση.
31 ΜήλαΣΤΑΡΚΙΝΑ΄ ΠοιότηταΕγχώρια κιλό Μήλα στάρκιν φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριµα, ζουµερά και γλυκά, µετρίου µεγέθους.
32 Μπανάνες κιλό Μπανάνες  φρέσκες  αρίστης  ποιότητος,  ώριµες  γλυκές,  κανονικούµεγέθους
33 Νεκταρίνια κιλό Νεκταρίνια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριµα, ζουµερά και γλυκά,  µετρίουµεγέθους.34 Ροδάκινα κιλό Ροδάκινα  φρέσκα  αρίστης  ποιότητος,  ώριμα,  ζουμερά  και  γλυκά,   μετρίου
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μεγέθους.
35 Πεπόνια κιλό Πεπόνι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριµο, ζουµερό και γλυκό, κανονικούµεγέθους.
36 ΠορτοκάλιαΝΑΒΕΛ κιλό Πορτοκάλια ΝΑΒΕΛ φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριµα ζουµερά και γλυκά,χωρίς σπόρους, ψιλόφλουδα µετρίου µεγέθους, κατάλληλα για επιτραπέζιακατανάλωση.
37 ΠορτοκάλιαΒΑΛΕΝΤΣΙΑ κιλό Πορτοκάλια  Βαλέντσια  φρέσκα  αρίστης  ποιότητος,  ώριµα  ζουµερά  καιγλυκά,  χωρίς  σπόρους,  ψιλόφλουδα  µετρίου  µεγέθους,  κατάλληλα  γιαεπιτραπέζια κατανάλωση.
38 Σταφύλιασταφίδα ξανθή κιλό Σταφύλια  σταφίδα  ξανθή, φρέσκα,  αρίστης  ποιότητος,  ζουµερά  χωρίςσπόρους, ώριµα, γλυκά, κανονικού µεγέθους.
39 Φράουλες κιλό Φράουλές  φρέσκες  αρίστης  ποιότητος,  ώριµες  γλυκές,  κανονικούµεγέθους.
Όλα  τα  υπό  προµήθεια  είδη  πρέπει  να  είναι  α’  ποιότητας,  σύµφωνα  µε  όσα  ισχύουν  στην  αγορά,  τηςαπόλυτης  αρεσκείας  του  φορέα,  χωρίς  ο  προµηθευτής  να  µπορεί  να  επικαλεσθεί  για  όφελός  τουοποιαδήποτε  ασάφεια  ως προς  την ποιότητα  και  να εφαρµόζονται  οι  διατάξεις  της κείµενης  νοµοθεσίαςόπως αυτές ισχύουν.
4. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  ΕΙ∆Η – ΤΡΟΦΙΜΑ4.1. Κατεψυγµένα ιχθυρά

• Τα κατεψυγµένα ψάρια θα είναι Α’ ποιότητας καταψυγµένα κατά µονάδα (IQF). Να είναισε συσκευασία, όπως διατίθενται  στην  ευρεία  αγορά  και  να αναγράφονται  οι  εξήςενδείξεις στα ελληνικά:  α) Η ονοµασία πώλησης συµπληρωµένη µε την ένδειξη «βαθιάςκατάψυξης» ή  «υπερκατεψυγµένα», β) Η  συσκευασία  τους να  µην  είναι  φθαρµένη ήσκισµένη και να έχει ευανάγνωστες τις ενδείξεις της ηµεροµηνίας αλιείας, κατάψυξης καιτης λήξης συντήρησής τους, γ) στη συσκευασία τους να αναγράφεται ο κωδικός αριθµός(Κ.Α.) ΕΕ της εγκατάστασης παραγωγής, δ) σαφή ανακοίνωση«απαγορεύεται η εκ νέουκατάψυξη  µετά την  απόψυξη». Τα  προϊόντα  κατά  την  παράδοση να  βρίσκονται  σεκατάσταση κατάψυξης. 
• Τα ψάρια θα είναι τυποποιηµένα κατά ίδια µεγέθη και το βάρος του κάθε ψαριού θα είναιανάλογο µε τις απαιτήσεις του φορέα. Τα  κατεψυγµένα  ψάρια θα  έχουν ποσοστό  επίπάγου σύµφωνα µε το σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα. 
• Θα  µεταφέρονται  προς τον  ∆ήµο    µε αυτοκίνητα - ψυγεία  τα  οποία  θα  φέρουνκαταγραφικά θερµόµετρα, θα  είναι  καθαρά  και  απολυµασµένα και τα προϊόντα θα  είναιπρόσφατης κατάψυξης όταν θα  παραδίδονται  στο  ∆ήµο. Τα κατεψυγµένα  ψάρια  θασυνοδεύονται  µε  τα  κατάλληλα  πιστοποιητικά  κτηνιατρικής επιθεώρησης και  θαπαραδίδονται  σύµφωνα  µε  τις  εκάστοτε  ισχύουσες κτηνιατρικές Υγειονοµικές καιΚοινοτικές ∆ιατάξεις και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.4.2. Κατεψυγµένα Λαχανικά

• Τα κατεψυγµένα λαχανικά να είναι απαλλαγµένα από ζωύφια και άλλες ξένες ύλες
• Η συσκευασία να είναι του ενός κιλού όπως διατίθενται στην ευρεία αγορά και να αναγράφονταιοι εξής ενδείξεις: α) η ονοµασία πώλησης συµπληρωµένη µε την ένδειξη «βαθιάς κατάψυξης»ή «ταχείας κατάψυξης» ή«υπερκατεψυγµένα», β)  η  ηµεροµηνία  λήξης, γ)οπροσδιορισµός  παρτίδας,  δ)   σαφή ανακοίνωση  «απαγορεύεται   η  εκ  νέου  κατάψυξη µετάτην  απόψυξη».  Γενικά  τα κατεψυγµένα λαχανικά θα πρέπει να πληρούν  µε τις εκάστοτεισχύουσες κτηνιατρικές  Υγειονοµικές και  Κοινοτικές ∆ιατάξεις και  τον Κώδικα  Τροφίµων καιΠοτών.

Αναλυτικά : 
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1 Πέρκα φιλέτο Κιλό Πέρκα φιλέτο, φρεσκοκατεψυγµένη, αρίστης ποιότητος, ακέφαλη, συσκευασµένη και τεµαχισµένη κατάλληλα, επίπαγη µέχρι 15%.2 Βακαλάος φιλέτο Κιλό Μπακαλιάρος  φιλέτο,  φρεσκοκατεψυγµένος,  αρίστης  ποιότητος,συσκευασµένος και τεµαχισµένος κατάλληλα, επίπαγος µέχρι 15%.
3 Βακαλάος Α/Κ Κιλό Μπακαλιάρος, φρεσκοκατεψυγµένος, αρίστης ποιότητος, ακέφαλος, χονδρός,  συσκευασµένος  και  τεµαχισµένος κατάλληλα,  επίπαγος µέχρι15%4 Γλώσσα φιλέτο Κιλό Γλώσσα φιλέτο, φρεσκοκατεψυγµένη, αρίστης ποιότητος, ακέφαλη, συσκευασµένη και τεµαχισµένη κατάλληλα, επίπαγη µέχρι 15%.5 Μυλοκόπι φέτα Κιλό Μυλοκόπι φέτα, φρεσκοκατεψυγµένο, αρίστης ποιότητος, συσκευασµένοκαι τεµαχισµένο κατάλληλα, επίπαγο µέχρι 15%.6 Σφυρίδα Α/Κ Κιλό Σφυρίδα  µε  κεφάλι,  φρεσκοκατεψυγµένη  αρίστης  ποιότητος,συσκευασµένη και τεµαχισµένη κατάλληλα, επίπαγη µέχρι 15%.
7 Καλαµάρι φιλέτο Κιλό Καλαµάρι  φιλέτο,   φρεσκοκατεψυγµένο,  αρίστης  ποιότητος,συσκευασµένο και τεµαχισµένο κατάλληλα, επίπαγο µέχρι 15%.
8 Χταπόδι εγχώριο Κιλό Χταπόδι  εγχώριο  φρεσκοκατεψυγµένο,  αρίστης  ποιότητος,συσκευασµένο και τεµαχισµένο κατάλληλα, επίπαγο µέχρι 15%.
9

Ανάµεικταλαχανικά ( χύµα ) Κιλό ∆ιάφορα  λαχανικά  (  χύµα  ),  φρεσκοκατεψυγµένα,  αρίστης  ποιότητας,µεσαίου  µεγέθους,  καθαρισµένα και  απαλλαγµένα από ακαθαρσίες καιξένα  σώµατα,  τυποποιηµένα  σε  κατάλληλη  αεροστεγή  συσκευασίαβάρους 1 κιλού.
10

Φασολάκιαπλατιά( συσκευασία )κιλού
Τεµάχιο Φασολάκια πλατιά φρεσκοκατεψυγμένα αρίστης ποιότητας, μεσαίου µεγέθους,  καθαρισµένα  και  απαλλαγµένα  από  ακαθαρσίες  και  ξένασώµατα, τυποποιηµένα σε κατάλληλη αεροστεγή  συσκευασία βάρους 1κιλού.

11
Αρακάς εγχώριος( συσκευασία )κιλού Τεµάχιο Αρακάς φρεσκοκατεψυγμένος αρίστης ποιότητας, μεσαίου μεγέθους, καθαρισμένος και απαλλαγμένος από ακαθαρσίες και ξένα σώματα, τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία βάρους 1 κιλού.

12
Σπανάκι( συσκευασία )κιλού Τεµάχιο Σπανάκι ( συσκευασία )  κιλού,  φρεσκοκατεψυγµένο αρίστης ποιότητας,µεσαίου  µεγέθους,  καθαρισµένο και  απαλλαγµένο από ακαθαρσίες  καιξένα  σώµατα,  τυποποιηµένο  σε  κατάλληλη  αεροστεγή  συσκευασίαβάρους 1 κιλού

13 Μπάµιες( συσκευασία )κιλού Τεµάχιο Μπάµιες  σε  συσκευασία   κιλού,  µικρού  µεγέθους,  καθαρισµένες  καιαπαλλαγµένεες  από  ακαθαρσίες  και  ξένα  σώµατα,  τυποποιηµένες  σεκατάλληλη αεροστεγή συσκευασία βάρους 1 κιλού.
5) Είδη αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείουΤα προς προµήθεια είδη αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου θα παρασκευάζονται από άριστη ποιότητα υλικών,σε  άριστες  συνθήκες  υγιεινής,  σε  εργαστήρια  που  είναι  εφοδιασµένα  µε  την  προβλεπόµενη  από  τηΝοµοθεσία άδεια λειτουργίας και εφαρµόζουν το σύστηµα  HACCP στην παραγωγή, την αποθήκευση καιδιακίνηση ή τους οδηγούς Νο 1 και Νο 2 του Ε.Φ.Ε.Τ. και βεβαίωση από τον Ε.Φ.Ε.Τ για την εφαρµογή τους.Τα οχήµατα που πραγµατοποιούν µεταφορά προϊόντων αρτοποιίας-ζαχαροπλαστείου υποχρεωτικά πρέπεινα έχουν το κατάλληλο αµάξωµα, κλειστό από όλες τις πλευρές σε τρόπο ώστε να διατηρείται καθαρό.Συγκεκριµένα : 

• Χωριάτικο ψωµί το οποίο θα παρασκευάζεται από ισόποση ανάµειξη αλεύρων από σκληρό σιτάρικαι αλεύρων από µαλακό σιτάρι. Θα διατίθεται σε βάρος τεµαχίου (φραντζόλα) των 350 γρ. και θαπαραδίδεται συσκευασµένο σε χαρτοσακούλες από καθαρή χαρτοµάζα, στις οποίες θα τοποθετείταιόταν  αποκτήσει  θερµοκρασία  περιβάλλοντος.  Ο  άρτος  πρέπει  να  παρουσιάζει  τους  τυπικούςοργανοληπτικούς χαρακτήρες σύµφωνα µε το Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.
• Ψωµί Ολικής Άλεσης το οποίο θα παρασκευάζεται  από ισόποση ανάµειξη αλεύρων από σκληρόσιτάρι  ολικής  άλεσης  και  αλεύρων  από  µαλακό  σιτάρι  ολικής  άλεσης.  Θα  διατίθεται  σε  βάροςτεµαχίου  (φραντζόλα)  των  350  γρ.  και  θα  παραδίδεται  συσκευασµένο  σε  χαρτοσακούλες  απόΣελίδα 74





καθαρή χαρτοµάζα,  στις  οποίες  θα  τοποθετείται  όταν αποκτήσει  θερµοκρασία  περιβάλλοντος.  Οάρτος πρέπει να παρουσιάζει τους τυπικούς οργανοληπτικούς χαρακτήρες σύµφωνα µε το ΚώδικαΤροφίµων και Ποτών.
• Αρτοσκεύασµα (κουλούρι Θεσ/νικης )  80-100 gr , Α΄ποιότητας. Θα πρέπει  να είναι καλά ψηµένο, ηδιόγκωσή του να  είναι  κανονική  και  οµοιογενής,  να είναι  εύγευστο  και  απαλλαγµένο  από  κάθεδυσάρεστη µυρωδιά.  Θα παραδίδεται  τρεις ώρες µετά τον εκκλιβανισµό τους µε δικαιολογηµένηµόνο τη νόµιµη αγορανοµική αυξοµείωση ως προς το βάρος τους.
• Αρτοσκεύασµα ψωµί   tost   ( πακέτο ) από άρτο πολυτελείας, σε συσκευασία περίπου των 750 gr ( 21φέτες περίπου ). 6) Είδη Νωπών ΨαριώνΤα Νωπά ψάρια πρέπει να είναι πολύ φρέσκα, κατά προτίµηση εγχώρια Και της απολύτου επιλογήςκαι αρεσκείας του Φορέα. Πρέπει να έχουν αλιευθεί το προηγούµενο 24ωρο πριν την παραλαβή καινα πληρούν τις αγορανοµικές διατάξεις καθώς και την κείµενη Νοµοθεσία Κ.Τ.Π. Τα ψάρια πρέπει ναέχουν λαµπερή µε µεταλλική λάµψη εµφάνιση, ελαφρά ευχάριστη οσµή χαρακτηριστική των φυκιώντης θάλασσας, µάτια ζωντανά λαµπερά και βράγχια χρώµατος ζωηρού κόκκινου ή ρόδινου. Σάρκαλευκή ή ελαφρά ροδαλή, ελαστική και ανθεκτική στην πίεση µε τα δάχτυλα.Ο  προµηθευτής  είναι  υποχρεωµένος  να  χορηγεί  τα  ψάρια  σε  ποσότητα  και  είδος  όπως  αυτάορίζονται  στην παραγγελία.  Τα ψάρια  παραδίδονται  καθαρισµένα.  Στο Τιµολόγιο αναγράφεται  τοείδος του παραδιδόµενου ψαριού και η προέλευσή του. Μεταξύ των δικαιολογητικών απαιτείται και ηπροσκόµιση  βεβαίωσης  της  ∆/Νσης Κτηνιατρικής  οτι  τα  ψάρια  προέρχονται  από καταχωρηµένηιχθυόσκαλα  ή  από  εγκεκριµένη  εγκατάσταση  µε  HACCP καθώς  επίσης  και  Κ.Α.Κ.Ε  (ΚωδικόςΑριθµός Κτηνιατρικής Έγκρισης). ΓΕΝΙΚΑ : 
• Όλα τα υπό προµήθεια είδη ( όλων των προαναφεροµένων κατηγοριών  - οµάδων ) πρέπει να είναια’ ποιότητας, σύµφωνα µε όσα ισχύουν στην αγορά, της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς οπροµηθευτής να µπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε ασάφεια ως προς την ποιότητακαι να εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας όπως αυτές ισχύουν.
• Στις  τεχνικές  προδιαγραφές  περιλαµβάνονται  τα  κυριότερα  προϊόντα  χρήσης  και  είναι  γενικούχαρακτήρα.  Κατισχύει  σε  όλα  η  ελληνική  και  η  ευρωπαϊκή  νοµοθεσία  για  τις  προδιαγραφέςπαραγωγής, διάθεσης, συσκευασίας, τυποποίησης, κλπ. που αφορούν τα προµηθευόµενα είδη.

Κηφισιά,  13.02.2018Η συντάξασαΥπάλληλος της∆/νσηςΚοινωνικώνΥπηρεσιών, Παιδείας,Αθλητισµού καιΠολιτισµού
ΜΑΡΙΑ  ΠΕΡΑΚΗ  /ΠΕ / Β΄ 

Κηφισιά,  13.02.2018ΕλέγχθηκεΟ  Αναπλ.  Προϊστάµενος  τουΤµήµατοςΚοινωνικής  Πολιτικής  καιΕφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής  ΠροστασίαςΠροσχολικής Ηλικίας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ / ΠΕ / Α΄

Κηφισιά,  13.02.2018Θεωρήθηκε H Προϊσταµένη της ∆/νσηςΚοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας,Αθλητισµού και Πολιτισµού     
ΣΜΑΡΑΓ∆Α ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ/ ΠΕ / Α΄
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  ∆/ΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 0  1  /2018ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ  ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣΤΩΝ  ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ  -  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ  ΚΑΙΤΩΝ  ΚΑΠΗ  (  µόνο  για  είδη  παντοπωλείου  )ΤΟΥ∆ΗΜΟΥ CPV: 15800000-6 (∆ιάφορα προϊόντα διατροφής)

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β'Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ   Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν   Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ω Ν
Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει  επί ποινή αποκλεισµού τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσηςτεχνικών προδιαγραφών µε την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδοµένων. Οι πίνακες συµµόρφωσηςπεριλαµβάνονται  στον  Υποφάκελο  «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  για  την  τεκµηρίωση  τωνΤΕΧΝΙΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΈΝΩΝ ΕΙ∆ΏΝ.
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ :5. Στη Στήλη «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφεται από την Υπηρεσία αναλυτικά η τεχνική προδιαγραφή τουκάθε προσφερόµενου είδους. 6. Αν στη  στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει  συµπληρωθεί  η  λέξη  «ΝΑΙ»  τότε  η αντίστοιχη  προδιαγραφή είναιυποχρεωτική  για  τον  υποψήφιο  προµηθευτή,  θεωρούµενη  ως  απαράβατος  όρος  σύµφωνα  µε  τηνπαρούσα ∆ιακήρυξη.7. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου προµηθευτή πουέχει  τη  µορφή  ΝΑΙ/ΟΧΙ  εάν η  αντίστοιχη  προδιαγραφή πληρούται  ή όχι  από την Προσφορά.  Απλήκατάφαση  δεν  αποτελεί  απόδειξη  πλήρωσης  της  προδιαγραφής  και  η  αρµόδια  Επιτροπή  έχει  τηνυποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.8. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή στα τεχνικά στοιχεία της Προσφοράςτου αναδόχου, η οποία θα περιλαµβάνει αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόµενων ειδών,που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκµηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συµµόρφωσης. 9. Είναι  ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών,  οι  οποίες πρέπει  να είναικατά το δυνατόν συγκεκριµένες.10.  Τονίζεται  ότι  είναι  υποχρεωτική  η  απάντηση  σε  όλα  τα  σηµεία  των  ΠΙΝΑΚΩΝ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.
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ΟΜΑ∆Α Α΄ ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥCPV: 15112130-6 Κοτόπουλα,  15110000-2 ΚρέαςΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑ∆ΑΣ : Απαίτηση ΑπάντησηΠροµηθευτή ΠαραποµπήΟι  προμηθεύουσες  μονάδες  επεξεργασίας  και  τεμαχισμούκρέατος  και  κοτοπούλων  πρέπει  να  έχουν  άδεια  λειτουργίας,κωδικό  αριθμό  κτηνιατρικής  έγκρισης  από  τη  ΔιεύθυνσηΚτηνιατρικής (Κωδικό αριθμό Ε.Ε.) και να τηρούν φακέλους καικανόνες  ορθής πρακτικής  υγιεινής (να  πληρούν τις  ισχύουσεςκτηνιατρικές, υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις).Η µεταφορά όλων των ειδών κρεοπωλείου στους παιδικούςσταθµούς  θα  γίνεται  υπό  υγιεινές  συνθήκες  και  µεµεταφορικά  µέσα  (ψυγεία)  εφοδιασµένα  µε σχετική  άδειατης  Κτηνιατρικής  υπηρεσίας,  καθαρά,  απολυµασµένα  (τοσχετικό πιστοποιητικό απολύµανσης να επιδεικνύεται κάθεφορά που ζητείται) µε καταγραφικά θερµόµετρα.
ΝΑΙ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ : 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΤΕΧΝΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απαίτηση ΑπάντησηΠροµηθευτή Παραποµπή

1 Κοτόπουλο  νωπόφρέσκο  εγχώριο,τύπου  65%,  Α'ποιότητας
Τα  κοτόπουλα  θα  πρέπεινα  είναι  Α΄  ποιότητας.  Ναπροέρχονται  από  υγιήεγχώρια  κοτόπουλα,  ναέχουν  επαρκή  θρέψη,αναπτυγµένο  µυϊκόσύστηµα,  δέρµα  λείο  καιµαλακό  και  να  έχουνδιατραφεί  µε  καλήςποιότητας τροφή. Να έχουνσφαγιαστεί κανονικά και όχιλόγω αρρώστιας, σε νόµιµαλειτουργούντα  καιελεγχόµενα/εγκεκριµένααπό  την  ΚτηνιατρικήΥπηρεσία  πτηνοσφαγεία.Θα  πρέπει  να  φέρουν  τησφραγίδα  τουπτηνοσφαγείου  και  τηνηµεροµηνία  σφαγής  καιανάλωσης  και  νασυνοδεύονται  απόπιστοποιητικάκαταλληλότητας  τουΚτηνίατρου  τουπτηνοσφαγείου. Θα πρέπεινα  είναι  ανέπαφα,  καθαρά

ΝΑΙ
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(χωρίς  κανένα  ορατό  ξένοσώµα, ακαθαρσίες ή αίµα),χωρίς  οποιαδήποτε  ξένηοσµή,  χωρίς  σπασµένακόκαλα,  αλλοιώσεις,κακώσεις,  σοβαρούςµώλωπες  ή  εκδορές  καιχωρίς εγκαύµατα ψύξης.Τα  κοτόπουλα  θα  είναιτύπου  65%  δηλ.  θα  είναισφαγµένα,  αποπτερωµένα,χωρίς  κεφάλι  και  πόδια(που  κόβονται  στουςταρσούς  ή  ένα  εκατοστόκάτω  από  αυτούς)  καιχωρίς  το  συκώτι,  στοµάχι,καρδιά και έντερα.Να  είναι  ολόκληρα,  σεατοµική  συσκευασία  µεδίσκους  πολυστερίνης  µεαπορροφητικά  πανάκια  ήδίσκους  που  έχουναπορροφητικές  ικανότητεςµε  διαφανή  µεµβράνη(stretch film).  Το  βάρος  τους  πρέπει  ναείναι  1.200  γρ.  έως  1.400γρ.  Τα  τεµαχισµένα  νωπάοπίσθια  τεταρτηµόρια(µπούτια)  να  είναι  βάρους200-250  γρ./τµχ.,  ενώ  τατεµαχισµένα στήθη (φιλέτο)να  είναι  βάρους  250-300γρ./τµχ.Τα  κοτόπουλα  θα  πρέπεινα  είναι  προσφάτουσφαγής,  να  έχουνσυσκευασθεί  καισυντηρηθεί  υπό  υγιεινέςσυνθήκες  και  να  φέρουνεπ’  αυτών  το  ειδικόκαρτελάκι,  όπουαναγράφεται ο κωδικός τουσφαγείου και η ηµεροµηνίαανάλωσης.  Η  ηµεροµηνίαπαράδοσής  τους  να  είναιτουλάχιστον  πέντε  (5)µέρες πριν την ηµεροµηνίαανάλωσης.2 Νωπό  κρέας  νεαρούµοσχαριού  (8-12µηνών)  Α.Ο.  (άνευοστών)  εγχώριο(µπούτι)
Το  µοσχαρίσιο  κρέαςπρέπει  να  είναι  νωπό,εγχώριο,  σε  µερίδες  απόµπούτι.Να  είναι  Α΄  ποιότητας,απαλλαγµένο  από  οστά(Α.Ο.),  λίπος,  τένοντεςκ.λ.π.Να  προέρχεται  από  ζώαυγιή και αρίστης θρεπτικήςκαι  φυσικής  κατάστασης,

