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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια τροφίµων  του 

∆ήµου Ηράκλειας και των Νοµικών του Προσώπων έτους 2016-2017. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
 Τις διατάξεις: 
1. του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών   θεµάτων» (Φ.Ε.Κ. 
τ.Α 19/1995). 
2. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός  
προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 
3. του N.3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα των 
άρθρων 158  και  209. 
4. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ  Α 87/2010) και ιδιαίτερα του 
άρθρου 278. 
5. του Ν.3548/2007 περί «Καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του  
∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό Τύπο και άλλες διατάξεις.  
6. Τον ν. 2741/99 (φεκ199/α/28-9-99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας ελέγχου Τροφίµων άλλες 
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις»,όπως 
τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 2 ν.3060/02, παρ3 Ν.3090/02, 9 ΠΑΡ.3 3090/02,12 ΠΑΡ 27 Ν. 3310 
και 3414/05 περί ελέγχου νοµιµότητας των σχεδίων συµβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
7. του Ν.3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων – Εναρµόνιση 
της Ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21 Ιουνίου 1989 και την 
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν µε την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11η ∆εκεµβρίου 2007» 
(ΦΕΚ 173Α) 
8. Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος α΄240) που 
κυρώθηκε µε το Ν. 4111/2013 ( ΦΕΚ τεύχος Ά 18), όπου ορίζεται ότι η διαδικασία ανάδειξης 
προµηθευτών-χορηγητών για προµήθειες τροφίµων για τις ανάγκες των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων 
και όλων των νοµικών του Προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ∆ήµους. Κάθε 
γενική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται. 
9.  Tων λοιπών νόµων διαταγµάτων , αποφάσεων και εγκυκλίων που ισχύουν. 
10. Την 01/2016 µελέτη του ∆ήµου που συντάχθηκε από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου. 
11. Το πρωτογενές αίτηµα που καταχώρησε ο ∆ήµος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων , για την εκτέλεση της προµήθειας , το οποίο έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής 
Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ):16REQ004100605. 
12. Tην υπ’αριθµ.:23/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία ψηφίστηκαν 
πιστώσεις των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016 η οποία αναρτήθηκε στο 
διαδίκτυο (Πρόγραµµα ∆ιαύγεια) λαµβάνοντας Α∆Α:6N4IΩΡΤ-1Ξ9 και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ:16REQ004181689.  
13. Τις αποφάσεις των νοµικών προσώπων του ∆ήµου Ηράκλειας 
• Η αριθµ. 33/2016 απόφαση του ∆Σ του Φορέα Πρόνοιας του ∆ήµου Hράκλειας (ΦΟ.Π.Η.) 

• Η αριθµ. 17/2016 απόφαση του ∆Σ της  Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου Ηράκλειας  
(Κ.Ε.∆.Η) 

ΤΙΤΛΟΣ: <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2016-2017>> 
 
 
Χρηµατοδότηση : ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  

  
Ελληνική ∆ηµοκρατία 
Νοµός Σερρών 
∆ήµος Ηράκλειας 

Αρ. Μελέτης :01/2016 
Αρ.Πρωτ.:7526/02-06-2016 Προϋπολογισµός (µε ΦΠΑ) <<66.967,84€>> 

(58.862,80€ πλέον ΦΠΑ 8.105,04€) 
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• Η αριθµ 42/2016 απόφαση του ∆Σ της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Ηράκλειας (∆.Ε.Υ.Α.Η). 
14. Tην αριθµ. 666/2016 απόφαση ∆ηµάρχου περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού 
για την προµήθεια τροφίµων του ∆ήµου Ηράκλειας και των Νοµικών του Προσώπων έτους 2016-
2017.    
15. Την υπ’ αριθ. 55/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ’αριθµ. µελέτη 01/2016 της προµήθειας τροφίµων  
του ∆ήµου Ηράκλειας και των Νοµικών του Προσώπων έτους 2016-2017 , ο τρόπος εκτέλεσης της 
προµήθειας και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης.   
16. Την µε αριθµ.1481/2014 Απόφαση ∆ηµάρχου , περί ορισµού αρµοδιοτήτων των αντιδηµάρχων 
και έτσι όπως τροποποιήθηκε  µε την υπ’αριθµ.2104/2014 Α.∆..    
 
  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕI 

Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΡΟΦΙΜΩΝ  ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016-2017» συνολικού 
προϋπολογισµού 66.967,84€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (58.862,80€ πλέον ΦΠΑ 8.105,04€) 
για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε δικαίωµα 
χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσων δεν καλυφθεί το ποσό της 
σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης . 
Η προµήθεια των τροφίµων αφορά προµήθεια γαλακτοκοµικών, είδη οπωροπωλείου, είδη 
αρτοποιείου, είδη κρεοπωλείου ελαιόλαδα κατεψυγµένα λοιπά είδη παντοπωλείου µε κριτήριο 
κατακύρωσης  για α) τα ελαιόλαδα, είδη οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου  και 
κατεψυγµένων το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα 
διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του  είδους την ηµέρα παράδοσης όπως 
αυτή προκύπτει από το εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της οικείας 
Περιφέρειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006. 
β) για τα υπόλοιπα είδη παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου, και γαλακτοκοµικά τη χαµηλότερη 
τιµή µονάδος σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για κάθε είδος, όπως αναγράφονται αναλυτικά στην 
υπ΄αριθ.: 01/2016 µελέτη της προµήθειας, µε τους ακόλουθους όρους. 
Η προµήθεια των τροφίµων περιλαµβάνει την προµήθεια γαλακτοκοµικών, είδη οπωροπωλείου, 
είδη αρτοποιείου, είδη κρεοπωλείου  ελαιόλαδα, κατεψυγµένα και λοιπά είδη παντοπωλείου τα 
οποία έχουν χωριστεί σε οµάδες ως εξής : 

ΟΜΑ∆Α 1 Προµήθεια Γάλακτος ∆ήµου Ηράκλειας 

ΟΜΑ∆Α 2 
Προµήθεια ειδών παντοπωλείου-τρόφιµα,ελαιολάδου,κατεψυγµένων λαχανικών Φορέα 
Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας 

ΟΜΑ∆Α 3 Προµήθεια κατεψυγµένων ψαριών  Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας 

ΟΜΑ∆Α 4 Προµήθεια φρέσκου γάλακτος και γιαουρτιού Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας 

ΟΜΑ∆Α 5 
Προµήθεια οπωρολαχανικών  Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας 
 

ΟΜΑ∆Α 6 
Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας 
 

ΟΜΑ∆Α 7 
Προµήθεια ειδών αρτοποιείου Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας 
 

ΟΜΑ∆Α 8 
 Προµήθεια τροφίµων για δοµές Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ηράκλειας 
 

ΟΜΑ∆Α 9 Προµήθεια ειδών αρτοποιείου για ∆οµές Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ηράκλειας 

ΟΜΑ∆Α 10 Προµήθεια γάλακτος ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηράκλειας 
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Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά για 
µία ή περισσότερες εκ των οµάδων των προς προµήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι  
η προσφορά του θα καλύπτει όλη την προβλεπόµενη από τον προϋπολογισµό ποσότητα 
της κάθε οµάδας ( άρθρο 3, παρ. 6, περ β. Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), σύµφωνα µε τους πίνακες που 

ακολουθούν . 

Κάθε διαγωνιζόµενος έχει το δικαίωµα υποβολής οικονοµικής προσφοράς είτε µε ποσοστό 

έκπτωσης είτε µε χαµηλότερη τιµή ανάλογα µε το προς προµήθεια είδος. 

