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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, 
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης για την 
ανάδειξη προμηθευτή/αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων, κατόπιν 
άγονου διαγωνισμού. 

 
Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας  

 
Έχοντας υπόψη: 
 
Α: τις διατάξεις: 
 

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

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

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

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

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

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
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10. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

11. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
12. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
13. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

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

στοιχεία”,  
15. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
16. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

17. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

18. της  με αρ. 283/11.12.2019 (ΨΚΦΗΩΚ9-ΞΝΓ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου 
Μονεμβασίας, με την οποία συγκροτήθηκαν τα συλλογικά όργανα του διαγωνισμού. 

19. της  με αρ. 16/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας με την 
οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη τεχνικών προδιαγραφών και καθορίστηκαν οι όροι του 
διαγωνισμού. 

20. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
Β: τα λοιπά στοιχεία: 
1. το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 15/17.12.2019 του τμήματος Προμηθειών του Δήμου στο 

οποίο τεκμηριώνεται η ανάγκη προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των 
Νομικών του Προσώπων, 

2. την αριθ. 16/29.1.2020 (ΩΝΘΙΩΚ9-Λ3Φ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την  οποία 
καθορίστηκαν οι όροι ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, 

3. την αριθ. 1162/31.1.2020 (20PROC006227348) διακήρυξη διαγωνισμού, 
4. το από 18.2.2020 πρακτικό της αρμόδιας για το διαγωνισμό Επιτροπής, στο οποίο 

διαπιστώνεται το άγονο αποτέλεσμα του διαγωνισμού,  
5. την αριθ. 35/2020 (6Φ8ΣΩΚ9-ΩΤΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την  οποία 

κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και αποφασίστηκε η προσφυγή στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.ΗΣ, του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16 χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, 

6. την αριθ. 61/2020 (6ΝΞΖΩΚ9-7Ρ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την  οποία 
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας διαπραγμάτευσης μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.ΗΣ, του 
άρθρ. 32 του Ν. 4412/16 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και αποφασίστηκε η συνέχιση της 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς πλέον τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ με πρόσκληση υποβολής 
προσφορών εντός πέντε (5) ημερών. 
Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα προς υποβολή οικονομικής 
προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου Μονεμβασίας και των 
Νομικών του Προσώπων, συνολικού προϋπολογισμού 60.779,81 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ομάδα. 



Δικαίωμα συμμετοχής στη διαπραγμάτευση έχει κάθε οικονομικός φορέας που πληροί τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην αριθ. 1162/31.1.2020 
(20PROC006227348/2020-01-31) διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε. 
Κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλει έγγραφη κλειστή προσφορά συνταγμένη στην ελληνική 
γλώσσα σύμφωνα με το υπόδειγμα που προσαρτάται στο τέλος της παρούσης. 
Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου 
στο Τμήμα Προμηθειών & Εργασιών του Δήμου Μονεμβασίας (Μολάοι Λακωνίας – Τ.Κ 230 52), 
έως την 7η/4/2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00 και αμέσως μετά θα ακολουθήσει το άνοιγμα 
των οικονομικών προσφορών παρουσία των ενδιαφερομένων. Επίσης οι προσφορές με όλα τα 
πάρα κάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά δύναται να κατατεθούν έως την ανωτέρω 
αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου. 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται. 
 
Αναλυτικότερα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι 
ενδιαφερόμενοι είναι τα παρακάτω: 
 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
-στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές 
-στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
-στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι κατά την ημερομηνία 
κατάθεσης της προσφοράς. 

3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι 
κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές και δηλώνει στην  υπεύθυνη δήλωση της παρ. 5. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος, πέραν των ως άνω πιστοποιητικών, ότι δεν έχει 
εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση 
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνονται οι  φορείς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης που η επιχείρηση καταβάλει εισφορές κατά την ημερομηνία 
κατάθεσης της προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα που προσαρτάται στο τέλος της 
παρούσης. 

6. Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία μητρώου/Επιχείρησης» μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από την οποία θα προκύπτει η μη  
αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  του οικονομικού φορέα. 

7. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από 
το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω 



πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, 
χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

9. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης.  

10. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησής τους, η οποία εκδίδεται από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές. 
11. Βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος (π.χ άδεια κυκλοφορίας οχήματος/ψυγείου ή 

άλλο ισοδύναμο έγγραφο, για τα τρόφιμα που η μεταφορά τους απαιτεί ψυκτικό θάλαμο. 
12. To φύλλο συμμόρφωσης που παρατίθεται ως παράρτημα στην παρούσα (Βλέπε 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) 
 
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα και 
αν απαιτείται θεωρημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 1 του Ν. 4250/14. 
Ότι εκ των ανωτέρω δηλώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να αναγράφεται σε ένα (1) έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν της ενδιαφερομένους ως την έκδοση της κατακυρωτικής 
απόφασης του Δήμου Μονεμβασίας.  
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην επισυναπτόμενη διακήρυξη του διαγωνισμού αριθ. 
1162/31.1.2020 (20PROC006227348/2020-01-31). 
Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – Γεώργιος Βασιλείου – τηλ: 2732360542-579 - Fax: 
2732360556 – email: papageo@monemvasia.gr - Δήμος Μονεμβασίας – Τμήμα        Προμηθειών - 
Μολάοι  Τ.Κ 230 52.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Ο Δήμαρχος  
και α.α  ο Αντιδήμαρχος   
Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 

Κωνσταντίνος Χ. Μαυρομιχάλης   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ
: 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομεί
ου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
Ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης …………………………………………….. (……………………….Λακωνίας – Τ.Κ 
………………. με   Α.Φ.Μ……………………., δηλώνω ότι: 
Η επιχείρηση υποχρεούται να  καταβάλει εισφορές στους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ως 
εξής:  
 
Ε.Φ.Κ.Α (εισφορές για όλους τους υπαλλήλους εργαζόμενους στην επιχείρηση)….….[ΝΑΙ/ΟΧΙ…………………..] 

Ε.Φ.Κ.Α (εισφορές ατομικές ασφαλιζόμενων (εταίρων, διαχειριστών, μελών Δ.Σ)…..[ΝΑΙ/ΟΧΙ…………..………..] 

 
                                                                                           Μολάοι ……………2020                          

 
                                                                                   Ο – Η Δηλών  

 
 
         …………………………….. 
 
  



 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (IV) 

 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                    
Το παρόν έντυπο έχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1559/86 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                   

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
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ΠΛΗΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ  
ΑΡΙΘΜ.  15/17.12.2019 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣΙΑΣ 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

ΑΡΤΟΣ ΣΙΤΟΥ ΣΕ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 
     

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΠΑΚΕΤΟ 18 ΤΕΜ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ 
     

ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΠΟΛΥΣΠΟΡΑ  ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΖΑΧΑΡΗΣ      

ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΜΕΡΙΔΑ 50 ΓΡ. 
     

ΧΑΛΒΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΙΜΙΓΔΑΛΕΝΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΜΕΡΙΔΑ 50 ΓΡ.      

ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ ΜΕ ΤΑΧΙΝΙ  ΑΤΟΜΙΚΑ 500 ΓΡ. ΤΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ      

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Τ65% 
     

ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ 
     

ΚΙΜΑΣ ΝΩΠΟΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ 
     

ΜΟΣΧΑΡΙ ΝΩΠΟ  
     

ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ 
     

ΣΟΥΠΙΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ 
     

ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΡΟΔΕΛΑ 
     

ΧΤΑΠΟΔΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 
     

ΨΑΡΙΑ 
     

ΜΑΛΑΚΙΑ 
     

ΝΤΟΜΑΤΕΣ 
     

ΑΓΓΟΥΡΙΑ 
     

ΠΑΤΑΤΕΣ 
     

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 
     

ΚΑΡΟΤΟ 
     

ΜΑΪΔΑΝΟΣ-ΑΝΙΘΟ(ΔΕΜΑ) 
     

ΣΚΟΡΔΑ 
     

ΜΠΑΝΑΝΕΣ 
     

ΣΕΛΕΡΙ 
     

ΜΗΛΑ 
     

ΑΧΛΑΔΙΑ 
     

ΚΑΡΠΟΥΖΙ 
     

ΠΕΠΟΝΙ 
     

ΛΕΜΟΝΙΑ 
     

ΣΠΑΝΑΚΙ 
     

ΜΠΡΟΚΟΛΟ 
     

ΛΑΧΑΝΟ 
     



ΜΑΡΟΥΛΙ 
     

ΜΠΑΜΙΕΣ 
     

ΑΡΑΚΑΣ 
     

Αυγά 
     

Μακαρόνι Νο 2   500 gr 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ  
ΑΡΙΘΜ.  15/17.12.2019 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣΙΑΣ 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

Μακαρόνι Νο 10 500 gr 
     

Μακαρόνι κοφτό 500 gr 
     

Κριθαράκι 500 gr 
     

Χυλοπίτες (μικρές ή μεγάλες) 
     

Πένες 500 gr 
     

Φιογκάκια 500 gr 
     

Βίδες 500 gr 
     

Ρύζι γλασσέ 500 gr 
     

Ρύζι κίτρινο μπονέτ 500 gr 
     

Φακές ψιλές 500 gr 
     

Φασόλια 500 gr 
     

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις των 1000 gr 
     

Αλεύρι μαλακό με διογκωτικό για ζαχαροπλαστική 
των 500gr.      

Αλεύρι σίτου ολικής άλεσης των 1000 gr. 
     

Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο οξύτητας 0-1% 
ελληνικό σε συσκευασία μεταλλική των 

5 lt 
     

Μέλι ελληνικό, πευκόμελο ή ανθόμελο σε ατομική 
συσκευασία του 1 κιλού.      

Χυμός τομάτας κλασικός συμπυκνωμένος χυμός 
τομάτας  σε  συσκευασία των 500 γραμμαρίων      

Φύλλα σφολιάτας φύλλα σφολιάτας κατεψυγμένα σε 
συσκευασία 500 γραμμαρίων.      

Φρυγανιές φρυγανιές σταρένιες 500 γραμμαρίων 
     

Πιπέρι μαυροπίπερο τριμμένο σε πλαστικό σακουλάκι  
των 50gr.      

Ρίγανη συσκευασμένη σε πλαστικό σακουλάκι των 
50gr      

Κανέλλα συσκευασμένη σε πλαστικό σακουλάκι των 
50gr.      

Κανέλλα ξύλο συσκευασμένη σε πλαστικό σακουλάκι 
των 50gr.      

Φύλλο δάφνης συσκευασμένο σε πλαστικό σακουλάκι 
των 50 gr.      

Βανίλιες φιαλίδια βανίλιας  βάρους 10γραμ. ανά 
τεμάχιο.      

Φρυγανιά τριμμένη σε πλαστικό σακουλάκι των 480 
γραμ.      

Μπεϊκιν πάουντερ διογκωτικό γλυκισμάτων σε 
χάρτινη συσκευασία των 10 γραμ.      

Δυόσμος αποξηραμένο προϊόν σε βαζάκι 55 γρ. 
     

Αλάτι κλασικό φυσικό θαλασσινό ιωδιούχο αλάτι για 
μαγείρεμα  500 γραμ.      

ANAΨYKTIKO ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 
4PACK 330cc ΚΙΒ.24ΤΜΧ      

ΠΟΤΟ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 30% 1LIT ΚΙΒ.12 ΤΜΧ 
     

ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ ΧΥΜΟΣ 250CC KIB 27TEM 
     



ΝΕΚΤΑΡ ΤΡΙΑ ΦΡΟΥΤΑ 50% SQ250CC KIB 27TEM 
     

ΒΥΣΣΙΝΟ ΧΥΜΟΣ 250CC KIB 27TEM 
     

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA 6X330ml ΚΙΒ.24ΤΜΧ 
     

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 6 
ΦΙΑΛΕΣ 1,5LT/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ      

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 4PACK 
330cc, ΚΙΒ.24ΤΕΜ      

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA 1,5LIT (1X6PACK)  
     

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΓΚΑΖΟΖΑΣ  
6Φ 1,5LT      

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 
6PACK (5+1) 6Χ0,33L      

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA 6-PACK(5+1) 6Χ0,33L 
     

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΣΟΔΑ 330CC (4+2) ΚΙΒ 24ΤΕΜ 
     

ΤΣΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ 20 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ Χ1,3 
ΓΡ.      

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 485 gr-490 gr 
     

Τυρί αγελαδινό ημίσκληρο με μέγιστη υγρασία 45% 
και ελάχιστα λιπαρά 48%      

Τυρί φέτα από παστεριωμένο αιγοπρόβειο γάλα 
     

Τυρί κεφαλοτύρι  Α΄ ποιότητας παρασκευασμένο από 
αιγοπρόβειο γάλα και αγελαδινό, τριμμένο.      

Γιαούρτι αγελαδινό στραγγιστό  με 4% λιπαρά, σε 
πλαστική συσκευασία  των 1000 γραμ.      

Γάλα πλήρες παστεριωμένο  
ή υψηλής παστερίωσης      

Μακαρόνια 500 gr (4τμχ) 
     

Ρύζι 500 gr  (4τμχ) 
     

Φακές 500 gr (2τμχ) 
     

Αλεύρι 1 Kgr (2τμχ) 
     

Χυμός ντομάτας 500 gr  (2τμχ) 
     

Γάλα εβαπορέ (2Χ6 τμχ) 
     

Ζάχαρη 1 Kgr (2τμχ) 
     

Καφές ελληνικός 200 gr  (2τμχ)      

Τόπος/Ημερομηνία: 
Ο Προσφέρων οικονομικός φορέας 

*Στην περίπτωση που ζητείται στην τεχνική προσφορά η  δήλωση της χώρας προέλευσης του είδους, ο προσφέρων εφόσον 
κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει 

το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ 4-5-6 ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)                                                                                                                                                                                                              

Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα,  στην προσφορά τους 
δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης, 

στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωση τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η κατασκευή του τελικού 
προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού 

προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντι τους την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά 

στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ 4-5-6 ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)...(παρ.5  άρθρ 94 του Ν.4412/2016) 
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