ΝΑΙ
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που  έχουν  σφαγιασθεί  σεελεγχόµενα  από  τηνΚτηνιατρική  Υπηρεσίασφαγεία, πριν 48 ώρες καιµέχρι  το  πολύ  6  ηµέρεςαπό την ηµ/νία παράδοσης.Να  έχει  υποστείκρεοσκοπικό  έλεγχο,  ναφέρει  τις  προβλεπόµενεςσφραγίδες  Κτηνιατρικού-Υγειονοµικού  ελέγχου  καιετικέτα  επισήµανσηςιχνηλασιµότητας.Επιπλέον,  να  υπάρχει  σεκάθε  τεταρτηµόριό  τουσφαγίου το ειδικό καρτελάκιπου  εκδίδουν  οικτηνιατρικές  υπηρεσίεςόπου θα αναγράφονται:α)  η  ηµεροµηνίασφαγήςβ)  το  σφαγείο  όπουσφαγιάστηκε το ζώογ)  χώρα  γέννησης:Ελλάδαδ)  χώρα  εκτροφής:Ελλάδαε)  χώρα  σφαγής:ΕλλάδαΤα κρέατα να προέρχονταιαπό ζώα µε ταξινόµηση ωςεξής:Κατηγορία ζώου: Α (σφάγιανεαρών,  µηευνουχισµένων,  αρρένωνζώων, κάτω των 24 µηνών(µόσχοι))  και  ειδικότερα(σύµφωνα  µε  τονκανονισµό  (ΕΚ)  αριθµ.1234/2007 του Συµβουλίουτης 22-10-2007)  κατηγορίαΖ  (βοειδή  από  την  ηµέραπου  έπεται  τηςσυµπλήρωσης του 8ου µήνατους  έως  το  πολύ  12µηνών)Κατηγορία  ∆ιάπλασης:  Ε(εξαίρετη), U (πολύ καλή) ήR (καλή)Βαθµός  πάχυνσης(κατηγορία λίπους το πολύ2):  1  (πολύ  µικρή)  ή  2(µικρή)Το  κρέας,  κατά  το  χρόνοπαράδοσής  του  στουςπαιδικούς  σταθµούς,  δενπρέπει  να  παρουσιάζει
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αλλοίωση  του  χρώµατος,της  οσµής  και  τηςσύστασης,  θερµοκρασίαανώτερη  των  +5οC καιοξύτητα (PH) µικρότερη του4,5 ή µεγαλύτερη του 6,0.Για  την  κοπή  κιµά,  θαχρησιµοποιείται  µέρος  τουεγχώριου  νωπού  κρέατοςµόσχου  σε  µερίδες,  πουπροδιαγράφτηκε  ανωτέρω.Ειδικότερα,  το  κρέας  τοοποίο προορίζεται για κοπήκιµά  θα  προέρχεται  απόµπούτι  ή  σπάλα  Α΄ποιότητας,  θα  είναιαπαλλαγµένο  από  οστά,λίπος,  τένοντες  κ.λ.π.,όπως ακριβώς το κρέας σεµερίδες,  και  θα  αλέθεταιστην  κρεατοµηχανή.Αποκλείεται  από  τηνπαρασκευή κιµά το ποντίκικαι τα τραυµατισµένα µέρη.3. Νωπό  κρέας  νεαρούµοσχαριού  (8-12µηνών)  Α.Ο.  (άνευοστών)  εγχώριο(κιλότο,  σπάλα,ποντίκι)
Το  µοσχαρίσιο  κρέαςπρέπει  να  είναι  νωπό,εγχώριο,  σε  µερίδες  απόκιλότο, σπάλα ή ποντίκι.Να  είναι  Α΄  ποιότητας,απαλλαγµένο  από  οστά(Α.Ο.),  λίπος,  τένοντεςκ.λ.π.Να  προέρχεται  από  ζώαυγιή και αρίστης θρεπτικήςκαι  φυσικής  κατάστασης,που  έχουν  σφαγιασθεί  σεελεγχόµενα  από  τηνΚτηνιατρική  Υπηρεσίασφαγεία, πριν 48 ώρες καιµέχρι  το  πολύ  6  ηµέρεςαπό την ηµ/νία παράδοσης.Να  έχει  υποστείκρεοσκοπικό  έλεγχο,  ναφέρει  τις  προβλεπόµενεςσφραγίδες  Κτηνιατρικού-Υγειονοµικού  ελέγχου  καιετικέτα  επισήµανσηςιχνηλασιµότητας.Επιπλέον,  να  υπάρχει  σεκάθε  τεταρτηµόριό  τουσφαγίου το ειδικό καρτελάκιπου  εκδίδουν  οικτηνιατρικές  υπηρεσίεςόπου θα αναγράφονται:α)  η  ηµεροµηνίασφαγήςβ)  το  σφαγείο  όπουσφαγιάστηκε το ζώογ)  χώρα  γέννησης:

ΝΑΙ
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Ελλάδαδ)  χώρα  εκτροφής:Ελλάδαε)  χώρα  σφαγής:ΕλλάδαΤα κρέατα να προέρχονταιαπό ζώα µε ταξινόµηση ωςεξής:Κατηγορία ζώου: Α (σφάγιανεαρών,  µηευνουχισµένων,  αρρένωνζώων, κάτω των 24 µηνών(µόσχοι))  και  ειδικότερα(σύµφωνα  µε  τονκανονισµό  (ΕΚ)  αριθµ.1234/2007 του Συµβουλίουτης 22-10-2007)  κατηγορίαΖ  (βοειδή  από  την  ηµέραπου  έπεται  τηςσυµπλήρωσης του 8ου µήνατους  έως  το  πολύ  12µηνών)Κατηγορία  ∆ιάπλασης:  Ε(εξαίρετη), U (πολύ καλή) ήR (καλή)Βαθµός  πάχυνσης(κατηγορία λίπους το πολύ2):  1  (πολύ  µικρή)  ή  2(µικρή)Το  κρέας,  κατά  το  χρόνοπαράδοσής  του  στουςπαιδικούς  σταθµούς,  δενπρέπει  να  παρουσιάζειαλλοίωση  του  χρώµατος,της  οσµής  και  τηςσύστασης,  θερµοκρασίαανώτερη  των  +5οC καιοξύτητα (PH) µικρότερη του4,5 ή µεγαλύτερη του 6,0.Για  την  κοπή  κιµά,  θαχρησιµοποιείται  µέρος  τουεγχώριου  νωπού  κρέατοςµόσχου  σε  µερίδες,  πουπροδιαγράφτηκε  ανωτέρω.Ειδικότερα,  το  κρέας  τοοποίο προορίζεται για κοπήκιµά  θα  προέρχεται  απόµπούτι  ή  σπάλα  Α΄ποιότητας,  θα  είναιαπαλλαγµένο  από  οστά,λίπος,  τένοντες  κ.λ.π.,όπως ακριβώς το κρέας σεµερίδες,  και  θα  αλέθεταιστην  κρεατοµηχανή.Αποκλείεται  από  τηνπαρασκευή κιµά το ποντίκικαι τα τραυµατισµένα µέρη.4 Χοιρινό  καρέ  χωρίς Νωπό Α΄ ποιότητας ΝΑΙ
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κόκαλα, µπούτι

Αυτοτελές  τεµάχιοκατηγορία διάπλασης U2Τα  κρέατα  θα  πρέπει  ναπροέρχονται από µικρά καιυγιή  ζώα  (ηλικίαςµικρότερης των 18µηνών)Κατά  προτίµηση  ναπροέρχεται  από  ζώο  πουαποδεδειγµένα  έχειεκτραφεί  και  σφαγιαστείστην  Ελλάδα  µε  τηνπαροχή  από  τονπροµηθευτή  τωνκατάλληλωνπιστοποιητικών  που  ναεπιβεβαιώνουν  τηνπροέλευση.Να  υπάρχει  ελληνικήσφραγίδα στο ζώο που ναπιστοποιεί τα ανωτέρω.Να είναι κρέας νωπό, άπαχο, κατάλληλο να τεμαχιστεί για κιμά.Η  συντήρηση  και  ηδιακίνηση  να  τηρεί  τιςδιατάξεις  του  Π∆  203/98,του  HACCP και τις οδηγίεςτου ΕΦΕΤ περί µεταφοράςτροφίµων.5 Χοιρινό  καρέ  χωρίςκόκαλα, σπάλα Νωπό Α΄ ποιότηταςΑυτοτελές  τεµάχιοκατηγορία διάπλασης U2Τα  κρέατα  θα  πρέπει  ναπροέρχονται από µικρά καιυγιή  ζώα  (ηλικίαςµικρότερης των 18µηνών)Κατά  προτίµηση  ναπροέρχεται  από  ζώο  πουαποδεδειγµένα  έχειεκτραφεί  και  σφαγιαστείστην  Ελλάδα  µε  τηνπαροχή  από  τονπροµηθευτή  τωνκατάλληλωνπιστοποιητικών  που  ναεπιβεβαιώνουν  τηνπροέλευση.Να  υπάρχει  ελληνικήσφραγίδα στο ζώο που ναπιστοποιεί τα ανωτέρω.Να είναι κρέας νωπό, άπαχο, κατάλληλο να τεμαχιστεί για κιμά.Η  συντήρηση  και  ηδιακίνηση  να  τηρεί  τιςδιατάξεις  του  Π∆  203/98,

ΝΑΙ
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του  HACCP και τις οδηγίεςτου ΕΦΕΤ περί µεταφοράςτροφίµων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ )
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ΟΜΑ∆Α Β΄ ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥCPV: 15800000-6 ∆ιάφορα προϊόντα διατροφής
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΤΕΧΝΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απαίτηση ΑπάντησηΠροµηθευτή Παραποµπή
ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑ∆ΑΣ :Τα τυποποιηµένα προϊόντα πρέπει να είναι εγκεκριµένα απόαναγνωρισµένο  οργανισµό  τυποποίησης  και  να  πληρούντους όρους και τις προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονταιαπό  τις  ισχύουσες  αγορανοµικές  διατάξεις  του  ΑνώτατουΧηµικού Συµβουλίου του Κράτους (Α.Χ.Σ.), από τον ΚώδικαΤροφίµων και Ποτών, τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσηςκ.λ.π.Όλα  τα  προϊόντα  πρέπει  να  είναι  φρέσκα,  πρόσφατηςηµεροµηνίας παραγωγής και καλής διατήρησης.Οι  συσκευασίες  πρέπει  να  είναι  άθικτες,  αναλλοίωτες  καιαπαραβίαστες,  να  αναγράφεται  επί  αυτών  η  ηµεροµηνίαλήξης  του  προϊόντος,  η  προέλευσή  του  και  η  εταιρείαπαραγωγής ή/και συσκευασίας. Το περιεχόµενό τους πρέπεινα  είναι  απαλλαγµένο από ξένες προς το είδος πουπεριέχουν ουσίες.

ΝΑΙ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΤΕΧΝΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απαίτηση ΑπάντησηΠροµηθευτή Παραποµπή

1 Αλάτι  θαλασσινόιωδιούχο(συσκευασία  -πλαστική  φιάλη  400γρ.)

Το αλάτι πρέπει να έχει  περιεκτικότητα σε NaCl τουλάχιστον 97%, να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Η συσκευασία του να είναι πλαστική, των 400 γρ.

ΝΑΙ

2 Αλάτι  θαλασσινόιωδιούχο(συσκευασία  -πλαστική  φιάλη  750γρ.)
Το  αλάτι  πρέπει  να  έχειπεριεκτικότητα  σε  NaClτουλάχιστον  97%,  να  µηνπεριέχει  ξένες  ύλες,  να  µηνεµφανίζει  οποιαδήποτε  οσµήκαι  να  µην  περιέχειπρόσθετες χρωστικές ουσίες.Η  συσκευασία  του  να  είναιπλαστική, των 750 γρ.

ΝΑΙ

3 Αλεύρι µπλε για όλεςτις  χρήσεις(συσκευασία  1.000γρ.)
Το αλεύρι πρέπει να περιέχεται σε συσκευασία αναλλοίωτη, να είναι παραγωγής τρέχοντος έτους, να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει καμία οσμή ή έντομα. Συσκευασία 1.000 γρ.

ΝΑΙ

4 Αλεύρι  ΦΑΡΙΝΑΟλικής  Άλεσης Το  αλεύρι  πρέπει  ναπεριέχεται  σε  συσκευασία ΝΑΙ
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(συσκευασία των 500γρ.)
των  500  γρ.  αναλλοίωτη,  ναείναι  παραγωγής  τρέχοντοςέτους,  να  µην  είναιυγροποιηµένο ή σβολιασµένοκαι να µην έχει καµία οσµή ήέντοµα.

5 Αλεύρι  ΦΑΡΙΝΑ(συσκευασία των 500γρ.)
Το  αλεύρι  πρέπει  ναπεριέχεται  σε  συσκευασίατων  500  γρ.  αναλλοίωτη,  ναείναι  παραγωγής  τρέχοντοςέτους,  να  µην  είναιυγροποιηµένο ή σβολιασµένοκαι να µην έχει καµία οσµή ήέντοµα.

ΝΑΙ

6 Άνθος  Αραβοσίτουµε γεύση βανίλια (σεφακελάκι  των  160γρ.)
Άνθος  Αραβοσίτου  µε  γεύσηβανίλια (σε φακελάκι των 160γρ.). Η  συσκευασία  να  είναιαεροστεγής,  και  νααναγράφεται  σε  αυτήν  ηηµεροµηνία  λήξης  τουπροϊόντος.  Η συσκευασία  ναµη  φέρει  σχίσµατα  ήελαττώµατα.

ΝΑΙ

7
Αναψυκτικό  γκαζόζαµε  γεύση  λεµόνι(φιάλη 1,5 λίτρου)

Θα  είναι  αρίστης  ποιότηταςεγκεκριµένων  εταιριώνευρείας  κατανάλωσης  µε  τιςανάλογες  πιστοποιήσεις  τηςκείµενης  νοµοθεσίας  και  θαπληρούν τους όρους υγιεινήςκαι  ποιότητας  όπως  αυτοίκαθορίζονται από τον ΚώδικαΤροφίµων  και  Ποτών,  τιςσχετικές  οδηγίες  του  ΕΦΕΤκαι  της  ΕΕ,  θα  είναι  τηςαπόλυτης  αρεσκείας  τουφορέα, χωρίς ο προµηθευτήςνα µπορεί να  επικαλεσθεί γιαόφελός  του  οποιαδήποτετυχόν  ασάφεια.  Αποκλείονταιτα  προϊόντα  ανωµάλουχρώµατος  –  οσµής,  σεσυσκευασίες  µε  ρύπους,σχισµένες  ή  φθαρµένες  ήπαραµορφώσεις  µεταλλικήςσυσκευασίας.  Η  συσκευασίανα  είναι  αεροστεγής,  και  νααναγράφεται  σε  αυτήν  ηηµεροµηνία  λήξης  τουπροϊόντος.

ΝΑΙ

8 Αναψυκτικόλεµονάδα  µεανθρακικό (φιάλη 1,5λίτρου)
Θα  είναι  αρίστης  ποιότηταςεγκεκριµένων  εταιριώνευρείας  κατανάλωσης  µε  τιςανάλογες  πιστοποιήσεις  τηςκείµενης  νοµοθεσίας  και  θαπληρούν τους όρους υγιεινήςκαι  ποιότητας  όπως  αυτοίκαθορίζονται από τον ΚώδικαΤροφίµων  και  Ποτών,  τιςσχετικές  οδηγίες  του  ΕΦΕΤκαι  της  ΕΕ,  θα  είναι  τηςαπόλυτης  αρεσκείας  του

ΝΑΙ
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φορέα, χωρίς ο προµηθευτήςνα µπορεί να  επικαλεσθεί γιαόφελός  του  οποιαδήποτετυχόν  ασάφεια.  Αποκλείονταιτα  προϊόντα  ανωµάλουχρώµατος  –  οσµής,  σεσυσκευασίες  µε  ρύπους,σχισµένες  ή  φθαρµένες  ήπαραµορφώσεις  µεταλλικήςσυσκευασίας.  Η  συσκευασίανα  είναι  αεροστεγής,  και  νααναγράφεται  σε  αυτήν  ηηµεροµηνία  λήξης  τουπροϊόντος.

9 Αναψυκτικόπορτοκαλάδα  µεανθρακικό (φιάλη 1,5λίτρου)

Θα  είναι  αρίστης  ποιότηταςεγκεκριµένων  εταιριώνευρείας  κατανάλωσης  µε  τιςανάλογες  πιστοποιήσεις  τηςκείµενης  νοµοθεσίας  και  θαπληρούν τους όρους υγιεινήςκαι  ποιότητας  όπως  αυτοίκαθορίζονται από τον ΚώδικαΤροφίµων  και  Ποτών,  τιςσχετικές  οδηγίες  του  ΕΦΕΤκαι  της  ΕΕ,  θα  είναι  τηςαπόλυτης  αρεσκείας  τουφορέα, χωρίς ο προµηθευτήςνα µπορεί να  επικαλεσθεί γιαόφελός  του  οποιαδήποτετυχόν  ασάφεια.  Αποκλείονταιτα  προϊόντα  ανωµάλουχρώµατος  –  οσµής,  σεσυσκευασίες  µε  ρύπους,σχισµένες  ή  φθαρµένες  ήπαραµορφώσεις  µεταλλικήςσυσκευασίας.  Η  συσκευασίανα  είναι  αεροστεγής,  και  νααναγράφεται  σε  αυτήν  ηηµεροµηνία  λήξης  τουπροϊόντος.

ΝΑΙ

10 Αναψυκτικόπορτοκαλάδα  χωρίςανθρακικό (φιάλη 1,5λίτρου)
Θα  είναι  αρίστης  ποιότηταςεγκεκριµένων  εταιριώνευρείας  κατανάλωσης  µε  τιςανάλογες  πιστοποιήσεις  τηςκείµενης  νοµοθεσίας  και  θαπληρούν τους όρους υγιεινήςκαι  ποιότητας  όπως  αυτοίκαθορίζονται από τον ΚώδικαΤροφίµων  και  Ποτών,  τιςσχετικές  οδηγίες  του  ΕΦΕΤκαι  της  ΕΕ,  θα  είναι  τηςαπόλυτης  αρεσκείας  τουφορέα, χωρίς ο προµηθευτήςνα µπορεί να  επικαλεσθεί γιαόφελός  του  οποιαδήποτετυχόν  ασάφεια.  Αποκλείονταιτα  προϊόντα  ανωµάλουχρώµατος  –  οσµής,  σεσυσκευασίες  µε  ρύπους,σχισµένες  ή  φθαρµένες  ήπαραµορφώσεις  µεταλλικήςσυσκευασίας.  Η  συσκευασία

ΝΑΙ
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να  είναι  αεροστεγής,  και  νααναγράφεται  σε  αυτήν  ηηµεροµηνία  λήξης  τουπροϊόντος.

11 Αναψυκτικό  τύπουCoca Cola (φιάλη 1,5λίτρου)

Θα  είναι  αρίστης  ποιότηταςεγκεκριµένων  εταιριώνευρείας  κατανάλωσης  µε  τιςανάλογες  πιστοποιήσεις  τηςκείµενης  νοµοθεσίας  και  θαπληρούν τους όρους υγιεινήςκαι  ποιότητας  όπως  αυτοίκαθορίζονται από τον ΚώδικαΤροφίµων  και  Ποτών,  τιςσχετικές  οδηγίες  του  ΕΦΕΤκαι  της  ΕΕ,  θα  είναι  τηςαπόλυτης  αρεσκείας  τουφορέα, χωρίς ο προµηθευτήςνα µπορεί να  επικαλεσθεί γιαόφελός  του  οποιαδήποτετυχόν  ασάφεια.  Αποκλείονταιτα  προϊόντα  ανωµάλουχρώµατος  –  οσµής,  σεσυσκευασίες  µε  ρύπους,σχισµένες  ή  φθαρµένες  ήπαραµορφώσεις  µεταλλικήςσυσκευασίας.  Η  συσκευασίανα  είναι  αεροστεγής,  και  νααναγράφεται  σε  αυτήν  ηηµεροµηνία  λήξης  τουπροϊόντος.

ΝΑΙ

12 Bανίλια  σε  σκόνη(βανιλίνη)(συσκευασία  5φιαλιδίων - 1,5 γρ.)

Bανίλια  σε  σκόνη  (βανιλίνη)(συσκευασία 5 φιαλιδίων - 1,5γρ.) : για χρήση µαγειρική καιζαχαροπλαστική.  πρέπει  ναέχει  πλούσια  γεύση  καιάρωµα  και  να  περιέχειορισµένα θρεπτικά συστατικάόπως  ασβέστιο,  σίδηρο,φυτικές  ίνες,  βιταµίνες  καιµαγνήσιο. Η  συσκευασία  ναείναι  αεροστεγής,  και  νααναγράφεται  σε  αυτήν  ηηµεροµηνία  λήξης  τουπροϊόντος.

ΝΑΙ

13 Βαφή  αυγών(φακελάκι 2 γρ.)
Η  βαφή  αυγών  (φακελάκι  2γρ.)  θα  πρέπει  να  είναι  σεδιάφορα  χρώµατα,  µη  τοξικόπροϊόν,  κατάλληλο  γιατρόφιµα  µε  τις  ανάλογεςπιστοποιήσεις.   Ησυσκευασία  να  είναιαεροστεγής,  και  νααναγράφεται  σε  αυτήν  ηηµεροµηνία  λήξης  τουπροϊόντος.

ΝΑΙ

14 Βούτυρο  τύπουΚερκύρας(συσκευασία 250 γρ.) Το βούτυρο τύπου Κερκύρας(συσκευασία 250 γρ.) θα είναιάριστης  ποιότητας  και  θαπαραδίδεται  σε  συσκευασίατων 250 γρ. κατά προτίµησησε πλαστικό κύπελλο (κεσές),
ΝΑΙ
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εγκεκριµένο  για  διατήρησητροφίµων,  µε  ένδειξη  στηνσυσκευασία  του ηµεροµηνίαςπαραγωγής  και  λήξηςκατανάλωσης του προϊόντος.

15 Αυγάωοσκοπηµένα, άνωτων 55γρ.(*)

Τα  αυγά κότας  πρέπει  ναείναι  κατηγορίας  Α’,  φρέσκα,µε αναγραφόµενη ηµεροµηνίαλήξης  και  να  µην  είναιραγισµένα  ή  σπασµένα.  Τααυγά θα είναι µεσαίου βάρους55-63  γρ.  και  θα  είναισυσκευασµένα  από  τοωοσκοπικό  κέντρο  ή  τοκέντρο  συσκευασίας,  µε  τιςπροβλεπόµενες  από  τηνκείµενη  νοµοθεσία  ενδείξεις.Επί  των  αυγών  :Ηυποχρεωτική  σήµανση  κάθεαυγού µε το διακριτικό αριθµόπαραγωγού  για  έλεγχοκαταγωγής  και  του  τρόπουπαραγωγής.  Επί  τηςσυσκευασίας  των  αυγών  ηποιοτική  κατηγορία,  ηκατηγορία  βάρους,  το  όνοµαή την εταιρική  επωνυµία  τουκέντρου  ωοσκοπήσεως  καισυσκευασίας,  το  σήµα  τηςεπιχείρησης.  Το  διακριτικόαριθµό  σήµα  της  κατηγορίαςΑ΄.  Η  ηµεροµηνία  ελάχιστηςδιατηρησιµότητας  και  ηηµεροµηνία  συσκευασίας.  Ηπαραλαβή  και  η  µεταφοράτων νωπών αυγών να πληροίτους  όρους  της  κείµενηςΥγειονοµικής  Νοµοθεσίας«Καν.1907/90,2295/2003/ΕΚ»Έλεγχος  µακροσκοπικός-χηµικός-µικροβιολογικός.  Ηπαράδοση  τους  να  γίνεταιτρεις  (3)  ηµέρες  από  τηνηµεροµηνία ωοσκόπησης. 