ΟΜΑ∆Α 1 

Προµήθεια γάλακτος ∆ήµου Ηράκλειας 2016 

Α/Α 
οµάδας 

Είδος 
Ενδεικτική 
ποσότητα σε 

(τεµάχιο) 

Ενδεικτική τιµή σε 
(€) 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισµός 

σε € 

1 
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 1lt 

4.943 1,06  5.239,58 

Σύνολο 1 5.239,58 

Στρογγυλοποίηση       0,24 

Σύνολο 5.239,82 

ΦΠΑ 13%    681,18 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.921,00 

 

     Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 5.921,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και 
για ένα έτος και µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες 
εφόσων δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
παρούσας ∆ιακήρυξης . 
Θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ:20.6063.03 , 30.6063.03 , 
35.6063.02 του πρoϋπολογισµού  του ∆ήµου Ηράκλειας έτους 2016. 
 

Προµήθεια γάλακτος ∆ήµου Ηράκλειας 2017 
 

Α/Α 

οµάδας 
Είδος 

Ενδεικτική 

ποσότητα σε 

(τεµάχιο) 

Ενδεικτική τιµή σε 

(€) 

Ενδεικτικός 

προϋπολογισµός 

σε € 

1 
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 1lt 

 

1.646 

 

1,06 1.744,76 

Σύνολο 1 1.744,76 

Στρογγυλοποίηση      0,90 

Σύνολο 1.745,66 

ΦΠΑ 13%   226,94 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.972,60 
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     Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 1.972,60€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και 
για ένα έτος και µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες 
εφόσων δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
παρούσας ∆ιακήρυξης . 
Θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ετήσιο τακτικό πρoϋπολογισµό 
του ∆ήµου έτους 2017. 
 
 

ΟΜΑ∆Α 2 
 

Προµήθεια ειδών παντοπωλείου (τρόφιµα) µε ΦΠΑ 13% Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου 
Ηράκλειας 2016 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ(€) 

ΦΠΑ 

13% 

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 
gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1400 0,76 1.064,00 138,32 

ΑΥΓΑ ΜΕΣΑΙΑ ( 53- 63 gr) ΤΕΜΑΧΙΟ 1040 0,25 260,00 33,80 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Π.Ο.Π. ΣΕ 
∆ΟΧΕΙΟ 8 ή 16 ΚΙΛΩΝ 

ΚΙΛΟ 224 6,77 1.516,48 197,14 

ΚΑΣΕΡΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΙΛΟ 116 11,00 1.276,00 165,88 

ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 195 0,90 175,50 22,82 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΧΟΝ∆ΡΑ ΓΙΑ 

ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ Νο 6 ΣΕ     
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 131 0,90 117,90 15,33 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 
gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 60 0,90 54,00 7,02 

ΡΥΖΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 225 1,14 256,50 33,35 

ΡΕΒΥΘΙΑ ΧΟΝ∆ΡΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,99 99,50 12,94 

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ – ΜΕΤΡΙΕΣ 

ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 
gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,15 57,50 7,48 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ 
ΕΓΧΩΡΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,34 67,00 8,71 

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 110 1,33 146,30 19,02 

ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,00 50,00 6,50 

ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ ΕΓΧΩΡΙΟ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 252 4,20 1.058,40 137,59 
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ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 
ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 80 2,85 228,00 29,64 

 ΝΙΦΑ∆ΕΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ( 

ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΚΣ ) ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 375 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 150 2,20 330,00 42,90 

 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ 

(ΚΑΣΤΕΡ ΠΑΟΥΝΤΕΝ )   (ΦΑΚ.  
125 gr ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 90 0,94 84,60 11,00 

ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 3,33 66,60 8,66 

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,89 17,80 2,31 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ       6.926,08   

 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 13 %         900,39 

 ΣΥΝΟΛΟ          7.826,47€ 

 

 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 7.826,47€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και 
για ένα έτος και µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες 
εφόσων δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
παρούσας ∆ιακήρυξης . 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ:10.6481.02 «Προµήθεια τροφίµων» του πρoϋπολογισµού  του 
Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας του ∆ήµου  έτους 2016. 

 
 

Προµήθεια ειδών παντοπωλείου (τρόφιµα) µε ΦΠΑ 23% Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου 
Ηράκλειας  2016 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ(€) 

ΦΠΑ 

23% 

ΒΟΥΤΥΡΟ 250 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 887 0,85 753,95 173,41 

ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ ΜΕ 
ΓΑΛΑ ΚΑΚΑΟ 400 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 60 1,55 93,00 21,39 

ΝΤΟΜΑΤΑΚΙ ΚΟΝΚΑΣΕ  ΤΕΜΑΧΙΟ 400 0,72 288,00 66,24 

ΖΑΧΑΡΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
ΚΙΛΟΥ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 192 0,86 165,12 37,98 

ΑΛΑΤΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΙΩ∆ΙΟΥΧΟ 
ΨΙΛΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,70 70,00 16,10 

ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΙΤΑ 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 90 3,16 284,40 65,41 
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500 gr 

ΞΥ∆Ι ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350 ml 

ΤΕΜΑΧΙΟ 90 0,32 28,80 6,62 

ΣΚΟΝΗ ΚΑΚΑΟ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 125 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 40 1,70 68,00 15,64 

ΡΙΓΑΝΗ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,90 27,00 6,21 

ΜΙΞΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
50 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,70 34,00 7,82 

ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 
ΦΑΚΕΛΑΚΙ 20 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,12 12,00 2,76 

ΒΑΝΙΛΛΙΝΙ  (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 
ΤΕΜ ΤΩΝ 0,30 gr ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 24 0,54 12,96 2,98 

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 700 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 173 2,12 366,76 84,35 

ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 370 ml 

ΤΕΜΑΧΙΟ 40 0,39 15,60 3,59 

ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 32 1,80 57,60 13,25 

ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,85 8,50 1,96 

ΜΟΥΣΤΑΡ∆Α ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,49 14,90 3,43 

ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1lt ΤΕΜΑΧΙΟ 47 1,80 84,60 19,46 

ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
30 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 16 1,50 24,00 5,52 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ       2.409,19   

 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23 %         554,11 

 ΣΥΝΟΛΟ          2.963,30€ 

 
 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 2.963,30€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και 
για ένα έτος και µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες 
εφόσων δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
παρούσας ∆ιακήρυξης . 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ:10.6481.02 «Προµήθεια τροφίµων» του πρoϋπολογισµού  του 
Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας του ∆ήµου  έτους 2016. 
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Προµήθεια ελαιολάδου Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας 2016 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ    

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ(€) 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΞΤΡΑ 
ΠΑΡΘΕΝΟ 1lt 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
372 4,30 1.600,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 1    1.600,00 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ    1,77 

ΣΥΝΟΛΟ 2     1.601,77 

ΦΠΑ 13 %    208,23 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ    1.810,00€ 

 
 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 1.810,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και 
για ένα έτος και µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες 
εφόσων δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
παρούσας ∆ιακήρυξης . 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ:10.6481.02 «Προµήθεια τροφίµων» του πρoϋπολογισµού  του 
Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας του ∆ήµου  έτους 2016. 

