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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων για την ενίσχυση των 

οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Κομοτηνής, για το έτος 2023 (Κ.Α.Εξ. τακτικού 

προϋπολογισμού του Δήμου Κομοτηνής 15.6473.05 ή αντίστοιχου). 

Σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ.2 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 51 του 

Ν.4483/17, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να χορηγεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους 

και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής. 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από συνοπτικό διαγωνισμό και 

με κριτήριο κατακύρωσης:  

Α) για το ελαιόλαδο και το ηλιέλαιο, 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 εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας 

Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α΄/14-02-2006),  

Σχετικές Πράξεις Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελ. Συν. Κλιμ. ΣΤ΄ Πράξη 14/2015 και Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 4 Πράξη 

189/2017) και  

Β) τη χαμηλότερη τιμή (κατ’ είδος) για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων και παντοπωλείου.  

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

CPV : (15000000-8) - Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 

α/α περιγραφή μ/μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 Γάλα Εβαπορέ 400-410 γρ. Τεμ. 500 Το συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ) θα πρέπει να 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-142015-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CF%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-1892017-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC-%CF%84%CE%BC-4/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-1892017-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC-%CF%84%CE%BC-4/
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2 
Γάλα Εβαπορέ παιδικό 400-

410 γρ. 
Τεμ. 500 

προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να 

φέρει σήμανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος 

σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις 

του Καν. 853/04. Να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη 

νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004 & 

Κανο.853/2004) και να συμμορφώνεται πλήρως με το 

άρθρο 80α του ΚΤΠ, στο οποίο περιγράφονται οι 

προδιαγραφές του συμπυκνωμένου γάλακτος. Να 

έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 10 μηνών 

τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του. Να 

έχει ελαφρώς κρεμώδη υφή και να είναι ομοιογενές. 

Να έχει τη χαρακτηριστική οσμή του αφυδατωμένου 

γάλακτος και το χρώμα του να είναι λευκό ή 

υπόλευκο. Να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες. Δεν 

πρέπει να παρουσιάζει κροκίδωση ή πήξη του 

περιεχομένου, ιζήματα στον πυθμένα των 

συσκευασιών, αποχωρισμό του λίπους ή ενδείξεις 

σήψης. Δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση 

ή άλλη αλλοίωση, που οφείλεται σε φυσικοχημικά 

αίτια ή δράση μικροοργανισμών. Οι οργανοληπτικοί 

χαρακτήρες του συμπυκνωμένου γάλακτος πρέπει να 

είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή 

επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών. 

Να έχει ευχάριστη υπόγλυκη γεύση. Το 

συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να είναι 

συσκευασμένο σε δοχεία (προσυσκευασία) με 

καθαρό περιεχομένου περίπου 400-410ml ή gr 

σύμφωνα με την Ορθή Βιομηχανική Πρακτική και θα 

φέρει σύστημα εύκολου ανοίγματος. 

3 
Γάλα μακράς διάρκειας 1 

λίτρο 
Τεμ. 600 

Η βιομηχανία να έχει κωδικό έγκρισης και να 

εφαρμόζει το σύστημα HACCP στην συλλογή 

επεξεργασία, αποθήκευση και διακίνηση των 

προϊόντων της ή να έχει πιστοποιηθεί βάση του ISO 

22000:2005. Η μεταφορά να γίνεται με αυτοκίνητα – 

ψυγεία αυτοδυνάμου ψύξεως  και να φέρουν την 

σχετική άδεια της κατά τόπου κτηνιατρικής υπηρεσίας 

και να είναι εφοδιασμένα με όλα τα ενδεικνυόμενα 

έντυπα του HACCP ή να έχουν πιστοποιηθεί βάση του 

ISO 22000. Το παστεριωμένο γάλα θα προμηθεύεται 

σε θερμοάντοχη χάρτινη ασηπτική συσκευασία του 

1Lt. σε χάρτινη συσκευασία με εσωτερική στοιβάδα 

πλαστικού ενδεδειγμένη για τρόφιμα, στην οποία θα 

πρέπει απαραιτήτως να γράφεται εντύπως η 

ημερομηνία της παστερίωσης και λήξης. 
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4 
Ελαιόλαδο εξαιρετικά 

παρθένο 1 λίτρο 
Τεμ. 800 

Θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία 1 λίτρου (αν 

είναι δυνατόν σε πλαστικό δοχείο, ειδάλλως 

μεταλλική συσκευασία). Θα πρέπει να είναι προϊόν 

παρθένο ελαιόλαδο με τέλειο άρωμα και γεύση, με 

οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1%. Θα παραδίδεται σε 

συσκευασία εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, 

στην οποία θα αναφέρονται η ονομασία, η κατηγορία, 

το καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, 

ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία ελάχιστης 

διατηρησιμότητας, οι συνθήκες διατήρησης και το 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 

τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους 

αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Οι φυσικές 

και χημικές σταθερές του ελαιόλαδου θα είναι 

σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως και με τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις 

καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις 

εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις, 

Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (1100/87/ΦΕΚ 788/31-

12-87) (Κ.Τ.Π) όπως ισχύουν. 