ΝΑΙ

16 Γάλα  εβαπορέπλήρες  (συσκευασία410 γρ.) Το γάλα τύπου ΕΒΑΠΟΡΕ θαείναι  πλήρες  και  αγελαδινό.Θα  είναι  αρίστης  ποιότητας,υψηλής  διατροφικής  αξίας,συµπυκνωµένο  σεπαχύρρευστη  µορφή  (όχισκόνη),  µε την αφαίρεση τουνερού  µόνο,  απαλλαγµένοαπό  οποιαδήποτε  άχρηστη,περιττή ή βλαβερή ουσία  καιθα  έχει  υποστεί  υψηλούβαθµού  αποστείρωση  µε  τιςσύγχρονες  επιστηµονικέςµεθόδους.  Θα  είναισυσκευασµένο  σε  µεταλλικόκουτί καθαρού βάρους 410 gr,µε  εύκολο  άνοιγµα  (easyopen).  Εξωτερικά  της

ΝΑΙ
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συσκευασίας θα αναγράφεταιη  ηµεροµηνία  λήξης  τουγάλακτος, η οποία δεν µπορείνα  είναι  µικρότερη  τωνδώδεκα (12)  µηνών από τηνεκτιµώµενη  ηµέραπαράδοσης  του  στο  ∆ήµο.Επίσης,  θα  αναγράφονται  ταθρεπτικά  συστατικά  ανά  100ml γάλακτος  (πρωτεΐνες,υδατάνθρακες,  λιπαρά,ασβέστιο,  φώσφορο,βιταµίνες, ενέργεια κ.λ.π.).

17 Γάλα  µακράςδιαρκείας  (UHT)  µε3,5%  λιπαρά(συσκευασία  1λίτρου)

Το  Γάλα  µακράς  διαρκείας(UHT)  µε  3,5%  λιπαρά(συσκευασία  1  λίτρου)παστεριωµένο,  πλήρες  (µε3,5%  λιπαρά),  ελληνικήςπροέλευσης,  σε  χάρτινησυσκευασία ή πλαστική φιάλητου  1  λίτρου  και  θααναγράφεται  σε  αυτήν  ηηµεροµηνία  λήξης  και  τοποσοστό  λιπαρών  πουπεριέχει (3,5%).

ΝΑΙ

18 Γάλα  φρέσκο  µε3,5%  λιπαρά(συσκευασία  1λίτρου)
Το  φρέσκο  γάλα  πρέπει  ναείναι  παστεριωµένο,  πλήρες(µε  3,5%  λιπαρά),  ελληνικήςπροέλευσης,  σε  χάρτινησυσκευασία ή πλαστική φιάλητου  1  λίτρου  και  θααναγράφεται  σε  αυτήν  ηηµεροµηνία  λήξης  και  τοποσοστό  λιπαρών  πουπεριέχει (3,5%).

ΝΑΙ

19 Γαλοπούλα  (φιλέτο)βραστή σε φέτες Η γαλοπούλα (φιλέτο) βραστήσε  φέτες  θα  πρέπει  να  είναιπαρασκευασµένη  καισυσκευασµένη  σύµφωνα  µετις  υγειονοµικές  καικτηνιατρικές διατάξεις. 
ΝΑΙ

20 Γαλοπούλα  (φιλέτο)καπνιστή σε φέτες
Η  γαλοπούλα  (φιλέτο)καπνιστή σε φέτες  θα πρέπεινα είναι παρασκευασµένη καισυσκευασµένη  σύµφωνα  µετις  υγειονοµικές  καικτηνιατρικές διατάξεις.

ΝΑΙ

21 Γαρύφαλλο ολόκληρο(καρφάκια)(συσκευασία  των  15γρ.)
Γαρύφαλλο  ολόκληρο(καρφάκια)  (συσκευασία  των15  γρ.)  : Τα  µπαχαρικάπρέπει  να  έχουν  φρέσκοάρωµα  και  φυσιολογικόχρώµα.  Σε  συσκευασία  πουαναγράφεται  η  ηµεροµηνίαπαραγωγής  και λήξης.

ΝΑΙ

22 Γαρύφαλλο  τριµµένο(συσκευασία  των  15γρ.) Γαρύφαλλο  τριµµένο(συσκευασία των 15 γρ.) : Ταµπαχαρικά  πρέπει  να  έχουνφρέσκο  άρωµα  καιφυσιολογικό  χρώµα.  Σε
ΝΑΙ
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συσκευασία που αναγράφεταιη ηµεροµηνία παραγωγής  καιλήξης.

23 Γιαούρτι  λευκόαγελάδας 2% λιπαρά(συσκευασία  -κεσεδάκι  των  200γραµ.) 

Το  γιαούρτι  πρέπει  να  είναιαγελάδας,  µε  ποσοστόλιπαρών 2%, σε κεσεδάκι των200  γραµ.  Ειδικότερα  τοπροσφερόµενο  γιαούρτι  θαπρέπει να είναι συµπαγές, όχιπορώδες και η επιφάνεια τηςµάζας  του  να  εµφανίζει  τηνόψη  αλάβαστρου  χωρίςδιαχωρισµό  ορού  ήσυσσώρευση  υγρασίας  κάτωαπό  το  κάλυµµα.  Η  οσµή-γεύση  του  θα  είναιαρωµατική,  ευχάριστη  καιελαφρά  όξινη,  το  δε  χρώµαλευκό όπως του γάλακτος.  Ηµεταφορά  του  θα  γίνεται  µεκατάλληλα  αυτοκίνητα  –ψυγεία.

ΝΑΙ

24 Γιαούρτι λευκό αγελάδας – πλήρες (συσκευασία - κεσεδάκι των 200 γραµ.)

Το  γιαούρτι  πρέπει  να  είναιαγελάδας,  πλήρες,  σεκεσεδάκι  των  200  γραµ.Ειδικότερα το προσφερόµενογιαούρτι  θα  πρέπει  να  είναισυµπαγές, όχι πορώδες και ηεπιφάνεια  της  µάζας  του  ναεµφανίζει  την  όψηαλάβαστρου  χωρίςδιαχωρισµό  ορού  ήσυσσώρευση  υγρασίας  κάτωαπό  το  κάλυµµα.  Η  οσµή-γεύση  του  θα  είναιαρωµατική,  ευχάριστη  καιελαφρά  όξινη,  το  δε  χρώµαλευκό όπως του γάλακτος.  Ηµεταφορά  του  θα  γίνεται  µεκατάλληλα  αυτοκίνητα  –ψυγεία.

ΝΑΙ

25 Γιαούρτι  στραγγιστό10%  (συσκευασία1.000 γραµ.) 

Το  γιαούρτι  πρέπει  να  είναιαγελάδας,  στραγγιστό  µεποσοστό  λιπαρών  10%,  σεκεσέ  των  1.000  γραµ.Ειδικότερα το προσφερόµενογιαούρτι  θα  πρέπει  να  είναισυµπαγές, όχι πορώδες και ηεπιφάνεια  της  µάζας  του  ναεµφανίζει  την  όψηαλάβαστρου  χωρίςδιαχωρισµό  ορού  ήσυσσώρευση  υγρασίας  κάτωαπό  το  κάλυµµα.  Η  οσµή-γεύση  του  θα  είναιαρωµατική,  ευχάριστη  καιελαφρά  όξινη,  το  δε  χρώµαλευκό όπως του γάλακτος.  Ηµεταφορά  του  θα  γίνεται  µεκατάλληλα  αυτοκίνητα  –ψυγεία.

ΝΑΙ
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26 ∆άφνης  φύλλα(συσκευασία 20 γρ.)
∆άφνης  φύλλα  (συσκευασία20  γρ.)  : Τα  µπαχαρικάπρέπει  να  έχουν  φρέσκοάρωµα  και  φυσιολογικόχρώµα.  Σε  συσκευασία  πουαναγράφεται  η  ηµεροµηνίαπαραγωγής  και λήξης.

ΝΑΙ

27 ∆ηµητριακά  ΟλικήςΆλεσης  Corn Flakes(συσκευασία 500 γρ.)

∆ηµητριακά  Corn Flakes(συσκευασία  500  γρ.) :  τα∆ηµητριακά  θα  είναι  ολικήςαλέσεως χωρίς   σοκολάτα,σε χάρτινη συσκευασία  των500  gr.  ∆ε θα  περιέχουνχρωστικές ουσίες και  θααναγράφονται  οι  εξήςενδείξεις: α) ηµεροµηνίαλήξης β) σύνθεση  τουπροϊόντος γ) περιεκτικότητασε βιταµίνες.

ΝΑΙ

28 Ελαιόλαδο  extra(συσκευασία  1λίτρου) (**)
Το ελαιόλαδο πρέπει να είναιελληνικής  παραγωγής,τυποποιηµένο  καισυσκευασµένο  (  σεσυσκευασία του 1 λίτρου ), ναπληροί  τους  όρους  τωναγορανοµικών  διατάξεων  καινα  φέρει  οπωσδήποτεηµεροµηνία  παραγωγής  καιανάλωσης.  Κατά  προτίµησηνα   παράγεται  και  νασυσκευάζεται στην Ελλάδα.

ΝΑΙ

29 Ελαιόλαδοεξαιρετικό  (extra)παρθένο(συσκευασία  5λίτρων) (**)

Το ελαιόλαδο πρέπει να είναιελληνικής  παραγωγής,τυποποιηµένο  καισυσκευασµένο  (  σε  δοχείοτων  5  λίτρων  ),  να  πληροίτους  όρους  τωναγορανοµικών  διατάξεων  καινα  φέρει  οπωσδήποτεηµεροµηνία  παραγωγής  καιανάλωσης.  Το  χορηγούµενοείδος  :  εξαιρετικό  (extra)παρθένο,  πρέπει  να  είναι«ελαιόλαδο  εξαιρετικό  (extra)παρθένο»  µε  οξύτητα  0  –  1βαθµών  και  µε  χρώµακυµαινόµενο  από  κίτρινοµέχρι  πρασινοκίτρινο.  Κατάπροτίµηση να  παράγεται καινα  συσκευάζεται  στηνΕλλάδα.

ΝΑΙ

30 Ελιές  καλαµώνµαύρες µεγάλες
Ελιές καλαµών  µαύρεςµεγάλες : Οι  ελιές να  είναι  Α'ποιότητας, τύπου καλαµώνµαύρες µεγάλες. Να µην είναιµαλακές , να  διατίθενται   σεκατάλληλη   συσκευασία,εγκεκριµένη για  τηναποθήκευση  του προϊόντοςτου ενός (1) κιλού.

ΝΑΙ
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31 Ελιέςεκπυρηνωµένες
Ελιές  εκπυρηνωµένες  : Οιελιές να  είναι  Α' ποιότητας,τύπου καλαµών.  Να  µηνείναι µαλακές , να  διατίθενταισε κατάλληλη   συσκευασία,εγκεκριµένη για  τηναποθήκευση  του προϊόντοςτου ενός (1) κιλού.

ΝΑΙ

32 Ζαµπόν  µπούτι  σεφέτες - τυποποιηµένο(αεροστεγήςσυσκευασία)
Το ζαµπόν µπούτι σε φέτες -τυποποιηµένο  (αεροστεγήςσυσκευασία)  θα  πρέπει  ναείναι  παρασκευασµένο  καισυσκευασµένο  σύµφωνα  µετις  υγειονοµικές  καικτηνιατρικές διατάξεις. 

ΝΑΙ

33 Ζάχαρη  λευκή  ψιλή(συσκευασία  1.000γρ.)
Η ζάχαρη λευκή ψιλή να είναιελληνικής  παραγωγής,  σεχάρτινη  συσκευασία  του  1κιλού,  απαλλαγµένη  απόξένες  ύλες.  Να  πληροί  τουςόρους του Κώδικα Τροφίµωνκαι  Ποτών  καθώς  και  τιςισχύουσες  Κοινοτικές  καιΥγειονοµικές  ∆ιατάξεις.  Ησυσκευασία  να  µη  φέρεισχίσµατα ή ελαττώµατα.

ΝΑΙ

34 Ζάχαρη  άχνη(συσκευασία 400 γρ.)
Η  ζάχαρη  άχνη  να  είναιελληνικής  παραγωγής,  σεχάρτινη  συσκευασία των 400gr,  απαλλαγµένη  από  ξένεςύλες.  Να πληροί  τους  όρουςτου  Κώδικα  Τροφίµων  καιΠοτών  καθώς  και  τιςισχύουσες  Κοινοτικές  καιΥγειονοµικές  ∆ιατάξεις.  Ησυσκευασία  να  µη  φέρεισχίσµατα ή ελαττώµατα.

ΝΑΙ

35 Ζάχαρη  καστανή(συσκευασία 500 γρ.)
Η  ζάχαρη  καστανή(συσκευασία 500 γρ.) να είναιελληνικής  παραγωγής,  σεχάρτινη  συσκευασία των 500γρ.,  απαλλαγµένη  από  ξένεςύλες.  Να πληροί  τους  όρουςτου  Κώδικα  Τροφίµων  καιΠοτών  καθώς  και  τιςισχύουσες  Κοινοτικές  καιΥγειονοµικές  ∆ιατάξεις.  Ησυσκευασία  να  µη  φέρεισχίσµατα ή ελαττώµατα.

ΝΑΙ

36 Ζελέ  σε  διάφορεςγεύσεις (π.χ. ανανάς,κεράσι,  φράουλακ.α.)  (συσκευασία200 γρ.)

Ζελέ  σε  διάφορες  γεύσεις(π.χ.  ανανάς,  κεράσι,φράουλα  κ.α.)  (συσκευασία200  γρ.)  : η  συσκευασία  ναείναι  αεροστεγής,  και  νααναγράφεται  σε  αυτήν  ηηµεροµηνία  λήξης  τουπροϊόντος.  Η συσκευασία  ναµη  φέρει  σχίσµατα  ήελαττώµατα.

ΝΑΙ
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37 Ζυµαρικό  αστράκι(συσκευασία 500 γρ.)

Τα ζυµαρικά  πρέπει  να  είναιτυποποιηµένα,  πρόσφατηςπαραγωγής  από  σιµιγδάλι100%.  Πρέπει  να  είναιαπολύτως  καθαρά.  ∆ενπρέπει  να  εµφανίζουνοποιαδήποτε οσµή, αλλοίωσηή  συµπτώµατα  διάβρωσηςαπό  έντοµα,  ενώ  οιοργανοληπτικοί  χαρακτήρεςτων  βρασµένων  ζυµαρικώνπρέπει  να  είναι  άµεµπτοι,χωρίς  ενδείξειςχρησιµοποίησης µειονεκτικώνπρώτων  υλών  ή  ατελούςεπεξεργασίας  αυτών.  Θαδιατίθενται  σε  πλαστικήσυσκευασία  βάρους  500  gr,κατάλληλη για τρόφιµα,  στηνοποία  να  αναγράφεται  ηηµεροµηνία λήξεως. 

ΝΑΙ

38 Ζυµαρικό  κοραλάκι(συσκευασία 500 γρ.)

Τα ζυµαρικά  πρέπει  να  είναιτυποποιηµένα,  πρόσφατηςπαραγωγής  από  σιµιγδάλι100%.  Πρέπει  να  είναιαπολύτως  καθαρά.  ∆ενπρέπει  να  εµφανίζουνοποιαδήποτε οσµή, αλλοίωσηή  συµπτώµατα  διάβρωσηςαπό  έντοµα,  ενώ  οιοργανοληπτικοί  χαρακτήρεςτων  βρασµένων  ζυµαρικώνπρέπει  να  είναι  άµεµπτοι,χωρίς  ενδείξειςχρησιµοποίησης µειονεκτικώνπρώτων  υλών  ή  ατελούςεπεξεργασίας  αυτών.  Θαδιατίθενται  σε  πλαστικήσυσκευασία  βάρους  500  gr,κατάλληλη για τρόφιµα,  στηνοποία  να  αναγράφεται  ηηµεροµηνία λήξεως.

ΝΑΙ

39 Ζυµαρικό  κοφτό(συσκευασία 500 γρ.) Τα ζυµαρικά  πρέπει  να  είναιτυποποιηµένα,  πρόσφατηςπαραγωγής  από  σιµιγδάλι100%.  Πρέπει  να  είναιαπολύτως  καθαρά.  ∆ενπρέπει  να  εµφανίζουνοποιαδήποτε οσµή, αλλοίωσηή  συµπτώµατα  διάβρωσηςαπό  έντοµα,  ενώ  οιοργανοληπτικοί  χαρακτήρεςτων  βρασµένων  ζυµαρικώνπρέπει  να  είναι  άµεµπτοι,χωρίς  ενδείξειςχρησιµοποίησης µειονεκτικώνπρώτων  υλών  ή  ατελούςεπεξεργασίας  αυτών.  Θαδιατίθενται  σε  πλαστικήσυσκευασία  βάρους  500  gr,κατάλληλη για τρόφιµα,  στηνοποία  να  αναγράφεται  η

ΝΑΙ
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ηµεροµηνία λήξεως.

40 Ζυµαρικό  κριθαράκιµέτριο  (συσκευασία500 γρ.)

Τα ζυµαρικά  πρέπει  να  είναιτυποποιηµένα,  πρόσφατηςπαραγωγής  από  σιµιγδάλι100%.  Πρέπει  να  είναιαπολύτως  καθαρά.  ∆ενπρέπει  να  εµφανίζουνοποιαδήποτε οσµή, αλλοίωσηή  συµπτώµατα  διάβρωσηςαπό  έντοµα,  ενώ  οιοργανοληπτικοί  χαρακτήρεςτων  βρασµένων  ζυµαρικώνπρέπει  να  είναι  άµεµπτοι,χωρίς  ενδείξειςχρησιµοποίησης µειονεκτικώνπρώτων  υλών  ή  ατελούςεπεξεργασίας  αυτών.  Θαδιατίθενται  σε  πλαστικήσυσκευασία  βάρους  500  gr,κατάλληλη για τρόφιµα,  στηνοποία  να  αναγράφεται  ηηµεροµηνία λήξεως.

ΝΑΙ

41 Ζυµαρικό  µακαρόνιαΝο  2  για  παστίτσιο(συσκευασία 500 γρ.)

Τα ζυµαρικά  πρέπει  να  είναιτυποποιηµένα,  πρόσφατηςπαραγωγής  από  σιµιγδάλι100%.  Πρέπει  να  είναιαπολύτως  καθαρά.  ∆ενπρέπει  να  εµφανίζουνοποιαδήποτε οσµή, αλλοίωσηή  συµπτώµατα  διάβρωσηςαπό  έντοµα,  ενώ  οιοργανοληπτικοί  χαρακτήρεςτων  βρασµένων  ζυµαρικώνπρέπει  να  είναι  άµεµπτοι,χωρίς  ενδείξειςχρησιµοποίησης µειονεκτικώνπρώτων  υλών  ή  ατελούςεπεξεργασίας  αυτών.  Θαδιατίθενται  σε  πλαστικήσυσκευασία  βάρους  500  gr,κατάλληλη για τρόφιµα,  στηνοποία  να  αναγράφεται  ηηµεροµηνία λήξεως.

ΝΑΙ

42 Ζυµαρικό  µακαρόνιαΝο  6  (συσκευασία500 γρ.) Τα ζυµαρικά  πρέπει  να  είναιτυποποιηµένα,  πρόσφατηςπαραγωγής  από  σιµιγδάλι100%.  Πρέπει  να  είναιαπολύτως  καθαρά.  ∆ενπρέπει  να  εµφανίζουνοποιαδήποτε οσµή, αλλοίωσηή  συµπτώµατα  διάβρωσηςαπό  έντοµα,  ενώ  οιοργανοληπτικοί  χαρακτήρεςτων  βρασµένων  ζυµαρικώνπρέπει  να  είναι  άµεµπτοι,χωρίς  ενδείξειςχρησιµοποίησης µειονεκτικώνπρώτων  υλών  ή  ατελούςεπεξεργασίας  αυτών.  Θαδιατίθενται  σε  πλαστικήσυσκευασία  βάρους  500  gr,κατάλληλη για τρόφιµα,  στην

ΝΑΙ
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οποία  να  αναγράφεται  ηηµεροµηνία λήξεως.

43 Ζυµαρικό  µακαρόνιαΝο  10  (συσκευασία500 γρ.)

Τα ζυµαρικά  πρέπει  να  είναιτυποποιηµένα,  πρόσφατηςπαραγωγής  από  σιµιγδάλι100%.  Πρέπει  να  είναιαπολύτως  καθαρά.  ∆ενπρέπει  να  εµφανίζουνοποιαδήποτε οσµή, αλλοίωσηή  συµπτώµατα  διάβρωσηςαπό  έντοµα,  ενώ  οιοργανοληπτικοί  χαρακτήρεςτων  βρασµένων  ζυµαρικώνπρέπει  να  είναι  άµεµπτοι,χωρίς  ενδείξειςχρησιµοποίησης µειονεκτικώνπρώτων  υλών  ή  ατελούςεπεξεργασίας  αυτών.  Θαδιατίθενται  σε  πλαστικήσυσκευασία  βάρους  500  gr,κατάλληλη για τρόφιµα,  στηνοποία  να  αναγράφεται  ηηµεροµηνία λήξεως.

ΝΑΙ

44 Ζυµαρικό  πεπονάκι(συσκευασία 500 γρ.)

Τα ζυµαρικά  πρέπει  να  είναιτυποποιηµένα,  πρόσφατηςπαραγωγής  από  σιµιγδάλι100%.  Πρέπει  να  είναιαπολύτως  καθαρά.  ∆ενπρέπει  να  εµφανίζουνοποιαδήποτε οσµή, αλλοίωσηή  συµπτώµατα  διάβρωσηςαπό  έντοµα,  ενώ  οιοργανοληπτικοί  χαρακτήρεςτων  βρασµένων  ζυµαρικώνπρέπει  να  είναι  άµεµπτοι,χωρίς  ενδείξειςχρησιµοποίησης µειονεκτικώνπρώτων  υλών  ή  ατελούςεπεξεργασίας  αυτών.  Θαδιατίθενται  σε  πλαστικήσυσκευασία  βάρους  500  gr,κατάλληλη για τρόφιµα,  στηνοποία  να  αναγράφεται  ηηµεροµηνία λήξεως.

ΝΑΙ

45 Ζυµαρικό  χυλοπιτάκι(συσκευασία 500 γρ.) Τα ζυµαρικά  πρέπει  να  είναιτυποποιηµένα,  πρόσφατηςπαραγωγής  από  σιµιγδάλι100%.  Πρέπει  να  είναιαπολύτως  καθαρά.  ∆ενπρέπει  να  εµφανίζουνοποιαδήποτε οσµή, αλλοίωσηή  συµπτώµατα  διάβρωσηςαπό  έντοµα,  ενώ  οιοργανοληπτικοί  χαρακτήρεςτων  βρασµένων  ζυµαρικώνπρέπει  να  είναι  άµεµπτοι,χωρίς  ενδείξειςχρησιµοποίησης µειονεκτικώνπρώτων  υλών  ή  ατελούςεπεξεργασίας  αυτών.  Θαδιατίθενται  σε  πλαστικήσυσκευασία  βάρους  500  gr,

ΝΑΙ
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κατάλληλη για τρόφιµα,  στηνοποία  να  αναγράφεται  ηηµεροµηνία λήξεως.
46 Κακάο  σε  σκόνη(συσκευασία 125 γρ.)

Κακάο σε σκόνη (συσκευασία125 γρ.)  :  απαλλαγµένο απόξένες  ύλες,  σε  συσκευασίακατάλληλη  για  τρόφιµα,  µεηµεροµηνία  παραγωγής  καιλήξης. Πρέπει να έχει φρέσκοάρωµα  και  φυσιολογικόχρώµα.

ΝΑΙ

47 Κανέλλα  τριµµένη(συσκευασία 50 γρ.)
Τα  µπαχαρικά  πρέπει  ναέχουν  φρέσκο  άρωµα  καιφυσιολογικό  χρώµα.  Σεσυσκευασία που αναγράφεταιη ηµεροµηνία παραγωγής  καιλήξης.

ΝΑΙ

48 Κανέλλα  ξύλο(συσκευασία 50 γρ.)
Τα  µπαχαρικά  πρέπει  ναέχουν  φρέσκο  άρωµα  καιφυσιολογικό  χρώµα.  Σεσυσκευασία που αναγράφεταιη ηµεροµηνία παραγωγής  καιλήξης.

ΝΑΙ

49 Καραµέλες  τύπουGELO (συσκευασία1000 γρ.)
Καραµέλες  τύπου  GELO(συσκευασία  1000  γρ.)  :  Ναπεριέχουν  µόνο  φυσικάσυστατικά  και  χυµούςφρούτων,  χωρίς  χρωστικέςκαι  συντηρητικά.Απαγορεύονται  τα  ζωικάσυστατικά.  Σε  συσκευασίαπου  αναγράφεται  ηηµεροµηνία  παραγωγής   καιλήξης.