 
 

Προµήθεια κατεψυγµένων λαχανικών  Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας 2016 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ(€) 

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 53 2,47 130,91 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 54 2,47 133,38 

ΣΥΝΟΛΟ 1 264,29 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 1,20 

ΣΥΝΟΛΟ 2 265,49 

ΦΠΑ 13 % 34,51 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 300,00€ 

 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 300,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ  για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε 
δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσων δεν καλυφθεί 
το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης . 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ:10.6481.02 «Προµήθεια τροφίµων» του πρoϋπολογισµού  του 
Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας του ∆ήµου  έτους 2016. 
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Προµήθεια ειδών παντοπωλείου (τρόφιµα) µε ΦΠΑ 13% Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου 
Ηράκλειας 2017 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ(€) 

ΦΠΑ 

13% 

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 
gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 358 0,76 272,08 35,37 

ΑΥΓΑ ΜΕΣΑΙΑ ( 53- 63 gr) ΤΕΜΑΧΙΟ 260 0,25 65,00 8,45 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Π.Ο.Π. 
ΣΕ ∆ΟΧΕΙΟ 8 ή 16 ΚΙΛΩΝ 

ΚΙΛΟ 56 6,77 379,12 49,29 

ΚΑΣΕΡΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΙΛΟ 29 11,00 319,00 41,47 

ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 48 0,90 43,20 5,62 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΧΟΝ∆ΡΑ ΓΙΑ 

ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ Νο 6 ΣΕ     
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 33 0,90 29,70 3,86 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 
gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,90 18,00 2,34 

ΡΥΖΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 55 1,14 62,70 8,15 

ΡΕΒΥΘΙΑ ΧΟΝ∆ΡΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 13 1,99 25,87 3,36 

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ – ΜΕΤΡΙΕΣ 

ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 
gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 90 1,15 103,50 13,46 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ 
ΕΓΧΩΡΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 90 1,34 120,60 15,68 

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 25 1,33 33,25 4,32 

ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 12 1,00 12,00 1,56 

ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ ΕΓΧΩΡΙΟ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 34 4,20 142,80 18,56 

ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α ΣΕ 

∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 25 2,85 71,25 9,26 

 ΝΙΦΑ∆ΕΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ( 

ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΚΣ ) ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 375 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 60 2,20 132,00 17,16 

 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ 

(ΚΑΣΤΕΡ ΠΑΟΥΝΤΕΝ )   (ΦΑΚ.  
125 gr ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,94 18,80 2,44 
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ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3,33 16,65 2,16 

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,89 4,45 0,58 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ       1.869,97   

 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 13 %         243,10 

 ΣΥΝΟΛΟ          2.113,07€ 

 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 2.113,07€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και 
για ένα έτος και µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες 
εφόσων δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
παρούσας ∆ιακήρυξης . 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ετήσιο τακτικό πρoϋπολογισµό  του Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας  
έτους 2017. 

 
 

Προµήθεια ειδών παντοπωλείου (τρόφιµα) µε ΦΠΑ 23% Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου 
Ηράκλειας 2017 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ(€) 

ΦΠΑ 

23% 

ΒΟΥΤΥΡΟ 250 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 220 0,85 187,00 43,01 

ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ ΜΕ 
ΓΑΛΑ ΚΑΚΑΟ 400 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 35 1,55 54,25 12,48 

ΝΤΟΜΑΤΑΚΙ ΚΟΝΚΑΣΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 125 0,72 90,00 20,70 

ΖΑΧΑΡΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
ΚΙΛΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 48 0,86 41,28 9,49 

ΑΛΑΤΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΙΩ∆ΙΟΥΧΟ 
ΨΙΛΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 25 0,70 17,50 4,03 

ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΙΤΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 3,16 63,20 14,54 

ΞΥ∆Ι ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
350 ml 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,32 6,40 1,47 

ΣΚΟΝΗ ΚΑΚΑΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
125 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 15 1,70 25,50 5,87 

ΡΙΓΑΝΗ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 8 0,90 7,20 1,66 

ΜΙΞΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 
gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,70 8,50 1,96 
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ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 
20 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 25 0,12 3,00 0,69 

ΒΑΝΙΛΛΙΝΙ  (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 
ΤΕΜ ΤΩΝ 0,30 gr ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 6 0,54 3,24 0,75 

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 700 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 40 2,12 84,80 19,50 

ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 370 ml 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,39 3,90 0,90 

ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 8 1,80 14,40 3,31 

ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 0,85 1,70 0,39 

ΜΟΥΣΤΑΡ∆Α ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1,49 2,98 0,69 

ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
30 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 1,50 6,00 1,38 

ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1lt ΤΕΜΑΧΙΟ 35 1,80 63,00 14,49 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ    683,85  

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23 %     157,29 

ΣΥΝΟΛΟ     841,14€ 

 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 841,14€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ  για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε 
δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσων δεν καλυφθεί 
το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης . 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ετήσιο τακτικό πρoϋπολογισµό  του Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας  
έτους 2017. 

 
Προµήθεια ελαιολάδου  Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας 2017 

 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ(€) 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΞΤΡΑ 
ΠΑΡΘΕΝΟ 1lt 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
93 4,30 399,9 

 ΣΥΝΟΛΟ 1    399,9 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ    0,1 

ΣΥΝΟΛΟ 2     400,00 

ΦΠΑ 13 %         52,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ      452,00€ 

 

16PROC004515987 2016-06-03



 

 11 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 452,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ  για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε 
δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσων δεν καλυφθεί 
το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης . 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ετήσιο τακτικό πρoϋπολογισµό  του Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας  
έτους 2017. 

 
 

Προµήθεια κατεψυγµένων λαχανικών  Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας 2017 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ(€) 

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
12 2,47 29,64 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 
ΚΙΛΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

18 2,47 44,46 

ΣΥΝΟΛΟ      74,1 

ΦΠΑ 13 %       9,63 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ    83,73€ 

 
 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 83,73€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ  για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε 
δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσων δεν καλυφθεί 
το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης . 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ετήσιο τακτικό πρoϋπολογισµό  του Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου 
Ηράκλειας  έτους 2017. 

 
 

ΟΜΑ∆Α 3 
. 

Προµήθεια κατεψυγµένων ψαριών Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας 2016 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ(€) 

ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΨΑΡΙ 
700-1000 gr 

ΚΙΛΟ 151 8,20 1238,20 

ΣΥΝΟΛΟ 1 1.238,20 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,74 

ΣΥΝΟΛΟ 2 1.238,94 

ΦΠΑ 13 % 161,06 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 1.400,00€ 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 1.400,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και 
για ένα έτος και µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες 
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εφόσων δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
παρούσας ∆ιακήρυξης . 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ:10.6481.02 του πρoϋπολογισµού  του Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου 
Ηράκλειας του ∆ήµου  έτους 2016. 
 

Προµήθεια κατεψυγµένων ψαριών Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας 2017 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ(€) 

ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΨΑΡΙ 
700-1000 gr 

ΚΙΛΟ 40 8,20 328,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1 328,00 

ΦΠΑ 13 %  42,64  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 370,64€ 

 
Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 370,64€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε 
δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσων δεν καλυφθεί 
το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης . 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ετήσιο τακτικό πρoϋπολογισµό  του Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας  
έτους 2017 

ΟΜΑ∆Α 4 

Προµήθεια φρέσκου γάλακτος και γιαουρτιού  Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου  Ηράκλειας 
2016 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 1lt 

ΤΕΜΑΧΙΟ 158 1,06 167(€) 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ 
320 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 550 0,82 451,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1 618 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 1,47 

ΣΥΝΟΛΟ 2 619,47 

ΦΠΑ 13 % 80,53 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 700,00€ 

 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 700,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε 
δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσων δεν καλυφθεί 
το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης . 

Θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό  ΚΑ: 10.6481.02  του 
προϋπολογισµού του Φορέα Πρόνοιας του ∆ήµου Ηράκλειας έτους 2016. 
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Προµήθεια φρέσκου γάλακτος και γιαουρτιού  Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου  Ηράκλειας 
2017 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 1lt 

ΤΕΜΑΧΙΟ 40 1,06 42,40 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ 
320 gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 135 0,82 110,70 

ΣΥΝΟΛΟ  153,10 

ΦΠΑ 13 % 19,90  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 173,00 

 
Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 173,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε 
δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσων δεν καλυφθεί 
το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης . 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ετήσιο τακτικό πρoϋπολογισµό  του Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας  
έτους 2017. 
 