ΝΑΙ

50 Καφές  ελληνικός(συσκευασία 490 γρ.)
Καφές ελληνικός (συσκευασία490 γρ.) : απαλλαγµένος απόξένες  ύλες,  σε  συσκευασίακατάλληλη  για  τρόφιµα,  µεηµεροµηνία  παραγωγής  καιλήξης.  Πρέπει  να  έχουνφρέσκο  άρωµα  καιφυσιολογικό χρώµα

ΝΑΙ

51 Καφές  στιγµιαίος(τύπου  Nescafe)(συσκευασία 200 γρ.)
Καφές  στιγµιαίος  (τύπουNescafe)  (συσκευασία  200γρ.)  : απαλλαγµένος  απόξένες  ύλες,  σε  συσκευασίακατάλληλη  για  τρόφιµα,  µεηµεροµηνία  παραγωγής  καιλήξης.  Πρέπει  να  έχουνφρέσκο  άρωµα  καιφυσιολογικό χρώµα

ΝΑΙ

52 Καφές  φίλτρου(τύπου  Jacobs)(συσκευασία 500 γρ.) Καφές  φίλτρου  (τύπουJacobs) (συσκευασία 500 γρ.): απαλλαγµένος  από  ξένεςύλες,  σε  συσκευασίακατάλληλη  για  τρόφιµα,  µεηµεροµηνία  παραγωγής  καιλήξης.  Πρέπει  να  έχουνφρέσκο  άρωµα  και

ΝΑΙ
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φυσιολογικό χρώµα

53 Κεφαλοτύρι  τριµµένο(συσκευασία 500 γρ.)

Πρέπει  να  είναι  ελληνικήςπροέλευσης,  σε  αεροστεγήσυσκευασία.  Να  έχει  ήπιαγεύση, να έχει υποστεί πλήρηκαι επιτυχηµένη ωρίµανση, ναείναι  απαλλαγµένο  απόαντικανονικές  οσµές  καιγεύσεις  και  να  µηνπαρουσιάζει αλλοιώσεις υφήςκαι  χρώµατος,  να  φέρει  δεοπωσδήποτε  ηµεροµηνίαπαραγωγής.  Να  είναι  Α΄ποιότητας  .  Να  προέρχεταιαπό  τυροκοµεία  µε  αριθµόέγκρισης  από  την  αρµόδιαυπηρεσία  και  η  παρασκευή,συντήρηση  και  διακίνηση  νατηρεί τον κώδικα HACCP.

ΝΑΙ

54 Κοµπόστα  ροδάκινο(συσκευασία 820 γρ.)
Κοµπόστα  ροδάκινο(συσκευασία  820  γρ.) :  Επίτης συσκευασίας πρέπειαπαραίτητα  να  αναγράφεταιτο   καθαρό  βάρος τουπεριεχοµένου καρπού µετάτην αποστράγγιση, ηπυκνότητα του σιροπιού και ηηµεροµηνία  λήξης.  ∆ενεπιτρέπεται  να  περιέχειπρόσθετες χρωστικές ουσίες. 

ΝΑΙ

55 Κόρν  φλάουερ(συσκευασία 200 γρ.)
Κόρν  φλάουερ  (συσκευασία200 γρ.) : Αλεύρι αραβοσίτουγια  µαγειρική  σε  χάρτινησυσκευασία  των  200gr.  Ησυσκευασία  να  είναιαεροστεγής,  και  νααναγράφεται  σε  αυτήν  ηηµεροµηνία  λήξης  τουπροϊόντος.  Η συσκευασία  ναµη  φέρει  σχίσµατα  ήελαττώµατα. 

ΝΑΙ

56 Κρέµα  γάλακτος(συσκευασία 500 γρ.)

Η  κρέµα  γάλακτος(συσκευασία 500 γρ.) να έχει35%  λιπαρά,  χωρίςσυντηρητικά.  Για  χρήσηµαγειρική  καιζαχαροπλαστική. Θα  είναιάριστης  ποιότητας  και  θαπαραδίδεται σε χάρτινη, κατάπροτίµηση,  συσκευασία  των500  γρ.,  εγκεκριµένη  γιαδιατήρηση  τροφίµων,  µεένδειξη στην συσκευασία τουηµεροµηνίας  παραγωγής  καιλήξης  κατανάλωσης  τουπροϊόντος.  

ΝΑΙ

57 Κύµινο  τριµµένο(συσκευασία 50 γρ.) Κύµινο τριµµένο (συσκευασία50  γρ.)  :  Τα  µπαχαρικάπρέπει  να  έχουν  φρέσκοάρωµα  και  φυσιολογικό
ΝΑΙ
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χρώµα.  Σε  συσκευασία  πουαναγράφεται  η  ηµεροµηνίαπαραγωγής  και λήξης.
58 Λεµόνι  άρτυµα  (340γρ.)

Λεµόνι άρτυµα (340 γρ.) : Ταµπαχαρικά  πρέπει  να  έχουνφρέσκο  άρωµα  καιφυσιολογικό  χρώµα.  Σεσυσκευασία που αναγράφεταιη ηµεροµηνία παραγωγής  καιλήξης.
ΝΑΙ

59 Μαγιονέζα(συσκευασία 500 ml)

Μαγιονέζα  (συσκευασία  500ml) : µε βασικά συστατικά τοφυτικό έλαιο, αυγό (ολόκληρο,κρόκος  ή  συνδυασµός  µεασπράδι  αυγού),  ξύδι,ζάχαρη,  αλάτι,  χυµόςλεµονιού,  µπαχαρικά  /αρωµατικές  ύλες.  Θα πρέπεινα παρασκευάζεται σύµφωναµε  αυστηρές  συνθήκεςυγιεινής και ασφάλειας  και µευλικά  όπως  ξύδι,  χυµόλεµονιού  και  αλάτι  τα  οποίαδηµιουργούν  όχι  µόνο  έναδυσµενές περιβάλλον για τηνανάπτυξη  των  µικροβίωναλλά  µπορεί  να  προκαλέσειέως  και  την  θανάτωσή  τους.Η  χρήση  παστεριωµένωναυγών  είναι  απαραίτητηπροϋπόθεση.  Σε  γυάλινησυσκευασία  εγκεκριµένη  γιαδιατήρηση  τροφίµων,  µεένδειξη στην συσκευασία τουηµεροµηνίας  παραγωγής  καιλήξης  κατανάλωσης  τουπροϊόντος.  

ΝΑΙ

60 Μαργαρίνη  soft µεελαιόλαδο(συσκευασία 250 γρ.)

Η  µαργαρίνη  soft µεελαιόλαδο  (συσκευασία  250γρ.)  πρέπει  να  είναι  100%φυτικό  προϊόν  από  εκλεκτάέλαια  εµπλουτισµένο  µεβιταµίνες.  Κατάλληλη  γιαάλειµµα  και  για  τηνπαρασκευή  γλυκών  καιφαγητών. Θα παραδίδεται σεσυσκευασία των 250 γρ. κατάπροτίµηση  σε  πλαστικόκύπελλο (κεσές),  εγκεκριµένογια  διατήρηση  τροφίµων,  µεένδειξη στην συσκευασία τουηµεροµηνίας  παραγωγής  καιλήξης  κατανάλωσης  τουπροϊόντος.  

ΝΑΙ

61 Μαρµελάδα  (τάπερ500 γρ.) Η µαρµελάδα (τάπερ 500 γρ.)θα  πρέπει  να  είναι σεδιάφορες  γεύσεις.  Να  είναιπαρασκευασµένη  µε  γεύσηκαι  οσµή χαρακτηριστική  τουχρησιµοποιηθέντος  είδους.Επί  της  συσκευασίας  να
ΝΑΙ
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αναγράφεται  η ένδειξη  χωρίςσυντηρητικά  να  υπάρχειένδειξη  του  συστήµατοςδιασφάλισης  ποιότητας  καιδιαχείρισης  τροφίµων,σύµφωνα  µε  τα  οριζόµενααπό  τους  αντίστοιχουςοργανισµούς πιστοποίησης. 

62 Μαχαίρι  πλαστικό(συσκευασία  100τµχ.)

Να  πληρούν  όλες  τιςπροδιαγραφές  που  ορίζει  οΚώδικας  Τροφίµων  ΚαιΠοτών  (Άρθρα  9,  21-28¨Υλικά  και  Αντικείµενα  πουπροορίζονται  να  έλθουν  σεεπαφή µε τα τρόφιµα¨). β) Ναφέρουν  τη  σχετική  σήµανσηκαταλληλότητας.  γ)  Να  είναικατασκευασµένα  από  υλικάφιλικά προς το περιβάλλον. δ)Εάν  ο  παραγωγός  είναιδιαφορετικός  από  τονπροµηθευτή,  να  δηλώνονταιτα  πλήρη  στοιχεία  τουπαραγωγού  εργοστασίου.  ε)Ο  παραγωγός  να  διαθέτειπιστοποιητικό  συστήµατοςποιότητας  κατά  το  πρότυποΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 9001.  Στ)  Τασκεύη  να  είναι  εύχρηστα  καιανθεκτικά.

ΝΑΙ

63 Μέλι  κωνοφόρων  &άνθεων  (συσκευασία1 κιλού)

Το  µέλι  κωνοφόρων  &ανθέων  (συσκευασία  1κιλού)  :  η  συγκοµιδή  και  ηπαραγωγή  κατά  προτίµησηνα   γίνεται  στην  Ελλάδα  καιαυτό  να  αναφέρεται  ρητώςστη συσκευασία. Να µην έχειαφαιρεθεί  η  γύρη  ή  άλλοειδικό  συστατικό.  Ναπροέρχεται  από  άνθη  ήκωνοφόρα  και  τούτο  νααναφέρεται  στην  ετικέτασυσκευασίας.  Η  συσκευασίανα είναι σε γυάλινα βάζα. Ναείναι  αγνό,  φυσικόανεπεξέργαστο προϊόν  χωρίςπροσµίξεις  και  συντηρητικάσε  συσκευασία  εγκεκριµένηγια  διατήρηση  τροφίµων  µεηµεροµηνία  παραγωγής  καιλήξης κατανάλωσης.

ΝΑΙ

64 Μοσχοκάρυδοτριµµένο(συσκευασία 15 γρ.)
Μοσχοκάρυδο  τριµµένο(συσκευασία  15  γρ.)  : Ταµπαχαρικά  πρέπει  να  έχουνφρέσκο  άρωµα  καιφυσιολογικό  χρώµα.  Σεσυσκευασία που αναγράφεταιη ηµεροµηνία παραγωγής  καιλήξης.

ΝΑΙ

65 Μουστάρδα(συσκευασία  1.000 Η  µουστάρδα  (συσκευασία1.000 γρ.) -  άρτυµα φαγητού ΝΑΙ
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γρ.) - µε έχει βασικό συστατικό τονσιναπόσπορο.  Η συσκευασίανα  είναι  αεροστεγής  και  νααναγράφεται  σε  αυτήν  ηηµεροµηνία  λήξης  τουπροϊόντος.
66 Μπαχάρι  ολόκληρο(συσκευασία 50 γρ.)

Μπαχάρι  ολόκληρο(συσκευασία  50  γρ.)  :  Ταµπαχαρικά  πρέπει  να  έχουνφρέσκο  άρωµα  καιφυσιολογικό  χρώµα.  Σεσυσκευασία που αναγράφεταιη ηµεροµηνία παραγωγής  καιλήξης.

ΝΑΙ

67 Μπεϊκινγκ  πάουντερ(µεταλλικό  κουτί  200γρ.)

Μπεϊκινγκ  πάουντερ(µεταλλικό  κουτί  200  γρ.)  :διογκωτικό  υλικό  σε σκόνη.Να  παραδίδονται  από  τονπροµηθευτή  σε  συσκευασίακουτιού των 200 γραµµαρίων.Να  είναι  αεροστεγής  και  νααναγράφεται  σε αυτήν  ηηµεροµηνία  λήξης τουπροϊόντος.Η συσκευασία  ναµη φέρει σχίσµατα  ήελαττώµατα.

ΝΑΙ

68 Μπισκότα  τύπου"ΜΙΡΑΝΤΑΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ"(συσκευασία 250 γρ.)

Μπισκότα  τύπου  "ΜΙΡΑΝΤΑΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ"(συσκευασία  250  γρ.):κλασσικά, ή µε αλεύρι ολικήςάλεσης µε γάλα &   ασβέστιο,ή µε σοκολάτα γάλακτος ή µεκακάο & σοκολάτα.  Με κύριοσυστατικό  των  προϊόντωνδηµητριακά,  όπως  σιτάρι,σίκαλη,  βρώµη  και  κριθάρι.Να περιέχουν  υδατάνθρακες(  βασική  πηγή  ενέργειας  γιατον οργανισµό ).Να περιέχουνποσότητες  πρωτεΐνης, ηοποία προέρχεται κυρίως απότα  δηµητριακά  καιδευτερευόντως  από  άλλασυστατικά  που  µπορεί  ναπεριέχουν,  όπως  είναι  τογάλα.  Με  υψηλήπεριεκτικότητά  σε  φυτικέςίνες, οι  όποιες  περιέχονταιστα  δηµητριακά  και  σταδηµητριακά  ολικής  άλεσης.Όσον  αφορά  στα  λιπαρά,αυτά  να  είναι  φυτικήςπροέλευσης.  Με πολύτιµεςβιταµίνες  και  µέταλλα ταοποία  είναι  απαραίτητα  γιατην  καλή  λειτουργία  τουοργανισµού.

ΝΑΙ

69 Μπισκότα  πτι-µπερ(συσκευασία 225 γρ.) Μπισκότα  πτι-µπερ(συσκευασία  225  γρ.)  :κλασσικά, ή µε αλεύρι ολικήςάλεσης µε γάλα &   ασβέστιο,
ΝΑΙ
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ή µε σοκολάτα γάλακτος ή µεκακάο & σοκολάτα.  Με κύριοσυστατικό  των  προϊόντωνδηµητριακά,  όπως  σιτάρι,σίκαλη,  βρώµη  και  κριθάρι.Να περιέχουν  υδατάνθρακες(  βασική  πηγή  ενέργειας  γιατον οργανισµό ).Να περιέχουνποσότητες  πρωτεΐνης, ηοποία προέρχεται κυρίως απότα  δηµητριακά  καιδευτερευόντως  από  άλλασυστατικά  που  µπορεί  ναπεριέχουν,  όπως  είναι  τογάλα.  Με  υψηλήπεριεκτικότητά  σε  φυτικέςίνες, οι  όποιες  περιέχονταιστα  δηµητριακά  και  σταδηµητριακά  ολικής  άλεσης.Όσον  αφορά  στα  λιπαρά,αυτά  να  είναι  φυτικήςπροέλευσης.  Με πολύτιµεςβιταµίνες  και  µέταλλα ταοποία  είναι  απαραίτητα  γιατην  καλή  λειτουργία  τουοργανισµού.
70 Μπισκοτόκρεµα(παιδική  κρέµα)(συσκευασία 300 γρ.)

Μπισκοτόκρεµα  (παιδικήκρέµα) (συσκευασία 300 γρ.) :να  πληροί  τους  όρους  πουαναφέρονται στο άρθρο 6 τουΚ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσεςΚοινοτικές  και  Υγειονοµικέςδιατάξεις.
ΝΑΙ

71 Ξύδι  απλό (πλαστικήφιάλη 400 ml)
Ξύδι  απλό  (πλαστική  φιάλη400  ml)  :  θα  πρέπει  ναπροέρχεται  από  σταφύλι  καινα  µην  είναι  αναπλήρωµαξυδιού (να  µην περιέχειαλκοόλη).

ΝΑΙ

72 Ξύδι  φίνο  (γυάλινηφιάλη 500 ml) Ξύδι φίνο (γυάλινη φιάλη 500ml) : θα πρέπει να προέρχεταιαπό  σταφύλι  και  να  µην  είναιαναπλήρωµα ξυδιού (να  µηνπεριέχει αλκοόλη).
ΝΑΙ

73 Πάπρικα  γλυκιά(συσκευασία 50 γρ.)
Πάπρικα  γλυκιά  (συσκευασία50  γρ.)  : Τα  µπαχαρικάπρέπει  να  έχουν  φρέσκοάρωµα  και  φυσιολογικόχρώµα.  Σε  συσκευασία  πουαναγράφεται  η  ηµεροµηνίαπαραγωγής  και λήξης.

ΝΑΙ

74 Πιάτο  πλαστικό  23cm (συσκευασία  50τµχ.) Να  πληρούν  όλες  τιςπροδιαγραφές  που  ορίζει  οΚώδικας  Τροφίµων  ΚαιΠοτών  (Άρθρα  9,  21-28¨Υλικά  και  Αντικείµενα  πουπροορίζονται  να  έλθουν  σεεπαφή µε τα τρόφιµα¨). β) Ναφέρουν  τη  σχετική  σήµανσηκαταλληλότητας.  γ)  Να  είναι

ΝΑΙ
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κατασκευασµένα  από  υλικάφιλικά προς το περιβάλλον. δ)Εάν  ο  παραγωγός  είναιδιαφορετικός  από  τονπροµηθευτή,  να  δηλώνονταιτα  πλήρη  στοιχεία  τουπαραγωγού  εργοστασίου.  ε)Ο  παραγωγός  να  διαθέτειπιστοποιητικό  συστήµατοςποιότητας  κατά  το  πρότυποΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 9001.  Στ)  Τασκεύη  να  είναι  εύχρηστα  καιανθεκτικά.

75 Πιάτο χάρτινο 16  cm(συσκευασία 10 τµχ.)

Να  πληρούν  όλες  τιςπροδιαγραφές  που  ορίζει  οΚώδικας  Τροφίµων  ΚαιΠοτών  (Άρθρα  9,  21-28¨Υλικά  και  Αντικείµενα  πουπροορίζονται  να  έλθουν  σεεπαφή µε τα τρόφιµα¨). β) Ναφέρουν  τη  σχετική  σήµανσηκαταλληλότητας.  γ)  Να  είναικατασκευασµένα  από  υλικάφιλικά προς το περιβάλλον. δ)Εάν  ο  παραγωγός  είναιδιαφορετικός  από  τονπροµηθευτή,  να  δηλώνονταιτα  πλήρη  στοιχεία  τουπαραγωγού  εργοστασίου.  ε)Ο  παραγωγός  να  διαθέτειπιστοποιητικό  συστήµατοςποιότητας  κατά  το  πρότυποΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 9001.  Στ)  Τασκεύη  να  είναι  εύχρηστα  καιανθεκτικά.

ΝΑΙ

76 Πιπέρι  µαύροτριµµένο(συσκευασία 50 γρ.)
Πιπέρι  µαύρο  τριµµένο(συσκευασία  50  γρ.)  : Ταµπαχαρικά  πρέπει  να  έχουνφρέσκο  άρωµα  καιφυσιολογικό  χρώµα.  Σεσυσκευασία που αναγράφεταιη ηµεροµηνία παραγωγής  καιλήξης.

ΝΑΙ

77 Πιρούνι  πλαστικό(συσκευασία  100τµχ.) Να  πληρούν  όλες  τιςπροδιαγραφές  που  ορίζει  οΚώδικας  Τροφίµων  ΚαιΠοτών  (Άρθρα  9,  21-28¨Υλικά  και  Αντικείµενα  πουπροορίζονται  να  έλθουν  σεεπαφή µε τα τρόφιµα¨). β) Ναφέρουν  τη  σχετική  σήµανσηκαταλληλότητας.  γ)  Να  είναικατασκευασµένα  από  υλικάφιλικά προς το περιβάλλον. δ)Εάν  ο  παραγωγός  είναιδιαφορετικός  από  τονπροµηθευτή,  να  δηλώνονταιτα  πλήρη  στοιχεία  τουπαραγωγού  εργοστασίου.  ε)Ο  παραγωγός  να  διαθέτειπιστοποιητικό  συστήµατοςποιότητας  κατά  το  πρότυπο

ΝΑΙ
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ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 9001.  Στ)  Τασκεύη  να  είναι  εύχρηστα  καιανθεκτικά.

78 Ποτήρι  πλαστικόλευκό  250  ml(συσκευασία 50 τµχ.)

Να  πληρούν  όλες  τιςπροδιαγραφές  που  ορίζει  οΚώδικας  Τροφίµων  ΚαιΠοτών  (Άρθρα  9,  21-28¨Υλικά  και  Αντικείµενα  πουπροορίζονται  να  έλθουν  σεεπαφή µε τα τρόφιµα¨). β) Ναφέρουν  τη  σχετική  σήµανσηκαταλληλότητας.  γ)  Να  είναικατασκευασµένα  από  υλικάφιλικά προς το περιβάλλον. δ)Εάν  ο  παραγωγός  είναιδιαφορετικός  από  τονπροµηθευτή,  να  δηλώνονταιτα  πλήρη  στοιχεία  τουπαραγωγού  εργοστασίου.  ε)Ο  παραγωγός  να  διαθέτειπιστοποιητικό  συστήµατοςποιότητας  κατά  το  πρότυποΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 9001.  Στ)  Τασκεύη  να  είναι  εύχρηστα  καιανθεκτικά.

ΝΑΙ

79 Πουρές  πατάταςστιγµής  (συσκευασία250 γρ.)
Πουρές  πατάτας  στιγµής(συσκευασία  250  γρ.)  :  θαείναι άριστης ποιότητας και θαπαραδίδεται σε χάρτινη, κατάπροτίµηση,  συσκευασία  των250  γρ.,  εγκεκριµένη  γιαδιατήρηση  τροφίµων,  µεένδειξη στην συσκευασία τουηµεροµηνίας  παραγωγής  καιλήξης  κατανάλωσης  τουπροϊόντος.  

ΝΑΙ

80 Πραλίνα  κρέµα(συσκευασία  1.000γρ.)
Πραλίνα  κρέµα  (συσκευασία1.000  γρ.)  : Μεαποβουτυρωµένο  γάλα,  σεπλαστική  συσκευασία  των1.000gr, χωρίς συντηρητικά.

ΝΑΙ

81 Ρεβίθια  (συσκευασία500 γρ.)

Ρεβίθια  (συσκευασία  500γρ.)  :  Πρέπει  να  είναιτυποποιηµένα,  ελληνικήςπροέλευσης,  παραγωγής  τουτρέχοντος  έτους,  απολύτωςκαθαρά,  απαλλαγµένα  απόκάθε  ξένη  ύλη,  µε  καρπούςυγιείς, ξηρούς και οµοιογενείς.∆εν πρέπει να παρουσιάζουνοποιαδήποτε  οσµή  ήαλλοίωση.  Η  συσκευασίατους θα είναι των 500 γρ. καιεπ’  αυτής  πρέπει  νααναγράφονται  οι  εξήςενδείξεις: α) Ποιότητα Α και β)Ελληνικής Προέλευσης.  

ΝΑΙ

82 Ρίγανη  τριµµένη(συσκευασία 100 γρ.) Ρίγανη τριµµένη (συσκευασία100  γρ.)  :  Αναλλοίωτησυσκευασία,  πρόσφατη ΝΑΙ
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παραγωγή  τριµµένη  µεπλούσιο  άρωµα.  Ταµπαχαρικά  πρέπει  να  έχουνφρέσκο  άρωµα  καιφυσιολογικό  χρώµα.  Σεσυσκευασία που αναγράφεταιη ηµεροµηνία παραγωγής  καιλήξης.

83 Ρύζι  γλασέ  ελληνικό(συσκευασία 500 γρ.)

Ρύζι  γλασέ  ελληνικό(συσκευασία  500  γρ.)  :Πρέπει  να  είναιτυποποιηµένο,  ελληνικήςπροέλευσης,  παραγωγής  τουτρέχοντος  έτους,  απολύτωςκαθαρό,  απαλλαγµένό  απόκάθε  ξένη  ύλη,  µε  καρπούςυγιείς, ξηρούς και οµοιογενείς.∆εν  πρέπει  να  παρουσιάζειοποιαδήποτε  οσµή  ήαλλοίωση. Η συσκευασία τουθα είναι  των 500 γρ.  και επ’αυτής  πρέπει  νααναγράφονται  οι  εξήςενδείξεις: α) Ποιότητα Α και β)Ελληνικής Προέλευσης.  

ΝΑΙ

84 Ρύζι  καρολίνα(συσκευασία 500 γρ.)

Ρύζι  καρολίνα  (συσκευασία500  γρ.)  :  Πρέπει  να  είναιτυποποιηµένο,  ελληνικήςπροέλευσης,  παραγωγής  τουτρέχοντος  έτους,  απολύτωςκαθαρό,  απαλλαγµένο  απόκάθε  ξένη  ύλη,  µε  καρπούςυγιείς, ξηρούς και οµοιογενείς.∆εν  πρέπει  να  παρουσιάζειοποιαδήποτε  οσµή  ήαλλοίωση. Η συσκευασία τουθα είναι  των 500 γρ.  και επ’αυτής  πρέπει  νααναγράφονται  οι  εξήςενδείξεις: α) Ποιότητα Α και β)Ελληνικής Προέλευσης.  

ΝΑΙ

85 Ρύζι  bonnet ελληνικό(συσκευασία 500 γρ.)

Ρύζι  bonnet ελληνικό(συσκευασία  500  γρ.)  :Πρέπει  να  είναιτυποποιηµένο,  ελληνικήςπροέλευσης,  παραγωγής  τουτρέχοντος  έτους,  απολύτωςκαθαρό,  απαλλαγµένο  απόκάθε  ξένη  ύλη,  µε  καρπούςυγιείς, ξηρούς και οµοιογενείς.∆εν  πρέπει  να  παρουσιάζειοποιαδήποτε  οσµή  ήαλλοίωση. Η συσκευασία τουθα είναι  των 500 γρ.  και επ’αυτής  πρέπει  νααναγράφονται  οι  εξήςενδείξεις: α) Ποιότητα Α και β)Ελληνικής Προέλευσης.  

ΝΑΙ

86 Σιµιγδάλι  χονδρό(συσκευασία 500 γρ.) Σιµιγδάλι  χονδρό(συσκευασία  500  γρ.)  :Συσκευασία  500gr ΝΑΙ
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αναλλοίωτη  µεαναγραφόµενεςπροδιαγραφές  και  πρόσφατηπαραγωγή. Α' ποιότητας
87 Σόδα  µαγειρική(συσκευασία 350 γρ.)

Σόδα  µαγειρική  (συσκευασία350 γρ.) :  Άριστης ποιότητας,σε συσκευασία των 350 gr γιαµαγειρική  χρήση.  Εξωτερικάτης  συσκευασίας  θααναγράφονται τα συστατικά, ηπροέλευση  και  εγγυηµένηηµεροµηνία  λήξηςτουλάχιστον  1  έτους  εκτόςψυγείου.

ΝΑΙ

88 Σόδα  µαγειρική(συσκευασία 20 γρ.)
Σόδα  µαγειρική  (συσκευασία20  γρ.)  : Άριστης  ποιότητας,σε συσκευασία των 20  gr γιαµαγειρική  χρήση.  Εξωτερικάτης  συσκευασίας  θααναγράφονται τα συστατικά, ηπροέλευση  και  εγγυηµένηηµεροµηνία  λήξηςτουλάχιστον  1  έτους  εκτόςψυγείου.

ΝΑΙ

89 Ταχίνι
Ταχίνι  από  αναποφλοίωτοσουσάµι,  χωρίς  πρόσθετασυντηρητικά,  χρώµατααρώµατα αλάτι ή ζαχαρη.  Μεένδειξη  ηµεροµηνίασυσκευασίας  και  λήξηςκατανάλωσης.

ΝΑΙ

90 Τοµάτα  κονκασέ(αποφλοιωµένη  καικοµµένη  σε  κύβους)(συσκευασία 400 γρ.)

Τοµάτα  κονκασέ(αποφλοιωµένη  και  κοµµένησε  κύβους)  (συσκευασία  400γρ.)  :  Πρέπει  να  είναι  σεσυσκευασία  χάρτινη  ήµεταλλική,  το  άνοιγµα  τηςοποίας  να  µην  απαιτείανοιχτήρι.  Συσκευασµένη  σεκουτί  εγκεκριµένο  γιατρόφιµα.  Με  ένδειξηηµεροµηνία  συσκευασίας  καιλήξης  κατανάλωσης,  χωρίςπροσθήκη συντηρητικών.

ΝΑΙ

91 Τοµάτα  πασσάτα(τοµατοχυµός)(συσκευασία 500 γρ.)

Τοµάτα  πασσάτα(τοµατοχυµός)  (συσκευασία500 γρ.) : Πρέπει να είναι σεσυσκευασία  χάρτινη  ήµεταλλική,  το  άνοιγµα  τηςοποίας  να  µην  απαιτείανοιχτήρι.  Συσκευασµένη  σεκουτί  εγκεκριµένο  γιατρόφιµα.  Με  ένδειξηηµεροµηνία  συσκευασίας  καιλήξης  κατανάλωσης,  χωρίςπροσθήκη συντηρητικών.

ΝΑΙ

92 Τοµατοπολτόςδιπλήςσυµπύκνωσης(πελτές) (συσκευασία
Τοµατοπολτός  διπλήςσυµπύκνωσης  (πελτές)(συσκευασία  410  γρ.)  :Πρέπει  να  είναι  σε

ΝΑΙ
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410 γρ.)
συσκευασία  χάρτινη  ήµεταλλική,  το  άνοιγµα  τηςοποίας  να  µην  απαιτείανοιχτήρι.  Συσκευασµένος σεκουτί  εγκεκριµένο  γιατρόφιµα.  Με  ένδειξηηµεροµηνία  συσκευασίας  καιλήξης  κατανάλωσης,  χωρίςπροσθήκη συντηρητικών.

93 Τραχανάς  γλυκός(συσκευασία 500 γρ.)
Τραχανάς  γλυκός(συσκευασία  500  γρ.)  :  Νααποτελείται  από  100%σιµιγδάλι, µε γάλα και αυγά. Ησυσκευασία  να  είναιαεροστεγής  και  νααναγράφεται σε αυτήν  ηηµεροµηνία  παραγωγής  καιλήξης  κατανάλωσης.  Ησυσκευασία  να  µη  φέρεισχίσµατα ή ελαττώµατα. 

ΝΑΙ

94 Tσάι µαύρο (κουτί µε20 φακελάκια x 2γρ.)
Tσάι  µαύρο  (κουτί  µε  20φακελάκια  x 2γρ.)  : Αρίστηςποιότητος,  κουτίτυποποιηµένο  σε  φακελάκιασε κατάλληλη συσκευασία (20φακελάκια  χ  2  grεµποτιζόµενα). Εξωτερικά τηςσυσκευασίας να αναγράφεταιη προέλευση και η εγγυηµένηηµεροµηνία  λήξηςτουλάχιστον  1  έτους  εκτόςψυγείου.

ΝΑΙ

95 Τσιπς  µε  αλάτι(συσκευασία 200 γρ.)
Πατατάκια  (τσιπς),  σεσυσκευασίες  διαφόρωνγεύσεων  από  200gr.,  όπωςδιατίθεται  ευρέως  στοεµπόριο  ελληνικήςπαρασκευής  καισυσκευασίας,  µε  αλάτι  καιχωρίς συντηρητικά.

ΝΑΙ

96 Τυρί  ηµίσκληροφόρµα

Τυρί  ηµίσκληρο  φόρµα   :Πρέπει  να  είναι  ελληνικήςπροέλευσης,  σε  αεροστεγήσυσκευασία.  Να  έχει  ήπιαγεύση, να έχει υποστεί πλήρηκαι επιτυχηµένη ωρίµανση, ναείναι  απαλλαγµένο  απόαντικανονικές  οσµές  καιγεύσεις  και  να  µηνπαρουσιάζει αλλοιώσεις υφήςκαι  χρώµατος,  να  φέρει  δεοπωσδήποτε  ηµεροµηνίαπαραγωγής.  Να  είναι  Α΄ποιότητας  .  Να  προέρχεταιαπό  τυροκοµεία  µε  αριθµόέγκρισης  από  την  αρµόδιαυπηρεσία  και  η  παρασκευή,συντήρηση  και  διακίνηση  νατηρεί τον κώδικα HACCP.

ΝΑΙ

97 Τυρί Κασέρι σε φέτες Τυρί κασέρι σε φέτες. Πρέπει ΝΑΙ
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να  είναι  ελληνικήςπροέλευσης,  σε  αεροστεγήσυσκευασία.  Να  έχει  ήπιαγεύση, να έχει υποστεί πλήρηκαι επιτυχηµένη ωρίµανση, ναείναι  απαλλαγµένο  απόαντικανονικές  οσµές  καιγεύσεις  και  να  µηνπαρουσιάζει αλλοιώσεις υφήςκαι  χρώµατος,  να  φέρει  δεοπωσδήποτε  ηµεροµηνίαπαραγωγής.  Να  είναι  Α΄ποιότητας  .  Να  προέρχεταιαπό  τυροκοµεία  µε  αριθµόέγκρισης  από  την  αρµόδιαυπηρεσία  και  η  παρασκευή,συντήρηση  και  διακίνηση  νατηρεί τον κώδικα HACCP.

98 Τυρί  Γραβιέρατριµµένη

Πρέπει  να  είναι  ελληνικήςπροέλευσης,  σε  αεροστεγήσυσκευασία.  Να  έχει  ήπιαγεύση, να έχει υποστεί πλήρηκαι επιτυχηµένη ωρίµανση, ναείναι  απαλλαγµένο  απόαντικανονικές  οσµές  καιγεύσεις  και  να  µηνπαρουσιάζει αλλοιώσεις υφήςκαι  χρώµατος,  να  φέρει  δεοπωσδήποτε  ηµεροµηνίαπαραγωγής.  Να  είναι  Α΄ποιότητας  .  Να  προέρχεταιαπό  τυροκοµεία  µε  αριθµόέγκρισης  από  την  αρµόδιαυπηρεσία  και  η  παρασκευή,συντήρηση  και  διακίνηση  νατηρεί τον κώδικα HACCP.

ΝΑΙ

99 Τυρί τύπου edam (σεφέτες)

Τυρί τύπου edam (σε φέτες) :Πρέπει  να  είναι  ελληνικήςπροέλευσης,  σε  αεροστεγήσυσκευασία.  Να  έχει  ήπιαγεύση, να έχει υποστεί πλήρηκαι επιτυχηµένη ωρίµανση, ναείναι  απαλλαγµένο  απόαντικανονικές  οσµές  καιγεύσεις  και  να  µηνπαρουσιάζει αλλοιώσεις υφήςκαι  χρώµατος,  να  φέρει  δεοπωσδήποτε  ηµεροµηνίαπαραγωγής.  Να  είναι  Α΄ποιότητας  .  Να  προέρχεταιαπό  τυροκοµεία  µε  αριθµόέγκρισης  από  την  αρµόδιαυπηρεσία  και  η  παρασκευή,συντήρηση  και  διακίνηση  νατηρεί τον κώδικα HACCP.

ΝΑΙ

100 Τυρί  τύπου  goudaΟλλανδίας Τυρί  τύπου  goudaΟλλανδίας  :  Πρέπει  να  είναιελληνικής  προέλευσης,  σεαεροστεγή  συσκευασία.  Ναέχει  ήπια  γεύση,  να  έχειυποστεί  πλήρη  καιεπιτυχηµένη  ωρίµανση,  να
ΝΑΙ
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είναι  απαλλαγµένο  απόαντικανονικές  οσµές  καιγεύσεις  και  να  µηνπαρουσιάζει αλλοιώσεις υφήςκαι  χρώµατος,  να  φέρει  δεοπωσδήποτε  ηµεροµηνίαπαραγωγής.  Να  είναι  Α΄ποιότητας  .  Να  προέρχεταιαπό  τυροκοµεία  µε  αριθµόέγκρισης  από  την  αρµόδιαυπηρεσία  και  η  παρασκευή,συντήρηση  και  διακίνηση  νατηρεί τον κώδικα HACCP.

101 Τυρί regato

Τυρί regato  : Πρέπει να είναιελληνικής  προέλευσης,  σεαεροστεγή  συσκευασία.  Ναέχει  ήπια  γεύση,  να  έχειυποστεί  πλήρη  καιεπιτυχηµένη  ωρίµανση,  ναείναι  απαλλαγµένο  απόαντικανονικές  οσµές  καιγεύσεις  και  να  µηνπαρουσιάζει αλλοιώσεις υφήςκαι  χρώµατος,  να  φέρει  δεοπωσδήποτε  ηµεροµηνίαπαραγωγής.  Να  είναι  Α΄ποιότητας  .  Να  προέρχεταιαπό  τυροκοµεία  µε  αριθµόέγκρισης  από  την  αρµόδιαυπηρεσία  και  η  παρασκευή,συντήρηση  και  διακίνηση  νατηρεί τον κώδικα HACCP.

ΝΑΙ

102 Τυρί  φέτα  ελληνικήΠΟΠ  τυποποιηµένη(δοχείο 15 κιλών) Το  τυρί  φέτα πρέπει να είναιελληνικής  προέλευσης,  µεπροδιαγραφές  Π.Ο.Π.(ΠροστατευόµενηςΟνοµασίας  Προέλευσης)  καινα  είναι  συσκευασµένο  σεδοχείο των 15 κιλών. Να έχειήπια  γεύση,  να  έχει  υποστείπλήρη  και  επιτυχηµένηωρίµανση,  να  είναιαπαλλαγµένο  απόαντικανονικές  οσµές  καιγεύσεις  και  να  µηνπαρουσιάζει αλλοιώσεις υφήςκαι  χρώµατος,  να  φέρει  δεοπωσδήποτε  ηµεροµηνίαπαραγωγής.  Τα  τρίµµατααποκλείονται.  Κατάπροτίµηση να  παράγεται καινα  συσκευάζεται  στηνΕλλάδα.  Η  συσκευασία  ναείναι  σε  δοχεία  γυάλινα  ήανοξείδωτα,  κατάλληλη  γιατρόφιµα,  σύµφωνα  µε  τονκώδικα τροφίµων, να περιέχειάλµη,  ώστε  τα  κοµµάτια  ναδιατηρούνται  µέσα  σε  αυτή.Να  προέρχεται  απότυροκοµεία  µε  αριθµόέγκρισης  από  την  αρµόδια

ΝΑΙ
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υπηρεσία  και  η  παρασκευή,συντήρηση  και  διακίνηση  νατηρεί τον κώδικα HACCP. 

103 Φακές  ψιλές(συσκευασία 500 γρ.)

Φακές ψιλές (συσκευασία 500γρ.)  :Πρέπει  να  είναιτυποποιηµένες,  ελληνικήςπροέλευσης,  παραγωγής  τουτρέχοντος  έτους,  απολύτωςκαθαρές,  απαλλαγµένες  απόκάθε  ξένη  ύλη,  µε  καρπούςυγιείς, ξηρούς και οµοιογενείς.∆εν πρέπει να παρουσιάζουνοποιαδήποτε  οσµή  ήαλλοίωση.  Η  συσκευασίατους θα είναι των 500 γρ. καιεπ’  αυτής  πρέπει  νααναγράφονται  οι  εξήςενδείξεις: α) Ποιότητα Α και β)Ελληνικής Προέλευσης.  

ΝΑΙ

104 Φαρίν  λακτέ(συσκευασία 700 γρ.)

Φαρίν λακτέ (συσκευασία 700γρ.)  :  µε  συστατικά  όπωςβιταµίνες,  µέταλλα,  ασβέστιο,βιταµίνη  D,  σίδηρος,ψευδάργυρος,  βιταµίνη  Α,βιταµίνη  C για  κάλυψη  τωνβασικών  διατροφικώναναγκών.  Χωρίς  συντηρητικάκαι  επιβαρυντικά  για  τονοργανισµό  των  παιδιώνπρόσθετα.  Η  συσκευασία  ναείναι  αεροστεγής  και  νααναγράφεται σε αυτήν  ηηµεροµηνία  παραγωγής  καιλήξης  κατανάλωσης.  Ησυσκευασία  να  µη  φέρεισχίσµατα ή ελαττώµατα.

ΝΑΙ

105 Φασόλια  γίγαντες(συσκευασία 500 γρ.)

Φασόλια  γίγαντες(συσκευασία  500  γρ.)  :Πρέπει  να  είναιτυποποιηµένα,  ελληνικήςπροέλευσης,  παραγωγής  τουτρέχοντος  έτους,  απολύτωςκαθαρά,  απαλλαγµένα  απόκάθε  ξένη  ύλη,  µε  καρπούςυγιείς, ξηρούς και οµοιογενείς.∆εν πρέπει να παρουσιάζουνοποιαδήποτε  οσµή  ήαλλοίωση.  Η  συσκευασίατους θα είναι των 500 γρ. καιεπ’  αυτής  πρέπει  νααναγράφονται  οι  εξήςενδείξεις: α) Ποιότητα Α και β)Ελληνικής Προέλευσης.  

ΝΑΙ

106 Φασόλια  µέτρια(συσκευασία 500 γρ.) Φασόλια  µέτρια  (συσκευασία500  γρ.)  :  Πρέπει  να  είναιτυποποιηµένα,  ελληνικήςπροέλευσης,  παραγωγής  τουτρέχοντος  έτους,  απολύτωςκαθαρά,  απαλλαγµένα  απόκάθε  ξένη  ύλη,  µε  καρπούςυγιείς, ξηρούς και οµοιογενείς.

ΝΑΙ

Σελίδα 109





∆εν πρέπει να παρουσιάζουνοποιαδήποτε  οσµή  ήαλλοίωση.  Η  συσκευασίατους θα είναι των 500 γρ. καιεπ’  αυτής  πρέπει  νααναγράφονται  οι  εξήςενδείξεις: α) Ποιότητα Α και β)Ελληνικής Προέλευσης.  

107 Φίλτρα  καφετιέρας1x4  (συσκευασία  40τεµαχίων)

Φίλτρα  καφετιέρας  1x4(συσκευασία  40  τεµαχίων) :χάρτινα,  καθαρισµένα  µεοξυγόνο,   προδιπλωµέναστρογγυλά φίλτρα. Νααφαιρούν  ακόµη  και  τα  πιοµικρά  ιζηµατογενή  σωµατίδιαόπως  επίσης  και  τα  µηεπιθυµητά έλαια και λίπη τουκαφέ. Το σχήµα των φίλτρωννα  βοηθά  στη  σωστήεκχύλιση  του  καφέ.Κατασκευασµένα  έτσι  ώστενα  µη  σπάνε  κατά  τηνπροετοιµασία  του καφέ αλλάκαι  κατά  την  αφαίρεση  τουφίλτρου από την καφετιέρα.

ΝΑΙ

108 Φρυγανιές  σίτου(συσκευασία 250 γρ.)

Οι  φρυγανιές  σίτου(συσκευασία  250  γρ.). θαπρέπει  να  είναι  άριστηςποιότητας,  τυποποιηµένες σεκατάλληλη  πλαστικήαεροστεγή  συσκευασία.Εξωτερικά  της  συσκευασίαςνα  αναγράφονται  τασυστατικά,  η  προέλευση  καιεγγυηµένη  ηµεροµηνία  λήξηςτουλάχιστον  6  µηνών  εκτόςψυγείου. Να είναι  ολόκληρες,χωρίς να είναι σπασµένες καιµε τρίµµατα 

ΝΑΙ

109 Φύλλο  κρούστας(συσκευασία 450 γρ.)

Το  φύλλο  κρούστας(συσκευασία  450  γρ.),  ναείναι φτιαγµένο  από  αλεύριεξαιρετικής  ποιότητας,  υλικόελαστικό,  εύπλαστο.  Ναπληρούνται  οι  όροι  τουΚώδικα Τροφίµων και Ποτώνκαι  οι  Ισχύουσες  Κοινοτικέςκαι Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  Ησυσκευασία  να  είναιαεροστεγής  και  νααναγράφεται σε αυτήν  ηηµεροµηνία  παραγωγής  καιλήξης  κατανάλωσης.  Ησυσκευασία  να  µη  φέρεισχίσµατα ή ελαττώµατα

ΝΑΙ

110 Φύλλο  κρούσταςχωριάτικο(συσκευασία 500 γρ.) Το φύλλο κρούστας χωριάτικο(συσκευασία 500 γρ.) να είναιφτιαγµένο  από  αλεύριεξαιρετικής  ποιότητας,  υλικόελαστικό,  εύπλαστο.  Να
ΝΑΙ
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πληρούνται  οι  όροι  τουΚώδικα Τροφίµων και Ποτώνκαι  οι  Ισχύουσες  Κοινοτικέςκαι Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  Ησυσκευασία  να  είναιαεροστεγής  και  νααναγράφεται σε αυτήν  ηηµεροµηνία  παραγωγής  καιλήξης  κατανάλωσης.  Ησυσκευασία  να  µη  φέρεισχίσµατα ή ελαττώµατα

111 Φύλλο  σφολιάταςγαλλικού  τύπου(συσκευασία 650 γρ.)

Το φύλλο σφολιάτας γαλλικούτύπου (συσκευασία 650 γρ.),να είναι φτιαγµένα από αλεύριεξαιρετικής  ποιότητας,  υλικόελαστικό,  εύπλαστο.  Ναπληρούνται  οι  όροι  τουΚώδικα Τροφίµων και Ποτώνκαι  οι  Ισχύουσες  Κοινοτικέςκαι Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  Ησυσκευασία  να  είναιαεροστεγής  και  νααναγράφεται σε αυτήν  ηηµεροµηνία  παραγωγής  καιλήξης  κατανάλωσης.  Ησυσκευασία  να  µη  φέρεισχίσµατα ή ελαττώµατα

ΝΑΙ

112 Χαλβάς  µε  ταχίνι(1000γρ)
Προϊόν  το  οποίοπαρασκευάζεται  από  τονπολτό  σουσαµιού  (ταχινιού),µε  φυσικές  ζαχαρούχεςγλυκαντικές ύλες. Επιτρέπεταιστον  χαλβά  η  προσθήκη,κακάου, σοκολάτας ή βανίλιαςκαι αυτό πρέπει να δηλώνεταιστη  συσκευασία.  Σεσυσκευασία των 1000γρ.

ΝΑΙ

113 Χαµοµήλι  αφέψηµα(κουτί  µε  20φακελάκια x 1γρ.)

Χαµοµήλι  αφέψηµα (κουτί  µε20  φακελάκια  x 1γρ.)  :Αρίστης  ποιότητος,  κουτίτυποποιηµένο  σε  φακελάκιασε κατάλληλη συσκευασία (20φακελάκια  χ  1  grεµποτιζόµενα). Εξωτερικά τηςσυσκευασίας να αναγράφεταιη προέλευση και η εγγυηµένηηµεροµηνία  λήξηςτουλάχιστον  1  έτους  εκτόςψυγείου.

ΝΑΙ

114 Χυµός νέκταρ κοκτέιλ(συσκευασία  1λίτρου)
Ο  χυµός  νέκταρ  κοκτέιλ(συσκευασία  1  λίτρου)  θαπρέπει  να  φέρει  εµφανή  τηνένδειξη  ηµεροµηνίαςσυσκευασίας και λήξης καθώςκαι  τη  σήµανση  :  χωρίςσυντηρητικά. 

ΝΑΙ

115 Χυµός  πορτοκάλιφυσικός (συσκευασία1 λίτρου) Ο  χυμός  πορτοκάλι  φυσικός(συσκευασία  1  λίτρου)  θαπρέπει  να  φέρουν  εμφανή  τηνένδειξη  ημερομηνίας
ΝΑΙ
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συσκευασίας  και  λήξης  καθώςκαι  τη  σήμανση  :  χωρίςσυντηρητικά.

116 Ανθότυρο ελληνικό

Ανθότυρο  ελληνικό :  Πρέπεινα  είναι  ελληνικήςπροέλευσης,  µεπροδιαγραφές  Π.Ο.Π.(ΠροστατευόµενηςΟνοµασίας  Προέλευσης)  καινα  είναι  αεροστεγώςσυσκευασµένο.  Να  έχει  ήπιαγεύση, να έχει υποστεί πλήρηκαι επιτυχηµένη ωρίµανση, ναείναι  απαλλαγµένο  απόαντικανονικές  οσµές  καιγεύσεις  και  να  µηνπαρουσιάζει αλλοιώσεις υφήςκαι  χρώµατος.  Να  φέρειοπωσδήποτε  ηµεροµηνίαπαραγωγής.  Τα  τρίµµατααποκλείονται.  Κατάπροτίµηση να  παράγεται καινα  συσκευάζεται  στηνΕλλάδα.  Η  συσκευασίαµπορεί να είναι και σε δοχείαγυάλινα  ή  ανοξείδωτα,κατάλληλη  για  τρόφιµα,σύµφωνα  µε  τον  κώδικατροφίµων.  Να  προέρχεταιαπό  τυροκοµεία  µε  αριθµόέγκρισης  από  την  αρµόδιαυπηρεσία  και  η  παρασκευή,συντήρηση  και  διακίνηση  νατηρεί τον κώδικα HACCP. 