ΟΜΑ∆Α 5 

Προµήθεια οπωρολαχανικών Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας 2016 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ(€) 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΜΑΚΡΙΕΣ ΚΙΛΟ 50 1,15 57,50 

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΙΛΟ 85 1,37 116,45 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΚΙΛΟ 220 1,19 261,80 

ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΙΛΟ 1000 0,77 770,00 

ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΞΕΡΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΛΟ 350 0,71 248,50 

ΜΑΙ∆ΑΝΟΣ ( ∆ΕΜΑ 450 γρ. ) ΤΕΜ. 300 0,44 132,00 

ΣΕΛΙΝΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΤΕΜ. 200 2,66 532,00 

ΑΝΗΘΟΣ ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΤΕΜ. 60 0,44 26,40 

ΚΑΡΩΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΛΟ 300 1,15 345,00 

ΛΕΜΟΝΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΛΟ 100 1,77 177,00 

ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 450 1,22 549,00 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΕΜ. 350 0,38 133,00 

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ ΚΙΛΟ 200 1,77 354,00 

ΑΧΛΑ∆ΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΛΟ 180 1,95 351,00 

ΒΕΡΙΚΟΚΑ  ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΙΛΟ 150 1,77 265,50 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΙΛΟ 500 1,33 665,00 

ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 500 1,95 975,00 

ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 150 2,65 397,50 

ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΓΧΩΡΙΑ 

ΚΙΛΟ 600 2,12 1.272,00 
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ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΙΛΟ 250 1,81 452,50 

ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 530 0,77 408,10 

ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΛΟ 200 1,11 222,00 

ΣΠΑΝΑΚΙ ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΙΛΟ 100 1,24 124,00 

ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ ΚΙΛΟ 200 2,83 566,00 

ΚΕΡΑΣΙΑ Έ∆ΕΣΣΑΣ ΚΙΛΟ 180 2,88 518,40 

ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΙΛΟ 517 0,33 170,61 

ΠΕΠΟΝΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΛΟ 300 0,84 252,00 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΛΟ 100 0,97 97,00 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΠΛΑΤΙΑ ΚΙΛΟ 120 1,5 180,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1 10.619,26 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,21 

ΣΥΝΟΛΟ 2 10.619,47 

ΦΠΑ 13 % 1.380,53 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 12.000,00 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 12.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και 
για ένα έτος και µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες 
εφόσων δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
παρούσας ∆ιακήρυξης . 
Θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό  ΚΑ: 10.6481.08  του 

προϋπολογισµού του Φορέα Πρόνοιας του ∆ήµου Ηράκλειας έτους 2016. 
 

Προµήθεια οπωρολαχανικών Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας 2017 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΜΑΚΡΙΕΣ ΚΙΛΟ 10 1,15 11,50 

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΙΛΟ 20 1,37 27,40 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΚΙΛΟ 55 1,19 65,45 

ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΙΛΟ 250 0,77 192,50 

ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΞΕΡΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΛΟ 88 0,71 62,48 

ΜΑΙ∆ΑΝΟΣ ( ∆ΕΜΑ 450 γρ. ) ΤΕΜ. 75 0,44 33,00 

ΣΕΛΙΝΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΤΕΜ. 50 2,66 133,00 

ΑΝΗΘΟΣ ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΤΕΜ. 15 0,44 6,60 

ΚΑΡΩΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΛΟ 75 1,15 86,25 

ΛΕΜΟΝΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΛΟ 25 1,77 44,25 

ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ Α΄ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΟ 115 1,22 140,30 

16PROC004515987 2016-06-03



 

 15 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΕΜ. 90 0,38 34,20 

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ ΚΙΛΟ 50 1,77 88,50 

ΑΧΛΑ∆ΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΛΟ 45 1,95 87,75 

ΒΕΡΙΚΟΚΑ  ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΙΛΟ 38 1,77 67,26 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΙΛΟ 125 1,33 166,25 

ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 125 1,95 243,75 

ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 35 2,65 92,75 

ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΓΧΩΡΙΑ 

ΚΙΛΟ 

150 2,12 318,00 

ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΙΛΟ 64 1,81 115,84 

ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 135 0,77 103,95 

ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΛΟ 50 1,11 55,50 

ΣΠΑΝΑΚΙ ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΙΛΟ 25 1,24 31,00 

ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ ΚΙΛΟ 50 2,83 141,50 

ΚΕΡΑΣΙΑ Έ∆ΕΣΣΑΣ ΚΙΛΟ 45 2,88 129,60 

ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΙΛΟ 130 0,33 42,90 

ΠΕΠΟΝΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΛΟ 75 0,84 63,00 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΛΟ 25 0,97 24,25 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΠΛΑΤΙΑ ΚΙΛΟ 30 1,5 45,00 

ΣΥΝΟΛΟ     2.653,73 

ΦΠΑ 13 %     344,98 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ    2.998,71 

 
Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 2.998,71€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και 
για ένα έτος και µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες 
εφόσων δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
παρούσας ∆ιακήρυξης . 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ετήσιο τακτικό πρoϋπολογισµό  του Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας  
έτους 2017. 
 

 
ΟΜΑ∆Α 6 

Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας 2016 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΜΟΣΧΑΡΙ  ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΧΩΡΙΣ 
ΚΟΚΚΑΛΟ 

ΚΙΛΟ 370 7,88 2.915,60 

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΙΛΟ 605 7,04 4.259,20 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΙΛΟ 504 3,32 1.673,28 

 ΣΥΝΟΛΟ 1 8.848,08 
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 1,48 

ΣΥΝΟΛΟ 2 8.849,56 

ΦΠΑ 13 % 1.150,44 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 10.000,00 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 10.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και 
για ένα έτος και µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες 
εφόσων δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
παρούσας ∆ιακήρυξης . 
Θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό  ΚΑ: 10.6481.06  του 
προϋπολογισµού του Φορέα Πρόνοιας του ∆ήµου Ηράκλειας έτους 2016. 
 

Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας 2017 

 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΜΟΣΧΑΡΙ  ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΧΩΡΙΣ 
ΚΟΚΚΑΛΟ ΚΙΛΟ 100 7,88    788,00 

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΙΛΟ 150 7,04 1.056,00 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΙΛΟ 150 3,32    498,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 1    2.342,00 

ΦΠΑ 13 %       304,46 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ    2.646,46 

 
 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 2.646,46€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και 
για ένα έτος και µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες 

εφόσων δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
παρούσας ∆ιακήρυξης . 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ετήσιο τακτικό πρoϋπολογισµό  του Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας  
έτους 2017. 
 
 

ΟΜΑ∆Α 7 

Προµήθεια ειδών αρτοποιείου Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας 2016 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΑΡΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΛΕΥΚΟΥ 400-450 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 3000 0,75 2.250,00 

ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 4000 0,35 1.400,00 
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ΣΙΜΙΤΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4000 0,35 1.400,00 

ΤΣΟΥΡΕΚΙ 100gr ΤΕΜΑΧΙΟ 1320 0,53   699,60 

ΣΥΝΟΛΟ     5.749,60 

ΦΠΑ 13 %    747,45 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ    6.497,05 

 
Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 6.497,05€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και 
για ένα έτος και µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες 
εφόσων δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
παρούσας ∆ιακήρυξης . 
Θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό  ΚΑ: 10.6481.04  του 
προϋπολογισµού του Φορέα Πρόνοιας του ∆ήµου Ηράκλειας έτους 2016. 
 

Προµήθεια ειδών αρτοποιείου Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας 2017 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΑΡΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΛΕΥΚΟΥ 400-450 gr  ΤΕΜΑΧΙΟ 800 0,75   600,00 

ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 0,35   350,00 

ΣΙΜΙΤΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 0,35   350,00 

ΤΣΟΥΡΕΚΙ 100gr ΤΕΜΑΧΙΟ 300 0,53   159,00 

ΣΥΝΟΛΟ  1.459,00 

ΦΠΑ 13 %   189,67  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 1.648,67 

 
Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των1.648,67€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε 
δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσων δεν καλυφθεί 
το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης .  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ετήσιο τακτικό πρoϋπολογισµό  του Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας  
έτους 2017. 
 