ΝΑΙ

117 Μαγιά ξηρή σε σκόνη( συσκευασία 3  τεµαχίων  των  8gr  )

Μαγιά  ξηρή  σε  σκόνη( συσκευασία 3 τεµαχίων των 8  gr  )  : Ναείναι  σε  κατάλληλησυσκευασία, φακελάκια των 3τεµαχίων,  ανά  8  γρ.  έκαστο.Να  δηλώνονται  τα  πλήρηστοιχεία  του παραγωγού στησυσκευασία  καθώς  και  ηηµεροµηνία  παραγωγής  καιλήψης.

ΝΑΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ )
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ΟΜΑ∆Α Γ΄ ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥCPV: 15300000 – 1 φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα
ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑ∆ΑΣ : Απαίτηση ΑπάντησηΠροµηθευτή ΠαραποµπήΤα παραδιδόµενα οπωρολαχανικά πρέπει να  είναι  τηςτελευταίας εσοδείας, νωπά  και  πρώτης ποιότητας και  ναπληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Απαγορεύεται η  παραλαβή φρούτων ελαττωµατικών. Φρούτακατ’  επιλογή νοούνται  πρώτης και εξαιρετικής ποιότητας,συσκευασµένα σε τελάρα το πολύ δύο σειρών, όπως αυτάχαρακτηρίζονται στο χονδρικό εµπόριο και ύστερα απόοργανοληπτική εξέταση τους. Απαγορεύεται η προµήθεια άγουρων φρούτων. Οι πατάτες,  κρεµµύδια κ.λ.π. θα παραδίδονται   απαλλαγµένααπό   ξένες   ύλες   και   από   κάθε   αλλοίωση  λόγω   κακήςσυντήρησης.Γενικά τα   είδη  οπωροπωλείου  θα πρέπει πληρούν   µε  τιςεκάστοτε  ισχύουσες  κτηνιατρικές Υγειονοµικές και  Κοινοτικές∆ιατάξεις και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.Κατά  προτίµηση  να   παράγονται  στην  Ελλάδα  και  ναανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές της κατηγορίας.Να  µην  είναι  χτυπηµένα,  να  µην  εµφανίζουν  αλλοίωσησύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων,  σύµφωνα µε τιςπροδιαγραφές του κώδικα τροφίµων και ποτών.Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης γιανα καταναλωθούν.Να είναι όσο το δυνατόν ισοµεγέθη, φρέσκα, απαλλαγµένα απόζιζάνια και τα λαχανικά χωρίς µαραµένα φύλλα.Στα  δελτία  παραλαβής  τους  να  αναγράφεται  ότι  είναι  α’ποιότητας καθώς και ο τόπος παραγωγής τους.

ΝΑΙ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ :
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ

ΜονάδαΜέτρησ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απαίτηση ΑπάντησηΠροµηθευτή Παραποµπή

 Λαχανικά
1 Αγγούρια - τµχ.

Αγγούρια  φρέσκα  1  τεµαχίουαρίστης ποιότητος, πράσινα, µετρίου µεγέθους.
ΝΑΙ

2 Άνηθος  (σεδέµα) τµχ. Άνηθος φρέσκος, σε δέµα 450περίπου γρ, αρίστης ποιότητος,ώριµος και πράσινος. ΝΑΙ
3 Καρότα κιλό Καρότα  φρέσκα,  1  κιλού,αρίστης  ποιότητας,  ώριµα  καιγλυκά,   µετρίου  µεγέθους,τραγανά.

ΝΑΙ
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4 Κολοκυθάκια κιλό Κολοκύθια  1  κιλού,  φρέσκααρίστης  ποιότητος,  ώριµα,γλυκά, µέτριο µέγεθος. ΝΑΙ
5 Κουνουπίδιεγχώριο κιλό Κουνουπίδι  εγχώριο  ενόςκιλού,  φρέσκο,  ώριµο  καιπράσινο. ΝΑΙ
6 Κρεµµυδάκιφρέσκο κιλό Κρεµµυδάκια  φρέσκα  1  κιλούαρίστης  ποιότητος,  ώριµα  καιπράσινα. ΝΑΙ
7 Κρεµµύδιαξερά κιλό Κρεµµύδια  ξερά  1  κιλούαρίστης  ποιότητος,  µετρίουµεγέθους. ΝΑΙ

8 Λάχανοάσπρο κιλό
Λάχανο άσπρο φρέσκο αρίστηςποιότητος,  λευκό,  µετρίουµεγέθους,  σφιχτό  κατάλληλογια  επιτραπέζια  κατανάλωση(σαλάτα ).

ΝΑΙ

9 Λάχανοκόκκινο κιλό
Λάχανο  κόκκινο  φρέσκοαρίστης  ποιότητος,  λευκό,µετρίου  µεγέθους,  σφιχτόκατάλληλο  για  επιτραπέζιακατανάλωση (σαλάτα ).

ΝΑΙ

10 Μαϊντανός(σε  δέµα100 gr) τµχ. Μαϊντανός  δέµα  100γρφρέσκος  αρίστης  ποιότητος,ώριµος και πράσινος. ΝΑΙ

11 Μαρούλι τµχ.
Μαρούλι φρέσκο αρίστης ποιότητος, κανονικού μεγέθους, κατάλληλο  για  επιτραπέζιακατανάλωση (σαλάτα).

ΝΑΙ

12 Μελιτζάνεςφλάσκες κιλό Μελιτζάνες  φλάσκες  1  κιλούαρίστης  ποιότητας  µετρίουµεγέθους. ΝΑΙ
13 Μπρόκολο κιλό Μπρόκολο  εγχώριο  φρέσκοαρίστης  ποιότητος,  ώριµο  καιπράσινο ΝΑΙ

14 Ντοµάτες  Α'ποιότητας κιλό
Ντοµάτες  φρέσκες  αρίστηςποιότητος,  ώριµες,  ζουµερέςκαι  γλυκές,  µετρίου  µεγέθους,κατάλληλες για επιτραπέζια κατανάλωση (σαλάτα).

ΝΑΙ

15 Πατάτεςεγχώριες κιλό Πατάτες  εγχώριες  φρέσκεςαρίστης  ποιότητος,  µετρίουµεγέθους ΝΑΙ
16 Πιπεριέςκέρατο κιλό Πιπεριές  κέρατα  πράσινες,τραγανές,  µετρίου  µεγέθους,αρίστης ποιότητας. ΝΑΙ
17 Πιπεριέςπράσινεςστρογγυλές κιλό Πιπεριές πράσινες στρογγυλές,τραγανές,  µετρίου  µεγέθους,αρίστης ποιότητας. ΝΑΙ
18 Πράσα κιλό Πράσο  φρέσκο  αρίστηςποιότητος, ώριµο και πράσινο. ΝΑΙ
19 Σέλερυ κιλό Σέλερυ  φρέσκο  αρίστηςποιότητος, ώριµο και πράσινο. ΝΑΙ
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20 Σέλινο κιλό Σέλινο  φρέσκο  αρίστηςποιότητος, ώριµο και πράσινο. ΝΑΙ
21 Σκόρδο τµχ. Σκόρδα  ντόπια,  µετρίουµεγέθους, αρίστης ποιότητας. ΝΑΙ
22 Σπανάκι κιλό Σπανάκι  φρέσκο  αρίστηςποιότητος, ώριµο και πράσινο. ΝΑΙ
23 Φασολάκιαφρέσκα(τσαούλια) κιλό Φασόλια  τσαουλιά  φρέσκααρίστης  ποιότητος,  ώριµα  καιπράσινα. ΝΑΙ

Φρούτα  
24 Ακτινίδιαεγχώρια κιλό Ακτινίδια  εγχώρια,  φρέσκααρίστης ποιότητος, ζουµερά καιγλυκά, µετρίου µεγέθους. ΝΑΙ
25 Αχλάδιακρυστάλλιαεγχώρια κιλό Αχλάδια  κρυστάλλια  φρέσκααρίστης ποιότητος, ζουµερά καιγλυκά, µετρίου µεγέθους. ΝΑΙ
26 Βερίκοκα κιλό Βερίκοκα  φρέσκα  αρίστηςποιότητος,  ώριµα, ζουµερά καιγλυκά, µετρίου µεγέθους. ΝΑΙ
27 Καρπούζια κιλό Καρπούζι  φρέσκο  αρίστηςποιότητος,  ώριµο,  ζουµερό καιγλυκό, µετρίου µεγέθους. ΝΑΙ

28 Κεράσιατραγανά κιλό
Κεράσια  τραγανά,  φρέσκααρίστης  ποιότητος,  ώριµα,ζουµερά  και  γλυκά,  µετρίουµεγέθους.

ΝΑΙ

29 Λεµόνια κιλό Λεµόνια  φρέσκα  αρίστηςποιότητας,  ώριµα,  ζουµερά,µετρίου µεγέθους. ΝΑΙ

30 Μανταρίνια κιλό
Μανταρίνια  φρέσκα  αρίστηςποιότητος, ώριµα ζουµερά και γλυκά,  χωρίς  σπόρους,ψιλόφλουδα µετρίου µεγέθους,κατάλληλα  για  επιτραπέζιακατανάλωση.

ΝΑΙ

31 ΜήλαΣΤΑΡΚΙΝΑ΄ ΠοιότηταΕγχώρια κιλό Μήλα στάρκιν φρέσκα αρίστηςποιότητος, ώριµα, ζουµερά και γλυκά, µετρίου µεγέθους. ΝΑΙ
32 Μπανάνες κιλό Μπανάνες  φρέσκες  αρίστηςποιότητος,  ώριµες  γλυκές,κανονικού  µεγέθους ΝΑΙ
33 Νεκταρίνια κιλό Νεκταρίνια  φρέσκα  αρίστηςποιότητος,  ώριµα, ζουµερά καιγλυκά,  µετρίου µεγέθους. ΝΑΙ
34 Ροδάκινα κιλό

Ροδάκινα φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριμα, ζουμερά και γλυκά,  μετρίου μεγέθους. ΝΑΙ
35 Πεπόνια κιλό Πεπόνι  φρέσκο  αρίστηςποιότητος,  ώριµο,  ζουµερό καιγλυκό, κανονικού µεγέθους. ΝΑΙ
36 ΠορτοκάλιαΝΑΒΕΛ κιλό Πορτοκάλια  ΝΑΒΕΛ φρέσκααρίστης  ποιότητος,  ώριµα ΝΑΙ
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ζουµερά  και  γλυκά,  χωρίςσπόρους,  ψιλόφλουδα  µετρίουµεγέθους,  κατάλληλα  γιαεπιτραπέζια κατανάλωση.

37 ΠορτοκάλιαΒΑΛΕΝΤΣΙΑ κιλό
Πορτοκάλια  Βαλέντσια  φρέσκααρίστης  ποιότητος,  ώριµαζουµερά  και  γλυκά,  χωρίςσπόρους,  ψιλόφλουδα  µετρίουµεγέθους,  κατάλληλα  γιαεπιτραπέζια κατανάλωση.

ΝΑΙ

38 Σταφύλιασταφίδαξανθή κιλό
Σταφύλια  σταφίδα  ξανθή,φρέσκα,  αρίστης  ποιότητος,ζουµερά χωρίς σπόρους, ώριµα,  γλυκά,  κανονικούµεγέθους.

ΝΑΙ

39 Φράουλες κιλό Φράουλές  φρέσκες  αρίστηςποιότητος,  ώριµες  γλυκές,κανονικού µεγέθους. ΝΑΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ )
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ΟΜΑ∆Α ∆΄ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙ∆Η – ΤΡΟΦΙΜΑCPV: 15331170-9 κατεψυγµένα λαχανικά, 15221000-3 κατεψυγµένα ψάριαΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑ∆ΑΣ : Απαίτηση ΑπάντησηΠροµηθευτή ΠαραποµπήΚατεψυγµένα ιχθυράΤα  κατεψυγµένα  ψάρια θα  είναι  Α’ ποιότητας καταψυγµένακατά µονάδα (IQF). Να είναι σε συσκευασία, όπως διατίθενταιστην ευρεία αγορά και να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις σταελληνικά:   α) Η ονοµασία πώλησης συµπληρωµένη  µε τηνένδειξη  «βαθειάς κατάψυξης» ή  «υπερκατεψυγµένα», β) Ησυσκευασία τους να µην  είναι  φθαρµένη ή  σκισµένη  και  ναέχει  ευανάγνωστες τις ενδείξεις  της ηµεροµηνίας αλιείας,κατάψυξης και  της λήξης συντήρησής τους, γ) στησυσκευασία τους να  αναγράφεται ο  κωδικός αριθµός (Κ.Α.)ΕΕ της εγκατάστασης παραγωγής, δ) σαφήανακοίνωση«απαγορεύεται  η εκ νέου κατάψυξη  µετά τηναπόψυξη». Τα προϊόντα  κατά την παράδοση να  βρίσκονταισε κατάσταση κατάψυξης. Τα  ψάρια  θα  είναι  τυποποιηµένα  κατά  ίδια  µεγέθη και  τοβάρος του κάθε ψαριού θα  είναι  ανάλογο µε τις απαιτήσειςτου φορέα. Τα  κατεψυγµένα  ψάρια θα  έχουν  ποσοστό  επίπάγου σύµφωνα µε το σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα. Θα µεταφέρονται προς τον ∆ήµο  µε αυτοκίνητα - ψυγεία ταοποία θα φέρουν καταγραφικά θερµόµετρα, θα είναι  καθαράκαι  απολυµασµένα και  τα  προϊόντα  θα  είναι  πρόσφατηςκατάψυξης όταν θα παραδίδονται στο ∆ήµο. Τα κατεψυγµέναψάρια  θα  συνοδεύονται  µε  τα  κατάλληλα  πιστοποιητικάκτηνιατρικής επιθεώρησης και θα παραδίδονται  σύµφωνα µετις  εκάστοτε  ισχύουσες κτηνιατρικές Υγειονοµικές καιΚοινοτικές ∆ιατάξεις και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.
Κατεψυγµένα ΛαχανικάΤα κατεψυγµένα λαχανικά να είναι απαλλαγµένα από ζωύφιακαι άλλες ξένες ύλεςΗ συσκευασία να είναι του ενός κιλού όπως διατίθενται στηνευρεία αγορά και να αναγράφονται οι  εξής ενδείξεις:  α) ηονοµασία πώλησης συµπληρωµένη µε την ένδειξη «βαθιάςκατάψυξης» ή «ταχείας κατάψυξης» ή«υπερκατεψυγµένα»,β)  η  ηµεροµηνία  λήξης, γ)ο  προσδιορισµόςπαρτίδας, δ)  σαφή ανακοίνωση  «απαγορεύεται  η  εκ  νέουκατάψυξη  µετά   την   απόψυξη».   Γενικά   τα  κατεψυγµέναλαχανικά θα πρέπει να πληρούν  µε τις εκάστοτεισχύουσες κτηνιατρικές Υγειονοµικές και Κοινοτικές ∆ιατάξειςκαι τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.

ΝΑΙ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ :
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ

ΜονάδαΜέτρησ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απαίτηση ΑπάντησηΠροµηθευτή Παραποµπή

1 Πέρκαφιλέτο Κιλό Πέρκα  φιλέτο,φρεσκοκατεψυγµένη,  αρίστης ΝΑΙ
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ποιότητος, ακέφαλη, συσκευασµένη και τεµαχισµένηκατάλληλα,  επίπαγη  µέχρι15%.
2

Βακαλάοςφιλέτο Κιλό Μπακαλιάρος  φιλέτο,φρεσκοκατεψυγµένος,  αρίστηςποιότητος,  συσκευασµένος  καιτεµαχισµένος  κατάλληλα,επίπαγος µέχρι 15%.
ΝΑΙ

3
ΒακαλάοςΑ/Κ Κιλό Μπακαλιάρος,φρεσκοκατεψυγµένος,  αρίστηςποιότητος, ακέφαλος, Χ5ονδρός,  συσκευασµένος  καιτεµ6αχισµένος  κατάλληλα,επίπαγος µέχρι 15%

ΝΑΙ

4
Γλώσσαφιλέτο Κιλό Γλώσσα  φιλέτο,φρεσκοκατεψυγµένη,  αρίστηςποιότητος, ακέφαλη, συσκευασµένη και τεµαχισµένηκατάλληλα,  επίπαγη  µέχρι15%.

ΝΑΙ

5
Μυλοκόπιφέτα Κιλό Μυλοκόπι  φέτα,φρεσκοκατεψυγµένο,  αρίστηςποιότητος,  συσκευασµένο  καιτεµαχισµένο  κατάλληλα,επίπαγο µέχρι 15%.

ΝΑΙ

6
Σφυρίδα Α/Κ Κιλό Σφυρίδα  Α/Κ,φρεσκοκατεψυγµένη  αρίστηςποιότητος,  συσκευασµένη  καιτεµαχισµένη  κατάλληλα,επίπαγη µέχρι 15%.

ΝΑΙ

7
Καλαµάριφιλέτο Κιλό Καλαµάρι  φιλέτο,φρεσκοκατεψυγµένο,  αρίστηςποιότητος,  συσκευασµένο  καιτεµαχισµένο  κατάλληλα,επίπαγο µέχρι 15%.

ΝΑΙ

8
Χταπόδιεγχώριο Κιλό Χταπόδι  εγχώριοφρεσκοκατεψυγµένο,  αρίστηςποιότητος,  συσκευασµένο  καιτεµαχισµένο  κατάλληλα,επίπαγο µέχρι 15%.

ΝΑΙ

9

∆ιάφοραλαχανικά( χύµα ) Κιλό ∆ιάφορα  λαχανικά  (  χύµα  ),φρεσκοκατεψυγµένα,  αρίστηςποιότητας, µεσαίου µεγέθους,  καθαρισµένα  καιαπαλλαγµένα  από  ακαθαρσίεςκαι  ξένα  σώµατα,τυποποιηµένα  σε  κατάλληληαεροστεγή  συσκευασία βάρους1 κιλού.

ΝΑΙ

10 Φασολάκιαπλατιά( συσκευασία ) κιλού
Τεµάχιο Φασολάκια πλατιά φρεσκοκατεψυγμένα αρίστης ποιότητας, μεσαίου µεγέθους,  καθαρισµένα  καιαπαλλαγµένα  από  ακαθαρσίεςκαι  ξένα  σώµατα,τυποποιηµένα  σε  κατάλληλη

ΝΑΙ
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αεροστεγή συσκευασία βάρους1 κιλού.

11

Αρακάςεγχώριος( συσκευασία )  κιλού
Τεµάχιο Αρακάς φρεσκοκατεψυγμένος αρίστης ποιότητας, μεσαίου μεγέθους, καθαρισμένος και απαλλαγμένος από ακαθαρσίες και ξένα σώματα, τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία βάρους 1 κιλού.

ΝΑΙ

12

Σπανάκι( συσκευασία )  κιλού Τεµάχιο Σπανάκι ( συσκευασία )  κιλού,φρεσκοκατεψυγµένο  αρίστηςποιότητας, µεσαίου µεγέθους,  καθαρισµένο  καιαπαλλαγµένο  από  ακαθαρσίεςκαι  ξένα  σώµατα,τυποποιηµένο  σε  κατάλληληαεροστεγή  συσκευασία βάρους1 κιλού

ΝΑΙ

13
Μπάµιες( συσκευασία ) κιλού Τεµάχιο Μπάµιες σε συσκευασία  κιλού,µικρού µεγέθους, καθαρισµένεςκαι  απαλλαγµένεες  απόακαθαρσίες  και  ξένα  σώµατα,τυποποιηµένες  σε  κατάλληληαεροστεγή  συσκευασία βάρους1 κιλού.

ΝΑΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ )
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ΟΜΑ∆Α Ε΄ ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ CPV: 15810000-9ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑ∆ΑΣ : Απαίτηση ΑπάντησηΠροµηθευτή ΠαραποµπήΤα  προς  προμήθεια  είδη  αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου  θαπαρασκευάζονται  από  άριστη  ποιότητα  υλικών,  σε  άριστεςσυνθήκες  υγιεινής,  σε εργαστήρια  που είναι  εφοδιασμένα  μετην  προβλεπόμενη  από  τη  Νομοθεσία  άδεια  λειτουργίας  καιεφαρμόζουν  το  σύστημα  HACCP στην  παραγωγή,  τηναποθήκευση και διακίνηση ή τους οδηγούς Νο 1 και Νο 2 τουΕ.Φ.Ε.Τ. και βεβαίωση από τον Ε.Φ.Ε.Τ για την εφαρμογή τους.Τα  οχήµατα  που  πραγµατοποιούν  µεταφορά  προϊόντωναρτοποιίας-ζαχαροπλαστείου  υποχρεωτικά  πρέπει  ναέχουν  το  κατάλληλο  αµάξωµα,  κλειστό  από  όλες  τιςπλευρές σε τρόπο ώστε να διατηρείται καθαρό.
ΝΑΙ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ : 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΤΕΧΝΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απαίτηση ΑπάντησηΠροµηθευτή Παραποµπή

1

Ψωµί χωριάτικο 350 gr- τεµάχιο Χωριάτικο  ψωµί  το  οποίοθα  παρασκευάζεται  απόισόποση ανάµειξη αλεύρωναπό  σκληρό  σιτάρι  καιαλεύρων  από  µαλακόσιτάρι.  Θα  διατίθεται  σεβάρος  τεµαχίου(φραντζόλα)  των  350  γρ.και  θα  παραδίδεταισυσκευασµένο  σεχαρτοσακούλες  απόκαθαρή  χαρτοµάζα,  στιςοποίες  θα  τοποθετείταιόταν  αποκτήσειθερµοκρασίαπεριβάλλοντος.  Ο  άρτοςπρέπει  να  παρουσιάζειτους  τυπικούςοργανοληπτικούςχαρακτήρες σύµφωνα µε τοΚώδικα  Τροφίµων  καιΠοτών

ΝΑΙ

2 Ψωµί Ολικής Άλεσης το  οποίο  θαπαρασκευάζεται  απόισόποση ανάµειξη αλεύρωναπό  σκληρό  σιτάρι  ολικήςάλεσης  και  αλεύρων  απόµαλακό  σιτάρι  ολικήςάλεσης.  Θα  διατίθεται  σεβάρος  τεµαχίου(φραντζόλα)  των  350  γρ.και  θα  παραδίδεταισυσκευασµένο  σε

ΝΑΙ
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χαρτοσακούλες  απόκαθαρή  χαρτοµάζα,  στιςοποίες  θα  τοποθετείταιόταν  αποκτήσειθερµοκρασίαπεριβάλλοντος.  Ο  άρτοςπρέπει  να  παρουσιάζειτους  τυπικούςοργανοληπτικούςχαρακτήρες σύµφωνα µε τοΚώδικα  Τροφίµων  καιΠοτών.

3 

Αρτοσκεύασµα(κουλούρι Θεσ/νικης )80-100 gr - τεµάχιο Αρτοσκεύασµα  (κουλούριΘεσ/νικης  )   80-100  gr ,Α΄ποιότητας.  Θα  πρέπεινα  είναι  καλά  ψηµένο, ηδιόγκωσή  του να  είναικανονική  και  οµοιογενής,να είναι  εύγευστο  καιαπαλλαγµένο  από  κάθεδυσάρεστη µυρωδιά.  Θαπαραδίδεται  τρεις ώρεςµετά τον εκκλιβανισµό τουςµε δικαιολογηµένη µόνο τηνόµιµη  αγορανοµικήαυξοµείωση ως προς  τοβάρος τους.