ΟΜΑ∆Α 8 
 

Προµήθεια τροφίµων για δοµές ( ΜΕ ΦΠΑ  13% ) 2016 Κοινωφελής Επιχείρηση 
∆ήµου Ηράκλειας 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ   
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,70 140,00 

ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ      0,5  ΚΙΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ   60 0,65 39,00 

ΑΥΓΑ ΜΕΣΑΙΑ ( 53- 63 gr) ΤΕΜΑΧΙΟ 751 0,25 187,75 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Π.Ο.Π.  ΚΙΛΟ 15 6,77 101,55 

ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ-ΚΑΣΕΡΙ  ΚΙΛΟ 10 7,00 70,00 

ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ ΕΓΧΩΡΙΟ  
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ    450 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 9 4,20 37,80 

ΣΥΝΟΛΟ 1      576,10 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ       0,01 
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ΣΥΝΟΛΟ 2       576,11 

ΦΠΑ 13 %       74,89 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ       651,00 

 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 651,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε 
δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσων δεν καλυφθεί 
το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης . 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό  ΚΑ: 10.6481.03  του προϋπολογισµού της Κοινωφελής 
Επιχείρησης ∆ήµου Ηράκλειας έτους 2016. 

 
 

Προµήθεια τροφίµων για δοµές  ( ΜΕ ΦΠΑ  23% ) 2016 Κοινωφελής Επιχείρηση 
∆ήµου Ηράκλειας 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ   
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 250 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 120 0,75 90,00 

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 700 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 30 1,80 54,00 

ΖΑΧΑΡΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ  ΤΕΜΑΧΙΟ 51 0,72 36,72 

ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΠΙΤΤΑΣ 900gr τεµ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,60 130,00 

 ΝΙΦΑ∆ΕΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ( ΚΟΡΝ 
ΦΛΕΙΚΣ ) ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 375 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 45 1,80 81,00 

 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ 
(ΚΑΣΤΕΡ ΠΑΟΥΝΤΕΡ )   (ΦΑΚ.  125 gr ) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,80 40,00 

ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ ΜΕ ΓΑΛΑ 
ΚΑΚΑΟ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 35 1,35 47,25 

ΑΛΑΤΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΙΩ∆ΙΟΥΧΟ ΨΙΛΟ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1,35 2,70 

ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 
ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 35 2,40 84,00 

ΒΑΝΙΛΛΙΝΗ  (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΤΕΜ 
ΤΩΝ 0,30 gr ) ΤΕΜΑΧΙΟ   20 0,54 10,80 

ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 20 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,12 2,40 

ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1lt ΤΕΜΑΧΙΟ 15 2,00 30,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1      608,87 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ      0,07 

ΣΥΝΟΛΟ 2       608,94 

ΦΠΑ 23 %       140,06 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 
  

    749,00 

 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 749,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε 
δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσων δεν καλυφθεί 
το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης . 
Θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό  ΚΑ: 10.6481.03  
του προϋπολογισµού της Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου Ηράκλειας έτους 2016. 
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Προµήθεια τροφίµων για δοµές  ( ΜΕ ΦΠΑ  13% ) 2017 Κοινωφελής Επιχείρηση 
∆ήµου Ηράκλειας 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ   
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 130 0,70 91,00 

ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝΑ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ      0,5  ΚΙΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ   40 0,65 26,00 

ΑΥΓΑ ΜΕΣΑΙΑ ( 53- 63 gr) ΤΕΜΑΧΙΟ 430 0,25 107,50 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Π.Ο.Π.  ΚΙΛΟ 8 6,77 54,16 

ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ-
ΚΑΣΕΡΙ  ΚΙΛΟ 6 7,00 42,00 

ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ ΕΓΧΩΡΙΟ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ    450 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 6 4,20 25,20 

ΣΥΝΟΛΟ 1      345,86 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ       0,16 

ΣΥΝΟΛΟ 2       346,02 

ΦΠΑ 13 %       44,98 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ       391,00 

 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 391,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε 
δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσων δεν καλυφθεί 
το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης .  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ετήσιο τακτικό πρoϋπολογισµό  της Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου 
Ηράκλειας έτους 2017. 

 

 Προµήθεια τροφίµων για δοµές  ( ΜΕ ΦΠΑ  23% ) 2017 Κοινωφελής Επιχείρηση 
∆ήµου Ηράκλειας 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ   
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 250 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 75 0,75 56,25 

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 700 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,80 36,00 

ΖΑΧΑΡΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ  ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,72 21,60 

ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΠΙΤΤΑΣ 900gr τεµ ΤΕΜΑΧΙΟ 26 2,60 67,60 

 ΝΙΦΑ∆ΕΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ( ΚΟΡΝ 
ΦΛΕΙΚΣ ) ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 375 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 25 1,80 45,00 

 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ 
(ΚΑΣΤΕΡ ΠΑΟΥΝΤΕΡ )  
  (ΦΑΚ.  125 gr ) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,80 16,00 
ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ ΜΕ ΓΑΛΑ 
ΚΑΚΑΟ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,35 27,00 

ΑΛΑΤΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΙΩ∆ΙΟΥΧΟ ΨΙΛΟ 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1,35 1,35 

ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 
ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 15 2,40 36,00 

ΒΑΝΙΛΛΙΝΗ  (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΤΕΜ 
ΤΩΝ 0,30 gr ) ΤΕΜΑΧΙΟ   15 0,54 8,10 
ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 
 20 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 13 0,12 1,56 
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ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1lt ΤΕΜΑΧΙΟ 8 2,00 16,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1      332,46 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ      0,06 

ΣΥΝΟΛΟ 2       332,52 

ΦΠΑ 23 %       76,48 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 
  

    409,00 

 
Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 409,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε 
δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσων δεν καλυφθεί 
το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης .  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ετήσιο τακτικό πρoϋπολογισµό  της Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου 
Ηράκλειας έτους 2017. 

 

ΟΜΑ∆Α 9 
 

Προµήθεια ειδών αρτοποιείου για δοµές ( ΜΕ ΦΠΑ  13%)2016 Κοινωφελής 
Επιχείρηση ∆ήµου Ηράκλειας 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ   
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΑΡΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 101 0,71 71,71 

ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 165 0,35 57,75 

ΣΙΜΙΤΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 82 0,35 28,70 

ΣΥΝΟΛΟ 1       158,16 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ       0,07 

ΣΥΝΟΛΟ 2       158,23 

ΦΠΑ 13 %       20,57 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ       178,80 
 

 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 178,80€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε 
δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσων δεν καλυφθεί 
το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης . 
Θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό  ΚΑ: 10.6481.02  του 
προϋπολογισµού της Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου Ηράκλειας έτους 2016. 

 

Προµήθεια ειδών αρτοποιείου για δοµές ( ΜΕ ΦΠΑ  23%) 2016 Κοινωφελής 
Επιχείρηση ∆ήµου Ηράκλειας 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ   
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΛΥΚΑ ΤΥΠΟΥ 
ΠΑΣΤΑΚΙΑ  ΚΙΛΟ 30 7,70 231,00 

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΙΛΟ 10 7,07 70,70 
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ΣΥΝΟΛΟ 1       301,70 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ       0,09 

ΣΥΝΟΛΟ 2       301,79 

ΦΠΑ 23 %       69,41 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ       371,20 

 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 371,20€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε 
δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσων δεν καλυφθεί 
το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης . 
Θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό  ΚΑ: 10.6481.02  του 
προϋπολογισµού της Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου Ηράκλειας έτους 2016. 

 
 

 

Προµήθεια ειδών αρτοποιείου για δοµές ( ΜΕ ΦΠΑ  13%)2017 Κοινωφελής 
Επιχείρηση ∆ήµου Ηράκλειας 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ   
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΑΡΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 90 0,71 63,90 

ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 140 0,35 49,00 

ΣΙΜΙΤΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 90 0,35 31,50 

ΣΥΝΟΛΟ 1       144,40 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ       0,02 

ΣΥΝΟΛΟ 2       144,42 

ΦΠΑ 13 %       18,78 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ       163,20 

 
Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 163,20€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε 
δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσων δεν καλυφθεί 
το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης .  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ετήσιο τακτικό πρoϋπολογισµό  της Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου 
Ηράκλειας έτους 2017. 

 
 

Προµήθεια ειδών αρτοποιείου για δοµές ( ΜΕ ΦΠΑ  23%)2017 Κοινωφελής 
Επιχείρηση ∆ήµου Ηράκλειας 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ   
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΛΥΚΑ ΤΥΠΟΥ 
ΠΑΣΤΑΚΙΑ  ΚΙΛΟ 25 7,70 192,50 

ΣΥΝΟΛΟ 1       192,50 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ       0,02 

ΣΥΝΟΛΟ 2       192,52 

ΦΠΑ 23 %       44,28 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ       236,80 

 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 236,80€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε 
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δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσων δεν καλυφθεί 
το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης .  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ετήσιο τακτικό πρoϋπολογισµό  της Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου Ηράκλειας 
έτους 2017. 

ΟΜΑ∆Α 10 

 Προµήθεια γάλακτος ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Ηράκλειας 2016 

Α/Α 
ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 
ΤΙΜΗ ΣΕ (€) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ 

€ 

1 

Γάλα φρέσκο 
αγελαδινό,παστεριωµένο

,οµογενοποιηµένο 
πλήρες,σε συσκευασία 

Tetra-pak 1lt 

230 1,06€ 243,80 

ΣΥΝΟΛΟ 1 243,80 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,15 

ΣΥΝΟΛΟ 243,95 

ΦΠΑ 13% 31,71 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 275,66 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 275,66€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε 
δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσων δεν καλυφθεί 
το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης . 
Θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης  Ύδρευσης και Αποχέτευσης του ∆ήµου Ηράκλειας έτους 2016. 

 

 

Προµήθεια γάλακτος ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Ηράκλειας 2017 

Α/Α 
ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

(ΤΕΜΑΧΙΟ) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΣΕ (€) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ 

€ 

1 

Γάλα φρέσκο 
αγελαδινό,παστεριωµένο

,οµογενοποιηµένο 
πλήρες,σε συσκευασία 

Tetra-pak 1lt 

688 1,06 729,28 

ΣΥΝΟΛΟ 1 729,28 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ    0,22 

ΣΥΝΟΛΟ 729,50 

ΦΠΑ 13%   94,84 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 824,34 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 824,34€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ για  χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε 
δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσων δεν καλυφθεί 
το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης . 
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Θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης  Ύδρευσης και Αποχέτευσης του ∆ήµου Ηράκλειας έτους 2017. 

 

 

 

 

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής: 

 

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ.∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

∆.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Ε.ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΣΤ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ζ.∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προµήθειας περιλαµβάνονται στη  µε αριθµ. 01/2016 

µελέτη  του ∆ήµου Ηράκλειας . 

2. Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στα γραφεία του ∆ήµου Ηράκλειας στην οδό 
Πλ.Μπακογιάννη 2 στις  10-06-2016 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 9:00π.µ.  

Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και 
όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.  
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα 
γίνει δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού. 

3. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 

Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν: 

 α) φυσικά πρόσωπα,  

 β) νοµικά πρόσωπα  

 γ) ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) 

 δ) συνεταιρισµοί 

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά τους τα εξής 
δικαιολογητικά: 

Τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
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α) Οι Έλληνες πολίτες:  

1. Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού ( χωρίς του ΦΠΑ) και πιο συγκεκριµένα  

  ποσό εγγυητικής 2% 

ΟΜΑ∆Α 1 Προµήθεια Γάλακτος ∆ήµου Ηράκλειας 139,71€ 

ΟΜΑ∆Α 2 
Προµήθεια ειδών παντοπωλείου-

τρόφιµα,ελαιολάδου,κατεψυγµένων λαχανικών Φορέα 
Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας 

284,61€ 

ΟΜΑ∆Α 3 
Προµήθεια κατεψυγµένων ψαριών Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου 

Ηράκλειας 
31,34€ 

ΟΜΑ∆Α 4 
Προµήθεια φρέσκου γάλακτος και γιαουρτιού Φορέα 

Πρόνοιας ∆ήµου Ηράκλειας 
15,45€ 

ΟΜΑ∆Α 5 
Προµήθεια οπωρολαχανικών Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου  

Ηράκλειας 
265,46€ 

ΟΜΑ∆Α 6 
Προµήθεια κρεοπωλείου Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου      

Ηράκλειας 
223,83€ 

ΟΜΑ∆Α 7 
Προµήθεια ειδών αρτοποιείου Φορέα Πρόνοιας ∆ήµου      

Ηράκλειας 
144,17€ 

ΟΜΑ∆Α 8 
Προµήθεια τροφίµων για ∆οµές Κοινωφελής Επιχείρηση 

∆ήµου Ηράκλειας 
37,27€ 

ΟΜΑ∆Α 9 
Προµήθεια ειδών αρτοποιείου για ∆οµές Κοινωφελής 

Επιχείρηση ∆ήµου  Ηράκλειας 
15,94€ 

ΟΜΑ∆Α 10 
Προµήθεια γάλακτος ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Ηράκλειας 
19,47€ 

 Σύνολο 1.177,25€ 

 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου 
της προσφοράς δηλαδή το λιγότερο επτά (7) µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού που ζητά η διακήρυξη .  
Η εγγυήση συµµετοχής θα συντάσσεται σύµφωνα µε την Κατευθυντήρια Οδηγία 12 
(Απόφαση 290/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων) µε 
αριθµ.πρωτ.:5838/30-12-2015 και Α∆Α : 7EΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ  (Βλέπε Υπόδειγµα). 

 
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου , µε  πιστοποίηση της εγγραφής τους για το 
συγκεκριµένο επάγγελµα που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (προσωπικού) : Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην 
οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι 
στην επιχείρηση. Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν απασχολεί προσωπικό θα δηλώνεται 
στην παρούσα υπεύθυνη δήλωση . 
4. Κατάσταση προσωπικού : Υποβαλλόµενη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα του 
αρµόδιου φορέα (Επιθεώρηση εργασίας ή ΙΚΑ).Εφόσον η κατάσταση προσωπικού υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά σύµφωνα µε την ΥΑ 5072/6/2013(ΦΕΚ 449Β), όπως αυτή ισχύει, θα προσκοµίζεται 
αντίγραφο στο οποίο θα αποτυπώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου , η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής και θα υπάρχει η σφραγίδα της εταιρείας. Σε περίπτωση µη απασχόλησης προσωπικού 
αυτό θα αναφέρεται στην Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 3. 
5. Ασφαλιστική ενηµερότητα επιχείρησης : Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση 
αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως η επιχείρηση είναι ενήµερη προς τις υποχρεώσεις της που 
αφορούν ασφαλιστικές εισφορές κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Το 
πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταµεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για 
όλους τους απασχολούµενους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στην επιχείρηση του 
συµµετέχοντος.  

6. Ασφαλιστική ενηµερότητα εργοδότη-εκπροσώπου: Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά 
περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης. 
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• Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους 
• Οι οµµόρυθµες εταιρείες (ΟΕ) όλων των µελών 
• Οι ετερόρρυθµες εταιρείες (ΕΕ) µόνο των οµόρρυθµων µελών 
• Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ)  των διαχειρστών 
• Οι ανώνυµες εταιρείες (ΑΕ) του Προέδρου και ∆ιευθύνοντα Συµβούλου 

 
7. Φορολογική ενηµερότητα: Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο 
να προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εταιριών (νοµικών προσώπων), αφορά 
την ίδια την εταιρεία (το νοµικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την 
εκπροσωπούν. 