ΝΑΙ

4 Αρτοσκεύασµα ψωµίtost ( πακέτο ) Αρτοσκεύασµα  ψωµί  tost(  πακέτο  )  από  άρτοπολυτελείας,  σεσυσκευασία  περίπου  των750  gr (  21  φέτεςπερίπου ).
ΝΑΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ )
ΓΕΝΙΚΑ : 

• Όλα τα υπό προµήθεια είδη ( όλων των προαναφεροµένων κατηγοριών  - οµάδων ) πρέπει να είναια’ ποιότητας, σύµφωνα µε όσα ισχύουν στην αγορά, της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς οπροµηθευτής να µπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε ασάφεια ως προς την ποιότητακαι να εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας όπως αυτές ισχύουν.
• Στις  τεχνικές  προδιαγραφές  περιλαµβάνονται  τα  κυριότερα  προϊόντα  χρήσης  και  είναι  γενικούχαρακτήρα.  Κατισχύει  σε  όλα  η  ελληνική  και  η  ευρωπαϊκή  νοµοθεσία  για  τις  προδιαγραφέςπαραγωγής, διάθεσης, συσκευασίας, τυποποίησης, κλπ. που αφορούν τα προµηθευόµενα είδη.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ )
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ΟΜΑ∆Α ΣΤ΄ ΕΙ∆Η ΝΩΠΩΝ ΨΑΡΙΩΝ CPV: 03311000-2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑ∆ΑΣ : Απαίτηση ΑπάντησηΠροµηθευτή ΠαραποµπήΟι  προμηθεύουσες  μονάδες  επεξεργασίας  ιχθύων  πρέπει  ναέχουν άδεια λειτουργίας, κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισηςαπό τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής (Κωδικό αριθμό Κ.Α.Κ.Ε.) και νατηρούν  φακέλους  και  κανόνες  ορθής  πρακτικής  υγιεινής  (ναπληρούν  τις  ισχύουσες  κτηνιατρικές,  υγειονομικές  καιαγορανομικές διατάξεις).Η  µεταφορά  όλων  των  ειδών  ιχθυοπωλείου  στουςπαιδικούς σταθµούς θα γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες καιµε µεταφορικά µέσα (ψυγεία) εφοδιασµένα µε σχετική άδειατης  Κτηνιατρικής  υπηρεσίας,  καθαρά,  απολυµασµένα  (τοσχετικό πιστοποιητικό απολύµανσης να επιδεικνύεται κάθεφορά που ζητείται) µε καταγραφικά θερµόµετρα.
ΝΑΙ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ : 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΤΕΧΝΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απαίτηση ΑπάντησηΠροµηθευτή Παραποµπή

1

Σαρδέλα

Τα ψάρια πρέπει να είναι πολύ φρέσκα, κατά προτίµηση εγχώρια και της απολύτου επιλογής και αρεσκείας του Φορέα. Πρέπει να έχουν αλιευθεί το προηγούµενο 24ωρο πριν την παραλαβή και να πληρούν τις αγορανοµικές διατάξεις καθώς και την κείµενη Νοµοθεσία Κ.Τ.Π. Τα ψάρια πρέπει να έχουν λαµπερή µε µεταλλική λάµψη εµφάνιση, ελαφρά ευχάριστη οσµή χαρακτηριστική των φυκιώντης θάλασσας, µάτια ζωντανά λαµπερά και βράγχια χρώµατος ζωηρού κόκκινου ή ρόδινου. Σάρκα λευκή ή ελαφρά ροδαλή, ελαστική και ανθεκτική στηνπίεση µε τα δάχτυλα. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να χορηγεί τα ψάρια σε ποσότητα και είδος όπως αυτά ορίζονται στην παραγγελία. Τα ψάριαπαραδίδονται καθαρισµένα.Στο Τιµολόγιο αναγράφεται το είδος του 

ΝΑΙ
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παραδιδόµενου ψαριού και η προέλευσή του. Μεταξύ των δικαιολογητικών απαιτείται και η προσκόµιση βεβαίωσης της∆/Νσης Κτηνιατρικής οτι τα ψάρια προέρχονται από καταχωρηµένη ιχθυόσκαλα ή από εγκεκριµένη εγκατάσταση µε HACCP καθώς επίσης και Κ.Α.Κ.Ε (Κωδικός Αριθµός Κτηνιατρικής Έγκρισης). 2 Πεσκανδρίτσα Τα ψάρια πρέπει να είναι πολύ φρέσκα, κατά προτίµηση εγχώρια και της απολύτου επιλογής και αρεσκείας του Φορέα. Πρέπει να έχουν αλιευθεί το προηγούµενο 24ωρο πριν την παραλαβή και να πληρούν τις αγορανοµικές διατάξεις καθώς και την κείµενη Νοµοθεσία Κ.Τ.Π. Τα ψάρια πρέπει να έχουν λαµπερή µε µεταλλική λάµψη εµφάνιση, ελαφρά ευχάριστη οσµή χαρακτηριστική των φυκιώντης θάλασσας, µάτια ζωντανά λαµπερά και βράγχια χρώµατος ζωηρού κόκκινου ή ρόδινου. Σάρκα λευκή ή ελαφρά ροδαλή, ελαστική και ανθεκτική στηνπίεση µε τα δάχτυλα. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να χορηγεί τα ψάρια σε ποσότητα και είδος όπως αυτά ορίζονται στην παραγγελία. Τα ψάριαπαραδίδονται καθαρισµένα.Στο Τιµολόγιο αναγράφεται το είδος του παραδιδόµενου ψαριού και η προέλευσή του. Μεταξύ των δικαιολογητικών απαιτείται και η προσκόµιση βεβαίωσης της∆/Νσης Κτηνιατρικής οτι τα ψάρια προέρχονται από καταχωρηµένη ιχθυόσκαλα ή από εγκεκριµένη εγκατάσταση µε HACCP καθώς επίσης και Κ.Α.Κ.Ε (Κωδικός Αριθµός Κτηνιατρικής Έγκρισης). 

ΝΑΙ

3 Τα ψάρια πρέπει να είναι πολύ φρέσκα, κατά ΝΑΙ
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Λαυράκι προτίµηση εγχώρια και της απολύτου επιλογής και αρεσκείας του Φορέα. Πρέπει να έχουν αλιευθεί το προηγούµενο 24ωρο πριν την παραλαβή και να πληρούν τις αγορανοµικές διατάξεις καθώς και την κείµενη Νοµοθεσία Κ.Τ.Π. Τα ψάρια πρέπει να έχουν λαµπερή µε µεταλλική λάµψη εµφάνιση, ελαφρά ευχάριστη οσµή χαρακτηριστική των φυκιώντης θάλασσας, µάτια ζωντανά λαµπερά και βράγχια χρώµατος ζωηρού κόκκινου ή ρόδινου. Σάρκα λευκή ή ελαφρά ροδαλή, ελαστική και ανθεκτική στηνπίεση µε τα δάχτυλα. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να χορηγεί τα ψάρια σε ποσότητα και είδος όπως αυτά ορίζονται στην παραγγελία. Τα ψάριαπαραδίδονται καθαρισµένα.Στο Τιµολόγιο αναγράφεται το είδος του παραδιδόµενου ψαριού και η προέλευσή του. Μεταξύ των δικαιολογητικών απαιτείται και η προσκόµιση βεβαίωσης της∆/Νσης Κτηνιατρικής οτι τα ψάρια προέρχονται από καταχωρηµένη ιχθυόσκαλα ή από εγκεκριµένη εγκατάσταση µε HACCP καθώς επίσης και Κ.Α.Κ.Ε (Κωδικός Αριθµός Κτηνιατρικής Έγκρισης). 4 Συναγρίδα Τα ψάρια πρέπει να είναι πολύ φρέσκα, κατά προτίµηση εγχώρια και της απολύτου επιλογής και αρεσκείας του Φορέα. Πρέπει να έχουν αλιευθεί το προηγούµενο 24ωρο πριν την παραλαβή και να πληρούν τις αγορανοµικές διατάξεις καθώς και την κείµενη Νοµοθεσία Κ.Τ.Π. Τα ψάρια πρέπει να έχουν λαµπερή µε µεταλλική λάµψη εµφάνιση, ελαφρά ευχάριστη οσµή χαρακτηριστική των φυκιώντης θάλασσας, µάτια ζωντανά λαµπερά και 

ΝΑΙ
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βράγχια χρώµατος ζωηρού κόκκινου ή ρόδινου. Σάρκα λευκή ή ελαφρά ροδαλή, ελαστική και ανθεκτική στηνπίεση µε τα δάχτυλα. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να χορηγεί τα ψάρια σε ποσότητα και είδος όπως αυτά ορίζονται στην παραγγελία. Τα ψάριαπαραδίδονται καθαρισµένα.Στο Τιµολόγιο αναγράφεται το είδος του παραδιδόµενου ψαριού και η προέλευσή του. Μεταξύ των δικαιολογητικών απαιτείται και η προσκόµιση βεβαίωσης της∆/Νσης Κτηνιατρικής οτι τα ψάρια προέρχονται από καταχωρηµένη ιχθυόσκαλα ή από εγκεκριµένη εγκατάσταση µε HACCP καθώς επίσης και Κ.Α.Κ.Ε (Κωδικός Αριθµός Κτηνιατρικής Έγκρισης). 5 Γαύρος Τα ψάρια πρέπει να είναι πολύ φρέσκα, κατά προτίµηση εγχώρια και της απολύτου επιλογής και αρεσκείας του Φορέα. Πρέπει να έχουν αλιευθεί το προηγούµενο 24ωρο πριν την παραλαβή και να πληρούν τις αγορανοµικές διατάξεις καθώς και την κείµενη Νοµοθεσία Κ.Τ.Π. Τα ψάρια πρέπει να έχουν λαµπερή µε µεταλλική λάµψη εµφάνιση, ελαφρά ευχάριστη οσµή χαρακτηριστική των φυκιώντης θάλασσας, µάτια ζωντανά λαµπερά και βράγχια χρώµατος ζωηρού κόκκινου ή ρόδινου. Σάρκα λευκή ή ελαφρά ροδαλή, ελαστική και ανθεκτική στηνπίεση µε τα δάχτυλα. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να χορηγεί τα ψάρια σε ποσότητα και είδος όπως αυτά ορίζονται στην παραγγελία. Τα ψάριαπαραδίδονται καθαρισµένα.Στο Τιµολόγιο αναγράφεται το είδος του παραδιδόµενου ψαριού και η προέλευσή του. Μεταξύ των δικαιολογητικών 

ΝΑΙ
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απαιτείται και η προσκόµιση βεβαίωσης της∆/Νσης Κτηνιατρικής οτι τα ψάρια προέρχονται από καταχωρηµένη ιχθυόσκαλα ή από εγκεκριµένη εγκατάσταση µε HACCP καθώς επίσης και Κ.Α.Κ.Ε (Κωδικός Αριθµός Κτηνιατρικής Έγκρισης). 6 Μπακαλιάρος Τα ψάρια πρέπει να είναι πολύ φρέσκα, κατά προτίµηση εγχώρια και της απολύτου επιλογής και αρεσκείας του Φορέα. Πρέπει να έχουν αλιευθεί το προηγούµενο 24ωρο πριν την παραλαβή και να πληρούν τις αγορανοµικές διατάξεις καθώς και την κείµενη Νοµοθεσία Κ.Τ.Π. Τα ψάρια πρέπει να έχουν λαµπερή µε µεταλλική λάµψη εµφάνιση, ελαφρά ευχάριστη οσµή χαρακτηριστική των φυκιώντης θάλασσας, µάτια ζωντανά λαµπερά και βράγχια χρώµατος ζωηρού κόκκινου ή ρόδινου. Σάρκα λευκή ή ελαφρά ροδαλή, ελαστική και ανθεκτική στηνπίεση µε τα δάχτυλα. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να χορηγεί τα ψάρια σε ποσότητα και είδος όπως αυτά ορίζονται στην παραγγελία. Τα ψάριαπαραδίδονται καθαρισµένα.Στο Τιµολόγιο αναγράφεται το είδος του παραδιδόµενου ψαριού και η προέλευσή του. Μεταξύ των δικαιολογητικών απαιτείται και η προσκόµιση βεβαίωσης της∆/Νσης Κτηνιατρικής οτι τα ψάρια προέρχονται από καταχωρηµένη ιχθυόσκαλα ή από εγκεκριµένη εγκατάσταση µε HACCP καθώς επίσης και Κ.Α.Κ.Ε (Κωδικός Αριθµός Κτηνιατρικής Έγκρισης). 

ΝΑΙ

7 Πέρκα Τα ψάρια πρέπει να είναι πολύ φρέσκα, κατά προτίµηση εγχώρια και της απολύτου επιλογής και αρεσκείας του Φορέα. 
ΝΑΙ
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Πρέπει να έχουν αλιευθεί το προηγούµενο 24ωρο πριν την παραλαβή και να πληρούν τις αγορανοµικές διατάξεις καθώς και την κείµενη Νοµοθεσία Κ.Τ.Π. Τα ψάρια πρέπει να έχουν λαµπερή µε µεταλλική λάµψη εµφάνιση, ελαφρά ευχάριστη οσµή χαρακτηριστική των φυκιώντης θάλασσας, µάτια ζωντανά λαµπερά και βράγχια χρώµατος ζωηρού κόκκινου ή ρόδινου. Σάρκα λευκή ή ελαφρά ροδαλή, ελαστική και ανθεκτική στηνπίεση µε τα δάχτυλα. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να χορηγεί τα ψάρια σε ποσότητα και είδος όπως αυτά ορίζονται στην παραγγελία. Τα ψάριαπαραδίδονται καθαρισµένα.Στο Τιµολόγιο αναγράφεται το είδος του παραδιδόµενου ψαριού και η προέλευσή του. Μεταξύ των δικαιολογητικών απαιτείται και η προσκόµιση βεβαίωσης της∆/Νσης Κτηνιατρικής οτι τα ψάρια προέρχονται από καταχωρηµένη ιχθυόσκαλα ή από εγκεκριµένη εγκατάσταση µε HACCP καθώς επίσης και Κ.Α.Κ.Ε (Κωδικός Αριθµός Κτηνιατρικής Έγκρισης). 8 Σφυρίδα Τα ψάρια πρέπει να είναι πολύ φρέσκα, κατά προτίµηση εγχώρια και της απολύτου επιλογής και αρεσκείας του Φορέα. Πρέπει να έχουν αλιευθεί το προηγούµενο 24ωρο πριν την παραλαβή και να πληρούν τις αγορανοµικές διατάξεις καθώς και την κείµενη Νοµοθεσία Κ.Τ.Π. Τα ψάρια πρέπει να έχουν λαµπερή µε µεταλλική λάµψη εµφάνιση, ελαφρά ευχάριστη οσµή χαρακτηριστική των φυκιώντης θάλασσας, µάτια ζωντανά λαµπερά και βράγχια χρώµατος ζωηρού κόκκινου ή ρόδινου. Σάρκα λευκή ή ελαφρά ροδαλή, 
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ελαστική και ανθεκτική στηνπίεση µε τα δάχτυλα. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να χορηγεί τα ψάρια σε ποσότητα και είδος όπως αυτά ορίζονται στην παραγγελία. Τα ψάριαπαραδίδονται καθαρισµένα.Στο Τιµολόγιο αναγράφεται το είδος του παραδιδόµενου ψαριού και η προέλευσή του. Μεταξύ των δικαιολογητικών απαιτείται και η προσκόµιση βεβαίωσης της∆/Νσης Κτηνιατρικής οτι τα ψάρια προέρχονται από καταχωρηµένη ιχθυόσκαλα ή από εγκεκριµένη εγκατάσταση µε HACCP καθώς επίσης και Κ.Α.Κ.Ε (Κωδικός Αριθµός Κτηνιατρικής Έγκρισης). 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ )
ΓΕΝΙΚΑ : 

• Όλα τα υπό προµήθεια είδη ( όλων των προαναφεροµένων κατηγοριών  - οµάδων ) πρέπει να είναια’ ποιότητας, σύµφωνα µε όσα ισχύουν στην αγορά, της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς οπροµηθευτής να µπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε ασάφεια ως προς την ποιότητακαι να εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας όπως αυτές ισχύουν.
• Στις  τεχνικές  προδιαγραφές  περιλαµβάνονται  τα  κυριότερα  προϊόντα  χρήσης  και  είναι  γενικούχαρακτήρα.  Κατισχύει  σε  όλα  η  ελληνική  και  η  ευρωπαϊκή  νοµοθεσία  για  τις  προδιαγραφέςπαραγωγής, διάθεσης, συσκευασίας, τυποποίησης, κλπ. που αφορούν τα προµηθευόµενα είδη.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ )
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  ∆/ΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 0  1  /2018
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ  ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΩΝ  ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ  -ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΚΑΠΗ  (  µόνο  για  είδηπαντοπωλείου )ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

CPV: 15800000-6 (∆ιάφορα προϊόντα διατροφής)
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Α΄Ε Ν Τ Υ Π Ο   Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΟΜΑ∆Α Α΄ ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥCPV: 15112130-6 Κοτόπουλα,  15110000-2 Κρέας
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜονάδαΜέτρησης Ποσότητα ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ(%)ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 01/2018(ολογράφως&αριθµητικώς)
1 Κοτόπουλο νωπόφρέσκο εγχώριο,τύπου 65%, Α'ποιότητας κιλό 13.000
2 Νωπό κρέαςνεαρού µοσχαριού(8-12 µηνών) Α.Ο.(άνευ οστών)εγχώριο (µπούτι) κιλό 6.000
3 Νωπό κρέαςνεαρού µοσχαριού(8-12 µηνών) Α.Ο.(άνευ οστών)εγχώριο (κιλότο,σπάλα, ποντίκι) κιλό 8.000
4 Χοιρινό καρρέχωρίς κόκκαλα,µπούτι κιλό 800
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5 Χοιρινό καρρέχωρίς κόκκαλα,σπάλα κιλό 800
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ) :()a Φ.Π.Α. 13% :ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΜΕ Φ.Π.Α. 13%:

� Τα  προαναφερόµενα  είναι  είδη  των  οποίων  η  τιµή  µπορεί  να  προσδιοριστεί  µε  βάση  δελτίοπιστοποίησης  τιµών  (τα  οποία  έχουν  ενδεικτικά  σηµειωθεί  στον  προϋπολογισµό  της  υπ’  αριθµ.01/2018   µελέτης). Θα δίδεται  αριθµητικώς και ολογράφως το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό(%), το οποίο, κατά την εκτέλεση της προµήθειας, θα αφορά στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φοράµέση τιµή λιανικής πώλησης (χωρίς Φ.Π.Α.) την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από τοεκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε τις διατάξειςτου άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.  Επίσης,  θα πρέπει  ο προσφέρων να υπολογίσει  το συνολικόποσό (χωρίς Φ.Π.Α.) που προκύπτει βάσει της προσφερόµενης έκπτωσης, των ενδεικτικών τιµώνµονάδος και των ενδεικτικών ποσοτήτων της υπ’ αριθµ. 01/2018  µελέτης.
• Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα προσφερόµενα τρόφιµα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές τηςπροµήθειας.
• Η  Μέση χονδρική τιµή (µέση λιανική τιµή αφαιρουµένου του ΦΠΑ), υπολογίστηκε στον ενδεικτικόπροϋπολογισµό της υπ΄ αρ. 01/2018   µελέτης βάσει του υπ’ αριθµ. πρωτ.  56/16-01-2018 ∆ελτίουΠιστοποίησης Τιµών της Περιφέρειας Αττικής, για Κρέατα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ )
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ΟΜΑ∆Α Β΄ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥCPV: 15800000-6 ∆ιάφορα προϊόντα διατροφήςΥΠΟΟΜΑ∆Α Β1 µε Φ.Π.Α. 13% (κριτήριο: χαµηλότερη τιµή σε τιµές µονάδας)Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜονάδαΜέτρησης Ποσότητα Τιµή µονάδος    (ευρώ)    ∆απάνη (ευρώ)
1 Αλεύρι  µπλε  γιαόλες  τις  χρήσεις(συσκευασία  1000γρ.) τµχ. 1.500
2 Αλεύρι  ΦΑΡΙΝΑΟλικής  Άλεσης(συσκευασία  500γρ.) τµχ. 2.500
3 Αλεύρι  ΦΑΡΙΝΑ(συσκευασία  των500 γρ.) τµχ. 1.500
4 Βούτυρο  τύπουΚερκύρας(συσκευασία  250γρ.) τµχ. 450
5 Γάλα  εβαπορέπλήρες(συσκευασία  410γρ.) τµχ. 1.500
6 Γάλα  µακράςδιαρκείας (UHT) µε3,5%  λιπαρά(συσκευασία  1λίτρου) λίτρο 4.000
7 Γάλα  φρέσκο  µε3,5%  λιπαρά(συσκευασία  1λίτρου) λίτρο 26.000
8 Γαλοπούλα (φιλέτο)βραστή σε φέτες κιλό 150
9 Γαλοπούλα (φιλέτο)καπνιστή σε φέτες κιλό 150

10 Γιαούρτι  λευκόαγελάδας  2%λιπαρά(συσκευασία  -κεσεδάκι  των  200γραµ.) τµχ. 4.000
11 Γιαούρτι λευκό αγελάδας – πλήρες(συσκευασία - κεσεδάκι των 200 γραµ.) τµχ. 17.000
12 Γιαούρτιστραγγιστό  10%(συσκευασία  1.000 τµχ. 2.500
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γραµ.) 
13 Ζαµπόν  µπούτι  σεφέτες  -τυποποιηµένο(αεροστεγήςσυσκευασία) κιλό 200
14 Ζυµαρικό  αστράκι(συσκευασία  500γρ.) τµχ. 1.500
15 Ζυµαρικό  κοραλάκι(συσκευασία  500γρ.) τµχ. 1.050
16 Ζυµαρικό  κοφτό(συσκευασία  500γρ.) τµχ. 6.000
17 Ζυµαρικό κριθαράκιµέτριο (συσκευασία500 γρ.) τµχ. 5.000
18 Ζυµαρικόµακαρόνια Νο 2 γιαπαστίτσιο(συσκευασία  500γρ.) τµχ. 1.500
19 Ζυµαρικόµακαρόνια  Νο  6(συσκευασία  500γρ.) τµχ. 1.500
20 Ζυµαρικόµακαρόνια  Νο  10(συσκευασία  500γρ.) τµχ. 1.500
21 Ζυµαρικό  πεπονάκι(συσκευασία  500γρ.) τµχ. 600
22 Ζυµαρικόχυλοπιτάκι(συσκευασία  500γρ.) τµχ. 600
23 Κεφαλοτύριτριµµένο(συσκευασία  500γρ.) τµχ. 200
24 Κόρν  φλάουερ(συσκευασία  200γρ.) τµχ. 450
25 Μαργαρίνη  soft µεελαιόλαδο(συσκευασία  250γρ.) τµχ. 1.000
26 Μέλι κωνοφόρων &άνθεων(συσκευασία  1κιλού) τµχ. 2.500
27 Μπισκοτόκρεµα(παιδική  κρέµα) τµχ. 1.500
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(συσκευασία  300γρ.)
28 Πουρές  πατάταςστιγµής(συσκευασία  250γρ.) τµχ. 250
29 Ρεβύθια(συσκευασία  500γρ.) τµχ. 600
30 Ρύζι  γλασέελληνικό(συσκευασία  500γρ.) τµχ. 1.050
31 Ρύζι  καρολίνα(συσκευασία  500γρ.) τµχ. 3.000
32 Ρύζι  bonnetελληνικό(συσκευασία  500γρ.) τµχ. 4.500
33 Σιµιγδάλι  χονδρό(συσκευασία  500γρ.) τµχ. 600
34 Τραχανάς  γλυκός(συσκευασία  500γρ.) τµχ. 450
35 Τυρί  ηµίσκληροφόρµα κιλό 100
36 Τυρί  κασέρι  σεφέτες Κιλό 1.800
37 Τυρί  Γραβιέρατριµµένη Κιλό 1.700
38 Τυρί  τύπου  edam(σε φέτες) κιλό 200
39 Τυρί  τύπου  goudaΟλλανδίας κιλό 20040 Τυρί regato κιλό 200
41 Τυρί  φέτα  ελληνικήΠΟΠ τυποποιηµένη(δοχείο 15 κιλών) κιλό 6.500
42 Φακές  ψιλές(συσκευασία  500γρ.) τµχ. 6.000
43 Φαρίν  λακτέ(συσκευασία  700γρ.) τµχ. 450
44 Φασόλια  γίγαντες(συσκευασία  500γρ.) τµχ. 300
45 Φασόλια  µέτρια(συσκευασία  500γρ.) τµχ. 3.000
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46 Ανθότυρο ελληνικό κιλό 150ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β1: ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. 13% :ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β1: ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% :
ΟΜΑ∆Α Β΄ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥCPV: 15800000-6 ∆ιάφορα προϊόντα διατροφήςΥΠΟΟΜΑ∆Α Β2 µε Φ.Π.Α. 23% (κριτήριο: χαµηλότερη τιµή σε τιµές µονάδας)Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜονάδαΜέτρησης Ποσότητα Τιµή Μονάδος(ευρώ) ∆απάνη(ευρώ)