8. Εκπροσώπηση :  

i. Για Α.Ε. αντίγραφο των πρακτικών συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε. ή το 
τελευταίο Φ.Ε.Κ. από το οποίο να προκύπτει  ποια πρόσωπα εκπροσωπούν την εταιρεία και 
δεσµεύουν αυτή µε την υπογραφή τους . Τα πρακτικά πρέπει να είναι υπογεγραµµένα από τον 
πρόεδρο ή το διευθύνοντα σύµβουλο της Α.Ε.    

ii. Για Ο.Ε. – Ε.Ε. – Ε.Π.Ε. – Αστικές Εταιρείες ,Γενικό πιστοποιητικό µεταβολών κ.λ.π. 
στοιχείων από την Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. του Επιµελητηρίου όπως και το τελευταίο κατασταστικό 
από την Υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η.  Για τις ΕΠΕ που οι εκπρόσωποι τους ορίζονται από  τη 
συνεδρίαση των εταίρων , αντίγραφο των σχετικών πρακτικών υπογεγραµµένα από τον πρόεδρο 
ή το διευθύνοντα σύµβουλο ή το ΦΕΚ όπου δηµοσιεύονται. 

 iii. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης  από την Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. του Επιµελητηρίου , ότι δεν 
έχει στο µεταξύ επέλθει µεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία (∆εν ισχύει για 
τις περιπτώσεις των ΕΠΕ που αναφέρουµε παραπάνω ) . Σε αντίθετη περίπτωση στο 
πιστοποιητικό αυτό  να αναφέρονται οι αριθµοί των πράξεων των µεταβολών . 

9. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

i. ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση , έκδοσης του τελευταίου τριµήνου. 

10. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

i. ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία , έκδοσης 
του τελευταίου τριµήνου.  

11. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου , από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν  καταδικαστεί για :   

i. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθµ 
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης .  
ii. δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 
25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθµ.98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου(EE L 358 της 31/12/1998 σελ.2).  
iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  
iv. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ. 
91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης 
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 
(ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωµατώθηκε µε τον 
Ν.2332/1995).  
v. αδίκηµα  σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας .  
 
 

 

16PROC004515987 2016-06-03



 

 26 

Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι :  
• φυσικά πρόσωπα  
• οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε.  
• διαχειριστές Ε.Π.Ε.   
• Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε.  
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  

 
12. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει ότι : 
i. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης «Προµήθεια τροφίµων του ∆ήµου Ηράκλειας και των 
Νοµικών του Προσώπων έτους 2016-2017» και της 01/2016 µελέτης και αποδέχονται αυτούς 
πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
ii.  ∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.  
iii. Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ. 
iv. Ότι η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών από την ηµέρα 
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  
v.  ∆εν απασχολούν προσωπικό κάτω των 15 ετών ή προσωπικό που είναι ανασφάλιστο . 
(Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση 
των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται 
ανηλίκους κάτω των 15 ετών.)  
 

13. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 η οποία θα πιστοποιεί ότι τα προσφερόµενα είδη 
καλύπτουν τις τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στη µε 
αριθµ.µελέτη 01/2016 της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 

 

β)  Οι αλλοδαποί: 

1. Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ,όπως αναφέρεται στην παράγραφο  του κειµένου 
για τους Έλληνες πολίτες.  

2. Όλα τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στην παράγραφο  του κειµένου για τους Έλληνες 
πολίτες ή ισοδύναµα έγγραφα αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους συνοδευόµενα µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  

3. Σε περίπτωση που κάποια έγγραφα δεν εκδίδονται ή που αυτά που εκδίδονται δεν καλύπτουν 
όλες τις περιπτώσεις, µπορεί να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του νόµιµου 
εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 
οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.  

 

γ)  Για τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): 

Τα  δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων α) Έλληνες πολίτες β) αλλοδαποί κατά περίπτωση 
αν πρόκειται για ηµεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π. 

 

δ)  Οι συνεταιρισµοί:    

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό ,όπως αναφέρεται στην παράγραφο  του 
κειµένου για Έλληνες πολίτες.  
 
2. Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων  για τους Έλληνες πολίτες και  αλλοδαπούς  
κατά περίπτωση αν πρόκειται για ηµεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π. 
 
3. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.   
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ε)  Για τις ενώσεις προµηθευτών – κοινοπραξίες:   

1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 
στην ένωση.  

2. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται 
από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς 
στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου 
µεγέθους, είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από 
τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο 
από 50% .Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς 
µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.   

3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν 
και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το 
οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή 
τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.   

4. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.  

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ.   

 

στ) Γενικές διευκρινήσεις 

 

1. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ’ 
αυτόν , συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους όταν 
αυτά εκδίδονται από ξένη χώρα.  

2. Σε περίπτωση εγκατάστασης των συµµετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που 
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, πρέπει να 
υποβάλλονται επικυρωµένα από την κατά το νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας του 
ιδρύµατος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  

3. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής, δεν εκδίδει 
κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες 
τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφεροµένου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται 
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά 
όλες τις πιο πάνω κατηγορίες ηµεδαπών και αλλοδαπών υποψηφίων. 

4. Όπου στην παρούσα ∆ιακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη ∆ήλωση εννοείται Υ.∆. του 
ν.1599/1986, όσον αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά 
συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.∆. του 
ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη 
δήλωση, επίσηµη δήλωση που γίνεται από την συµµετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής 
αρχής ή συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 
εγκατάστασης της επιχείρησης.  

5. Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζοµένων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 
και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 
ετών .  

 

 

 

 

16PROC004515987 2016-06-03



 

 28 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 
 
1) Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά 
σφραγισµένο, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:   
 
1.   Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.   
2.   Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.   
3.   Ο αριθµός πρωτοκόλλου της διακήρυξης  
4.   Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού  
5.   Τα στοιχεία του αποστολέα µε : Επωνυµία , διεύθυνση και τηλέφωνο. 
 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές ή δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω  
 δεν γίνονται αποδεκτές και θα απορρίπτονται. 
 
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετηµένα:  
 
α) Τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής και η εγγύηση συµµετοχής σε δύο αντίγραφα µε τις 
ενδείξεις Πρωτότυπο και Αντίγραφο  ,  
β) Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα 
στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη  "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" σε δύο αντίγραφα µε τις 
ενδείξεις Πρωτότυπο και Αντίγραφο  , o φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 

2) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη. 
 
3) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους 
εκπροσώπους τους. 
Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της 
ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
 
4)  Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν  µία ή περισσότερες εκ των οµάδων των προς 
προµήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι  η προσφορά του  θα καλύπτει όλη την προβλεπόµενη 
από τον προϋπολογισµό ποσότητα της κάθε οµάδας. 
 

2. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – ∆ιευκρινήσεις 
 
1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα 
οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην 
προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, 
προκειµένου να αξιολογηθούν.  
 
2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.  
 
3) ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 
διαγωνισµού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που 
δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα 
σηµεία που ζητήθηκαν.  
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3.Εναλλακτικές Προσφορές – Αντιπροσφορές 
 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαµβάνονται 
υπόψη. Εάν  οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονοµάζονται ρητά από τους 
προµηθευτές , δε λαµβάνονται υπόψη καµία από αυτές. 
∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονατι , ως 
απαράδεκτες. 
 

4. Τιµή προσφοράς 
1)Η τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται  αριθµητικώς.Στην τιµή περιλαµβάνονται οι 
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση 
του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.  
2)Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   
3)Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται 
ενιαία τιµή, για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για 
την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 
 

5. Χρόνος ισχύος προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού, χωρίς καµία αλλαγή, για χρονικό διάστηµα 
τουλάχιστον έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία  διενέργειας  του ∆ιαγωνισµού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των έξι (6) µηνών,  
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Ο ∆ήµος Ηράκλειας µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους  
διαγωνιζόµενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών. 
 

6.Υποβολή προσφορών 
 
Οι προσφορές θα είναι έγγραφες και µόνο στην Ελληνική γλώσσα. 
1) Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στη διεύθυνση: 

∆ΗΜΟΣ:ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, 
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ο∆ΟΣ:ΠΛ.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2 

ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Τ.Κ: 62400 

2)Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν µέχρι την Παρασκευή  10/06/2016  και ώρα 9:00 π.µ., µετά 
το πέρας της οποίας λήγει η προθεσµία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που 
αποστέλλονται ταχυδροµικά, η προθεσµία λήγει την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού δηλαδή µέχρι την Πέµτπη 09/06/2016 και ώρα 15:00µ.µ.. 
 
3) Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισµού την ηµέρα του 
διαγωνισµού από ώρα 8.30 π.µ. έως και 9.00π.µ.                                  
 
4) Οι εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 

7.Εγγυήσεις 
 
1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα 
αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος 
για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. ή της 
αναλογικά προϋπολογείσθησας δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί .Η 
εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που 
ορίζεται στη διακήρυξη δηλαδή το λιγότερο επτά (7) µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
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3) Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση υποχρεούται  να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης που να καλύπτει το 5% της 
συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.  
4) Εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
5)Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 
προµήθεια , επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης . Οι εγγυήσεις των λοιπών 
προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από  
την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης . 
6)Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση τωντυχόν απαιτήσεων  από τους δύο συµβαλλόµενους. 
7) Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσής των το οφειλόµενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής 
επιστολής προκαταβολής, αλλά µόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου 
υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 
πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του ∆ηµοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.  
8) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Αποσφράγιση προσφορών 
1) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και 
αποσφράγισης προσφορών. 
2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω 
διαδικασία: 
Αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή 
όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής 
προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή στην 
κατοχή της οποίας και παραµένει.Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, µετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων .  
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την 
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται , αλλά 
επιστρέφονται.Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν 
γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό καθώς και των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 

2. Αξιολόγηση προσφορών 
 

1) Για την τελική επιλογή του προµηθευτή, θα ληφθούν υπόψη:α) η συµφωνία της προσφοράς 
προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, β) ο ανταγωνισµός που 
αναπτύχθηκε, γ) η τιµή της προσφοράς σε σχέση και µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε 
προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή.Επίσης, θα εξετασθεί και η 
φερεγγυότητα τους, η επαγγελµατική τους αξιοπιστία, η οικονοµική τους κατάσταση και οι τεχνικές 
τους δυνατότητες 
2) Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον η 
προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 
διακήρυξης. 
3) Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή και είναι σύµφωνες µε τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες, µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής 
διαγωνισµού. 
5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισµού ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
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3. Ενστάσεις 
 
1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της 
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού 
υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης 
µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας 
αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της 
υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.  

β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' 
αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν 
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το 
αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την 
διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση 
του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου 

 
2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, 
προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.   

 

∆. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

1. Κατακύρωση 
 

1) Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από 
γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

2) Η οικονοµική επιτροπή έχει το δικαίωµα να κατακυρώσει το διαγωνισµό για ποσότητα 
µεγαλύτερη ή µικρότερη της προσφερόµενης σε ποσοστό µέχρι 30% και 50% αντίστοιχα. 

3) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης µπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να ασκηθεί 
προσφυγή στον αρµόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 150 – 152 του 
Ν.3463/06. 

Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

1. Παραλαβή 
1.   Η παραλαβή των εµπορευµάτων θα  γίνεται από τις αρµόδιες επιτροπές παραλαβής του 
∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων. Η παράδοση θα γίνει τµηµατικά ή συνολικά ανάλογα µε 
τις ανάγκες του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων µε ευθύνη , µέριµνα και δαπάνες του 
προµηθευτή. 
2.   Ο ∆ήµος και τα Νοµικά του Πρόσωπα διατηρούν το δικαίωµα να µην εξαντλήσουν όλη την 
ποσότητα και αξία των προς προµήθεια ειδών εάν αυτό υπαγορεύουν οι ανάγκες του . 
3.   Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 28 της απόφ. του Υπ.Εσωτερικών 
11389/93 << Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης >>. (Φ.Ε.Κ. τ.Β 185/1993). 
 

2. Τρόπος πληρωµής 
 
Η πληρωµή της αξίας των προµηθευόµενων ειδών στον/στους  προµηθευτή/ές θα γίνει τµηµατικά 
και µε βάση τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ και µετά την οριστική 
παραλαβή των υλικών . 
O/Οι προµηθευτής/ές  , θα πληρώνονται ανάλογα µε την πρόοδο εκτέλεσης της προµήθειας µε την 
έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα 
δικαιολογητικά.Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της 
ηµεροµηνίας έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.  
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Κατά την πληρωµή γίνονται οι απαιτούµενες κρατήσεις κάθε φορά έτσι όπως ορίζονται από το 
νόµο. 

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου όλες τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες και στο τηλέφωνο :  2325 3 50141-140 FAX : 2325 3 50159.      

Z. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

1.Αντίγραφο αυτής της διακήρυξης βρίσκεται στο Γραφείο Προµηθειών του ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος Ηράκλειας, στη διάθεση των ενδιαφεροµένων. 

2.Η αναλυτική διακήρυξη καθώς και τυχόν διευκρινήσεις που θα προκύψουν και όλα τα τεύχη 
του διαγωνισµού θα αναρτηθούν στη ιστοσελίδα του ∆ήµου www.dimosiraklias.gr και θα 
τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος Ηράκλειας. 

4.Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.3861/2010, καθώς επίσης σε µία ηµερήσια νοµαρχιακή εφηµερίδα.Η δαπάνη της δηµοσίευσης 
στην εφηµερία καθώς και των επαναληπτικών δηµοσιεύσεων που µπορεί να προκύψουν, 
βαρύνει τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές που θα προκύψουν, αναλογικά µε βάση τον 
προϋπολογισµό της κατακυρωθείσης προµήθειας. 

 

   Ο υποψήφιος προµηθευτής έχει την υποχρέωση να ενηµερώνεται για τυχόν διευκρινήσεις επί 
της διακήρυξης µέχρι και δύο (2) ηµέρες πριν την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
 
 
 
 

Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΧΑΒΑΛΕΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης: …………………………….. 
 
Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)............................ 
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 
 
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ευρώ …………………………4 υπέρ του 
 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο)............................. , ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) ....................………………………………….., ή 
 
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ....................... , ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) ...................... ………………………………….. ή 
 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων  
α) (πλήρη επωνυµία)....................... ,ΑΦΜ:...................... (διεύθυνση) ........................ 
β) (πλήρη επωνυµία) ....................... ,ΑΦΜ:...................... (διεύθυνση) ....................... 
γ) (πλήρη επωνυµία) ....................... , ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................5 
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα 
µε την (αριθµό/ηµεροµηνία)..................... ∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος ..................................................... 6 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος 
φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος σύµβασης)”/ για το/α 
τµήµα/τα ............... 7 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες 
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 
µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης σας µέσα σε ................... ηµέρες8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………….. 9. 
ή 
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας 
ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση 
εγγυοδοσίας µας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
 
Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 
στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύµφωνα 
µε το άρθρο ... της ∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της10.  
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Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε 
το δικαίωµα να εκδίδουµε11. 
 
 
 
                                                                                               
                                                                                                       (Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 
 
 
 
1. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε 
συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό και δε µπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της 
σύµβασης.  Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο 
ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
4. ο.π. υποσ. 3. 
5. Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.  
6. Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύµφωνα µε το 
άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
7. Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τµήµατος/τµηµάτων της 
∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα 
έγγραφα της σύµβασης, συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων τµήµατος/τµηµάτων για το/α 
οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. 
8. Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
9. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος 
τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ηµέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται 
στα έγγραφα της σύµβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014). 
10. Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
11. Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και 
η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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