1 Αλάτι  θαλασσινόιωδιούχο(συσκευασία  -πλαστική φιάλη 400γρ.) τµχ. 600
2 Αλάτι  θαλασσινόιωδιούχο(συσκευασία  -πλαστική φιάλη 750γρ.) τµχ. 600
3 Άνθος  Αραβοσίτουµε  γεύση  βανίλια(σε  φακελάκι  των160 γρ.) τµχ. 400
4 Αναψυκτικόγκαζόζα  µε  γεύσηλεµόνι  (φιάλη  1,5λίτρου) τµχ. 780
5 Αναψυκτικόλεµονάδα  µεανθρακικό  (φιάλη1,5 λίτρου) τµχ. 300
6 Αναψυκτικόπορτοκαλάδα  µεανθρακικό  (φιάλη1,5 λίτρου) τµχ. 800
7 Αναψυκτικόπορτοκαλάδαχωρίς  ανθρακικό(φιάλη 1,5 λίτρου) τµχ. 180
8 Αναψυκτικό  τύπουCoca Cola (φιάλη1,5 λίτρου) τµχ. 660
9 Bανίλια  σε  σκόνη(βανιλίνη)(συσκευασία  5φυαλιδιών - 1,5 γρ.) τµχ. 540
10 Βαφή  αυγών(φακελάκι 2 γρ.) τµχ. 15011 Γαρύφαλλο τµχ. 39
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ολόκληρο(καρφάκια)(συσκευασία  των15 γρ.)
12 Γαρύφαλλοτριµµένο(συσκευασία  των15 γρ.) τµχ. 48
13 ∆άφνης  φύλλα(συσκευασία  20γρ.) τµχ. 150
14 ∆ηµητριακά  ΟλικήςΆλεσης  (χωρίςσοκολάτα)  CornFlakes (συσκευασία500 γρ.) τµχ. 4.500
15 Ελιές  καλαµώνµαύρες µεγάλες κιλό 90
16 Ελιέςεκπυρηνωµένες κιλό 120
17 Ζάχαρη λευκή ψιλή(συσκευασία  1.000γρ.) τµχ. 1.500
18 Ζάχαρη  άχνη(συσκευασία  400γρ.) τµχ. 360
19 Ζάχαρη  καστανή(συσκευασία  500γρ.) τµχ. 1.500
20 Ζελέ  σε  διάφορεςγεύσεις  (π.χ.ανανάς,  κεράσι,φράουλα  κ.α.)(συσκευασία  200γρ.) τµχ. 200
21 Κακάο  σε  σκόνη(συσκευασία  125γρ.) τµχ. 400
22 Κανέλλα  τριµµένη(συσκευασία  50γρ.) τµχ. 120
23 Κανέλλα  ξύλο(συσκευασία  50γρ.) τµχ. 120
24 Καραµέλες  τύπουGELO (συσκευασία1000 γρ.) τµχ. 240
25 Καφές  ελληνικός(συσκευασία  490γρ.) τµχ. 240
26 Καφές  στιγµιαίος(τύπου  Nescafe)(συσκευασία  200γρ.) τµχ. 90
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27 Καφές  φίλτρου(τύπου  Jacobs)(συσκευασία  500γρ.) τµχ. 450
28 Κοµπόσταροδάκινο(συσκευασία  820γρ.) τµχ. 500
29 Κρέµα  γάλακτος(συσκευασία  500γρ.) τµχ. 100
30 Κύµινο  τριµµένο(συσκευασία  50γρ.) τµχ. 60
31 Λεµόνι άρτυµα (340γρ.) τµχ. 150
32 Μαγιονέζα(συσκευασία  500ml) τµχ. 200
33 Μαρµελάδα  (τάπερ500 γρ.) τµχ. 900
34 Μαχαίρι  πλαστικό(συσκευασία  100τµχ.) τµχ. 24
35 Μοσχοκάρυδοτριµµένο(συσκευασία  15γρ.) τµχ. 72
36 Μουστάρδα(συσκευασία  1.000γρ.) τµχ. 288
37 Μπαχάρι  ολόκληρο(συσκευασία  50γρ.) τµχ. 78
38 Μπεϊκινγκπάουντερ(µεταλλικό  κουτί200 γρ.) τµχ. 300
39 Μπισκότα  τύπου"ΜΙΡΑΝΤΑΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ"  (συσκευασία  250γρ.) τµχ. 1.000
40 Μπισκότα  πτι-µπερ(συσκευασία  225γρ.) τµχ. 500
41 Ξύδι  απλό(πλαστική  φιάλη400 ml) τµχ. 1.440
42 Ξύδι  φίνο  (γυάλινηφιάλη 500 ml) τµχ. 300
43 Πάπρικα  γλυκιά(συσκευασία  50γρ.) τµχ. 60
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44 Πιάτο  πλαστικό  23cm (συσκευασία 50τµχ.) τµχ. 150
45 Πιάτο  χάρτινο  16cm (συσκευασία 10τµχ.) τµχ. 120
46 Πιπέρι  µαύροτριµµένο(συσκευασία  50γρ.) τµχ. 390
47 Πιρούνι  πλαστικό(συσκευασία  100τµχ.) τµχ. 48
48 Ποτήρι  πλαστικόλευκό  250  ml(συσκευασία  50τµχ.) τµχ. 540
49 Πραλίνα  κρέµα(συσκευασία  1.000γρ.) τµχ. 100
50 Ρίγανη  τριµµένη(συσκευασία  100γρ.) τµχ. 270
51 Σόδα  µαγειρική(συσκευασία  350γρ.) τµχ. 60
52 Σόδα  µαγειρική(συσκευασία  20γρ.) τµχ. 180
53 Ταχίνι (1000γρ) Τµχ 800
54 Τοµάτα  κονκασέ(αποφλοιωµένη  καικοµµένη  σεκύβους)(συσκευασία  400γρ.) τµχ. 1.020
55 Τοµάτα  πασσάτα(τοµατοχυµός)(συσκευασία  500γρ.) τµχ. 4.500
56 Τοµατοπολτόςδιπλήςσυµπύκνωσης(πελτές)(συσκευασία  410γρ.) τµχ. 1.680
57 Tσάι  µαύρο  (κουτίµε  20  φακελάκια  x2γρ.) τµχ. 480
58 Τσιπς  µε  αλάτι(συσκευασία  200γρ.) τµχ. 180
59 Φίλτρα  καφετιέρας1x4  (συσκευασία τµχ. 150
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40 τεµαχίων)
60 Φρυγανιές  σίτου(συσκευασία  250γρ.) τµχ. 240
61 Φύλλο  κρούστας(συσκευασία  450γρ.) τµχ. 150
62 Φύλλο  κρούσταςχωριάτικο(συσκευασία  500γρ.) τµχ. 225
63 Φύλλο  σφολιάταςγαλλικού  τύπου(συσκευασία  650γρ.) τµχ. 150
64 Χαλβάς  µε  Ταχίνι(1000γρ) Τµχ 200
65 Χαµοµήλι  αφέψηµα(κουτί  µε  20φακελάκια x 1γρ.) τµχ. 60
66 Χυµός  νέκταρκοκτέιλ(συσκευασία  1λίτρου) τµχ. 800
67 Χυµός  πορτοκάλιφυσικός(συσκευασία  1λίτρου) τµχ. 840
68 Μαγιά  ξηρή  σεσκόνη( συσκευασία 3 τεµαχίων των 8 gr) τµχ. 300

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β2: ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. 24% :ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β2: ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% :
ΟΜΑ∆Α Β΄ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥCPV: 15800000-6 ∆ιάφορα προϊόντα διατροφήςΥΠΟΟΜΑ∆Α Β3 µε Φ.Π.Α. 13% (κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης)

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜονάδαΜέτρησης Ποσότητα
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%)ΣΤΗΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑΤΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΤΗΣΜΕΛΕΤΗΣ 94/2016(ολογράφως&αριθµητικώς)

1 Αυγάωοσκοπηµένα,άνω των 55γρ.(*) τµχ. 35.000
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2 Ελαιόλαδο extra(συσκευασία 1λίτρου) (**) τµχ. 2.000
3 Ελαιόλαδοεξαιρετικό (extra)παρθένο(συσκευασία 5λίτρων) (**) τµχ. 1.000

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β3: ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ): Φ.Π.Α. 13% :ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β3: ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% :
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄(Β1+Β2+Β3) ΜΕ Φ.Π.Α.13%& 24%:

� Τα προαναφερόµενα είδη της υποοµάδας Β3 είναι είδη των οποίων η τιµή µπορεί να προσδιοριστείµε βάση δελτία πιστοποίησης τιµών (τα οποία έχουν ενδεικτικά σηµειωθεί στον προϋπολογισµό τηςυπ’ αριθµ.  01/2018   µελέτης). Θα δίδεται  αριθµητικώς και ολογράφως το ποσοστό έκπτωσης επίτοις εκατό (%), το οποίο, κατά την εκτέλεση της προµήθειας, θα αφορά στη νόµιµα διαµορφούµενηκάθε  φορά  µέση  τιµή  λιανικής  πώλησης  (χωρίς  Φ.Π.Α.)  την  ηµέρα  παράδοσης,  όπως  αυτήπροκύπτει  από  το  εκάστοτε  εκδιδόµενο  δελτίο  πιστοποίησης  τιµών  της  Περιφέρειας  Αττικής,σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Επίσης, θα πρέπει ο προσφέρων ναυπολογίσει το συνολικό ποσό (χωρίς Φ.Π.Α.) που προκύπτει βάσει της προσφερόµενης έκπτωσης,των ενδεικτικών τιµών µονάδος και των ενδεικτικών ποσοτήτων της υπ’ αριθµ. 01/2018  µελέτης.
� Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα προσφερόµενα τρόφιµα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές τηςπροµήθειας.
•  (*)  η  Μέση  χονδρική  τιµή  (µέση  λιανική  τιµή  αφαιρουµένου  του  ΦΠΑ),  στον  ενδεικτικόπροϋπολογισµό της υπ΄ αρ. 01/2018  µελέτης, υπολογίστηκε βάσει του υπ’ αριθµ. Πρωτ. 56/16-01-2018 ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιµών της Περιφέρειας Αττικής, για Κρέατα, νωπά – αυγά.
•  (**)  η  Μέση  χονδρική  τιµή  (µέση  λιανική  τιµή  αφαιρουµένου  του  ΦΠΑ),  στον  ενδεικτικόπροϋπολογισµό της υπ΄ αρ. 01/2018  µελέτης υπολογίστηκε βάσει του υπ’ αριθµ. πρωτ. 11/04-01-2018 ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιµών της Περιφέρειας Αττικής, για Ελαιόλαδα.
• Στα είδη των υποοµάδων Β1 και Β2 το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή µε βάση τιςτιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού  της υπ΄ αρ. 01/2018  µελέτης και µε την προϋπόθεση ότι ταπροσφερόµενα από αυτόν τρόφιµα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας.
• Στην προσφορά,  θα δίδεται  η τιµή µονάδος (χωρίς  Φ.Π.Α.)  για  κάθε είδος,  το ποσοστό Φ.Π.Α.,καθώς και η συνολική τιµή προσφοράς (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για το σύνολο των ειδών καισύµφωνα µε τις ποσότητες του ενδεικτικού προϋπολογισµού της υπ΄ αρ. 01/2018  µελέτης.
• Tα είδη της υποοµάδας Β 1 προϋπολογίζονται µε Φ.Π.Α. 13%.
• Tα είδη της υποοµάδας Β 2 προϋπολογίζονται µε Φ.Π.Α. 24%.
• Tα είδη της υποοµάδας Β 3 προϋπολογίζονται µε Φ.Π.Α. 13%.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ )
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ΟΜΑ∆Α Γ΄ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥCPV: 15300000 – 1 φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόνταµε Φ.Π.Α. 13% (κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης)
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜονάδαΜέτρησης Ποσότητα ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 01/2018(ολογράφως & αριθµητικώς) Λαχανικά   1 Αγγούρια τµχ. 4.2002 Άνηθος (σε δέµα) τµχ. 6003 Καρότα κιλό 3.0004 Κολοκυθάκια κιλό 1.500

5 Κουνουπίδιεγχώριο κιλό 160
6 Κρεµµυδάκιφρέσκο κιλό 4007 Κρεµµύδια ξερά κιλό 5.5008 Λάχανο άσπρο κιλό 4.5009 Λάχανο κόκκινο κιλό 600
10 Μαϊντανός (σε δέµα100 gr) τµχ. 80011 Μαρούλι τµχ. 3.500
12 Μελιτζάνεςφλάσκες κιλό 60013 Μπρόκολο κιλό 600
14 Ντοµάτες  Α'ποιότητας κιλό 15.50015 Πατάτες εγχώριες κιλό 34.50016 Πιπεριές κέρατο κιλό 400
17 Πιπεριές  πράσινεςστρογγυλές κιλό 70018 Πράσα κιλό 60019 Σέλερυ κιλό 50020 Σέλινο κιλό 50021 Σκόρδο τµχ. 60022 Σπανάκι κιλό 2.000
23 Φασολάκια  φρέσκα(τσαούλια) κιλό 1.700Φρούτα  24 Ακτινίδια εγχώρια κιλό 20025 Αχλάδιακρυστάλλια κιλό 7.000
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εγχώρια26 Βερίκοκα κιλό 1.20027 Καρπούζια κιλό 1.20028 Κεράσια τραγανά κιλό 8029 Λεµόνια κιλό 4.00030 Μανταρίνια κιλό 3.00031 Μήλα ΣΤΑΡΚΙΝ Α΄ Ποιότητας Εγχώρια κιλό 3.20032 Μπανάνες κιλό 10.00033 Νεκταρίνια κιλό 20034 Ροδάκινα κιλό 1.00035 Πεπόνια κιλό 1.900
36 ΠορτοκάλιαΝΑΒΕΛ κιλό 8.000
37 ΠορτοκάλιαΜΕΡΛΙΝ κιλό 3.000
38 Σταφύλια  σταφίδαξανθή κιλό 60039 Φράουλες κιλό 500ΥΠΟΟΜΑ∆Α Γ1: ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ):Φ.Π.Α. 13% :ΥΠΟΟΜΑ∆Α Γ1: ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% :
• Τα  προαναφερόµενα  είναι  είδη  των  οποίων  η  τιµή  µπορεί  να  προσδιοριστεί  µε  βάση  δελτίαπιστοποίησης  τιµών  (τα  οποία  έχουν  ενδεικτικά  σηµειωθεί  στον  προϋπολογισµό  της  υπ’  αριθµ.01/2018   µελέτης). Θα δίδεται  αριθµητικώς και ολογράφως το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό(%), το οποίο, κατά την εκτέλεση της προµήθειας, θα αφορά στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φοράµέση τιµή λιανικής πώλησης (χωρίς Φ.Π.Α.) την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από τοεκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε τις διατάξειςτου άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.  Επίσης,  θα πρέπει  ο προσφέρων να υπολογίσει  το συνολικόποσό (χωρίς Φ.Π.Α.) που προκύπτει βάσει της προσφερόµενης έκπτωσης, των ενδεικτικών τιµώνµονάδος και των ενδεικτικών ποσοτήτων της υπ’ αριθµ. 01/2018  µελέτης.
• Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα προσφερόµενα τρόφιµα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές τηςπροµήθειας.
• Οι  Μέσες  χονδρικές  τιµές  (µέσες  λιανικές  τιµές  αφαιρουµένου  του  ΦΠΑ),  υπολογίστηκαν  στονενδεικτικό προϋπολογισµό της υπ΄ αρ. 01/2018 µελέτης βάσει των υπ’ αριθµ. πρωτ. 144/25-01-2018( για τα είδη µε αύξοντα αριθµό : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 29, 30, 31,32,  36, 37) , 2489/16-10-2017 ( για πεπόνια, νεκταρίνια & ροδάκινα),2489/06-10-2017 ( για καρπούζια ), 1983/11-08-2017  ( για βερίκοκα & κεράσια ), 1507/21-06-2017 (για φράουλες ), 2781/17-11-2017 (για σταφύλια σταφίδα ξανθή) ∆ελτίων Πιστοποίησης Τιµών τηςΠεριφέρειας Αττικής.
• Όλα τα είδη φέρουν Φ.Π.Α. 13%.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
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ΟΜΑ∆Α ∆΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝCPV: 15221000-3 κατεψυγµένα ψάριαΥΠΟΟΜΑ∆Α ∆1 µε ΦΠΑ 13% (κριτήριο : ποσοστό έκπτωσης)
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜονάδαΜέτρησης Ποσότητα

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 01/2018  (ολογράφως & αριθµητικώς)1. Πέρκα φιλέτο Κιλό 3.0002. Βακαλάος φιλέτο Κιλό 3.0003. Βακαλάος ΑΚ Κιλό 9004. Γλώσσα φιλέτο Κιλό 2.2005. Μυλοκόπι φέτα Κιλό 1.0006. Σφυρίδα ΑΚ Κιλό 1.2007. Καλαµάρι φιλέτο Κιλό 3008. Χταπόδι εγχώριο Κιλό 350 ΥΠΟΟΜΑ∆Α ∆1: ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ) :()b  Φ.Π.Α. 13% :ΥΠΟΟΜΑ∆Α ∆1: ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΜΕ Φ.Π.Α. 13%:
ΟΜΑ∆Α ∆΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝCPV: 15331170-9 κατεψυγµένα λαχανικάΥΠΟΟΜΑ∆Α ∆2 µε ΦΠΑ 13% (κριτήριο : ποσοστό έκπτωσης)

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜονάδαΜέτρησης Ποσότητα
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 01/2018  (ολογράφως & αριθµητικώς)1. Ανάµεικτα λαχανικά( χύµα ) Κιλό 2.000

2. Φασολάκια πλατιά (συσκευασία ) κιλού Τεµάχιο 2.000
3. Αρακάς εγχώριος(πακέτο)  1 κιλού Τεµάχιο 2.000
4. Σπανάκι (πακέτο)1 κιλού Τεµάχιο 2.000
5. Μπάµιες( συσκευασία )κιλού Τεµάχιο 300

 ΥΠΟΟΜΑ∆Α ∆2: ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ) :
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()c  Φ.Π.Α. 13% :ΥΠΟΟΜΑ∆Α ∆2: ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΜΕ Φ.Π.Α. 13%:
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆΄  (∆1 + ∆2)  ΜΕ Φ.Π.Α. 13%:

• Τα  προαναφερόµενα  είναι  είδη  των  οποίων  η  τιµή  µπορεί  να  προσδιοριστεί  µε  βάση  δελτίαπιστοποίησης  τιµών  (τα  οποία  έχουν  ενδεικτικά  σηµειωθεί  στον  προϋπολογισµό  της  υπ’  αριθµ.01/2018   µελέτης). Θα δίδεται  αριθµητικώς και ολογράφως το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό(%), το οποίο, κατά την εκτέλεση της προµήθειας, θα αφορά στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φοράµέση τιµή λιανικής πώλησης (χωρίς Φ.Π.Α.) την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από τοεκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε τις διατάξειςτου άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.  Επίσης,  θα πρέπει  ο προσφέρων να υπολογίσει  το συνολικόποσό (χωρίς Φ.Π.Α.) που προκύπτει βάσει της προσφερόµενης έκπτωσης, των ενδεικτικών τιµώνµονάδος και των ενδεικτικών ποσοτήτων της υπ’ αριθµ. 01/2018  µελέτης.
• Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα προσφερόµενα τρόφιµα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές τηςπροµήθειας.
• Οι  Μέσες  χονδρικές  τιµές  (µέσες  λιανικές  τιµές  αφαιρουµένου  του  ΦΠΑ),  υπολογίστηκαν  στονενδεικτικό προϋπολογισµό της υπ΄ αρ. 01/2018  µελέτης βάσει των υπ’ αριθµ. πρωτ. 55/16-01-2018( κατεψυγµένα ψάρια ), 192/31-01-2018 ( κατεψυγµένα λαχανικά ) ∆ελτίων Πιστοποίησης Τιµών τηςΠεριφέρειας Αττικής.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Σελίδα 143





ΟΜΑ∆Α Ε΄ ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ CPV: 15810000-9ΥΠΟΟΜΑ∆Α Ε1 µε ΦΠΑ 13% (κριτήριο : χαµηλότερη τιµή σε τιµές µονάδας)Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜονάδαΜέτρησης Ποσότητα Τιµή Μονάδος(ευρώ) ∆απάνη(ευρώ)1. Ψωµί χωριάτικο350 gr Τεµάχιο 28.400
2. Ψωµί ΟλικήςΆλεσης Τεµάχιο 65.000
3. Αρτοσκεύασµα(κουλούριΘεσ/νικης )  80-100gr

Τεµάχιο 13.000
 ΥΠΟΟΜΑ∆Α Ε1: ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :()d  Φ.Π.Α. 13% :ΥΠΟΟΜΑ∆Α Ε1: ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΜΕ Φ.Π.Α. 13%:

ΟΜΑ∆Α Ε΄ ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ CPV: 15810000-9ΥΠΟΟΜΑ∆Α Ε2 µε ΦΠΑ 24% (κριτήριο : χαµηλότερη τιµή σε τιµές µονάδας)Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜονάδαΜέτρησης Ποσότητα Τιµή Μονάδος(ευρώ) ∆απάνη(ευρώ)1. Αρτοσκεύασµαψωµί tost( πακέτο ) Τεµάχιο 7.000
 ΥΠΟΟΜΑ∆Α Ε2: ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣΦ.Π.Α. :()e  Φ.Π.Α. 24% :ΥΠΟΟΜΑ∆Α Ε2: ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΜΕ Φ.Π.Α. 24%:

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε΄(Ε1 + Ε2)  ΜΕ Φ.Π.Α. 13% & 24%:
• Στα προαναφερόµενα είδη το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή µε βάση τις τιµές τουενδεικτικού  προϋπολογισµού   της  υπ΄  αρ.  01/2018   µελέτης  και  µε  την  προϋπόθεση  ότι  ταπροσφερόµενα από αυτόν τρόφιµα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας.
• Στην προσφορά,  θα δίδεται  η τιµή µονάδος (χωρίς  Φ.Π.Α.)  για  κάθε είδος,  το ποσοστό Φ.Π.Α.,καθώς και η συνολική τιµή προσφοράς (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για το σύνολο των ειδών καισύµφωνα µε τις ποσότητες του ενδεικτικού προϋπολογισµού της υπ΄ αρ. 01/2018  µελέτης.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ )
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ΟΜΑ∆Α ΣΤ΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥΝΩΠΑ ΨΑΡΙΑCPV: 03311000-2 Νωπά Ψάρια ΟΜΑ∆Α ΣΤ1 µε ΦΠΑ 13% (κριτήριο : χαµηλότερη τιµή σε τιµές µονάδας)Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜονάδαΜέτρησης Ποσότητα Τιµή Μονάδος(ευρώ) ∆απάνη(ευρώ)1 Σαρδέλα Κιλό 1.0002 Πεσκανδρίτσα Κιλό 3803 Λαυράκι Κιλό 8004 Συναγρίδα Κιλό 3005 Γαύρος Κιλό 2.0006 Μπακαλιάρος Κιλό 2.0007 Πέρκα Κιλό 2.0008 Σφυρίδα Κιλό 200 ΟΜΑ∆Α ΣΤ: ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :()f  Φ.Π.Α. 13% :ΟΜΑ∆Α ΣΤ: ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΜΕ Φ.Π.Α. 13%:
• Στα προαναφερόµενα είδη το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή µε βάση τις τιµές τουενδεικτικού  προϋπολογισµού   της  υπ΄  αρ.  01/2018   µελέτης  και  µε  την  προϋπόθεση  ότι  ταπροσφερόµενα από αυτόν τρόφιµα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας.
• Στην προσφορά,  θα δίδεται  η τιµή µονάδος (χωρίς  Φ.Π.Α.)  για  κάθε είδος,  το ποσοστό Φ.Π.Α.,καθώς και η συνολική τιµή προσφοράς (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για το σύνολο των ειδών καισύµφωνα µε τις ποσότητες του ενδεικτικού προϋπολογισµού της υπ΄ αρ. 01/2018  µελέτης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ )
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΕΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ,
ΓΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ  ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΩΝ  ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ  -  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ  ΤΩΝ ΚΑΠΗ ( µόνο για είδη παντοπωλείου )  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  για τρία (3)  έτη ή µέχριεξαντλήσεως  του  ποσού  προϋπολογισµού  938.607,59€  (συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.  13%  ή  24%)ανάλογα µε τα υπό προµήθεια  είδη πλέον 141.392,41 ευρώ δικαιωµάτων προαίρεσης ήτοι  συνολικούποσού 1.080.000,00€ και µε δικαιώµατα προαίρεσης. 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ, ΩΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ, ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .pdfΚΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .xml
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