5 Ζάχαρη άσπρη 1 κιλού Τεμ. 500 

Θα πρέπει να είναι φυσικό προϊόν, απαλλαγμένη από 

ξένες ύλες, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης 

κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς σήματος 

ζάχαρης. Να πληροί τους όρους του άρθρου 63 του 

ΚΤΠ, να είναι συσκευασμένη σε χάρτινη συσκευασία 

του ενός (1) κιλού. 

6 Ηλιέλαιο 1 λίτρο Τεμ. 600 

Το ηλιέλαιο να είναι λάδι από σπόρους του φυτού 

Ηλίανθος Α΄ ποιότητας, διαυγές, με ξανθωπό χρώμα 

και ελαφρά γεύση. Η ποιότητα, η υγιεινή και τα 

χαρακτηριστικά του θα πρέπει να είναι σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στην κείμενη ενωσιακή και εθνική 

νομοθεσία. Να έχει χρόνο ελάχιστης 

διατηρησιμότητας 10 μηνών τουλάχιστον από την 

ημερομηνία παραλαβής του. Το προϊόν θα πρέπει να 

έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 

σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική 

νομοθεσία. Να είναι διαυγές και ελαιώδες και να 

είναι απαλλαγμένο από γεύσεις ή οσμές ξένες προς 

αυτό. Το προϊόν πρέπει να μην παρέχει γενικά 

ενδείξεις χρησιμοποίησης ακατάλληλων πρώτων 

υλών ή ατελούς επεξεργασίας και συντήρησης, κατά 

την παραγωγή του (π.χ. να μην εμφανίζει οσμή ή 

γεύση τάγγισης). Το Ηλιέλαιο πρέπει να είναι 

συσκευασμένο σε περιέκτες κατάλληλους για επαφή 
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με τρόφιμα και καθαρού περιεχομένου 1,0 λίτρου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής 

νομοθεσίας (Κ.Τ.Π.). Η συσκευασία θα πρέπει να είναι 

ακέραια (χωρίς χτυπήματα και παραμορφώσεις) και 

να είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που 

καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του. 

7 Ημίσκληρο Τυρί 450-500γρ. Tεμ. 300 

Το τυρί ημίσκληρο τύπου γκούντα Α’ ποιότητας από 

αγελαδινό γάλα. Να έχει μέγιστη υγρασία 45% και το 

λίπος υπολογισμένο σε ξηρή ουσία τουλάχιστον 40% 

τα οποία να αναγράφονται επακριβώς στη 

συσκευασία. Επίσης να αναγράφονται στη 

συσκευασία όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις 

σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

Συσκευασία 450-500γρ. 

8 
Κατεψυγμένα Λαχανικά 

(Αρακάς) 1kg 
Tεμ. 600 

Ο αρακάς να είναι μέτριος, χαρακτηριστικό προϊόν, 

με ανοιχτό χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα, 

απαλλαγμένο από χώμα, κατεψυγμένο χωρίς ξένες 

οσμές, απαλλαγμένο από ξένα σώματα ή 

υπολείμματα εντόμων, με σταθερή διάμετρο, με 

ποσοστό άμορφων σπόρων χαμηλότερο του 15%. 

9 
Κατεψυγμένα Λαχανικά 

(Φασολάκια) 1kg 
Tεμ. 600 

Τα φασολάκια να είναι πλατιά, χαρακτηριστικό 

προϊόν, χωρίς κοτσάνια, με ανοιχτό χαρακτηριστικό 

πράσινο χρώμα, απαλλαγμένο από χώμα, 

κατεψυγμένο χωρίς ξένες οσμές, απαλλαγμένο από 

ξένα σώματα ή υπολείμματα εντόμων, με απουσία 

φυτοφαρμάκων. Το μέγεθος να είναι μεγαλύτερο 

των τεσσάρων εκατοστών. 

10 
Κατεψυγμένα Λαχανικά 

(Mix) 1kg 
Tεμ. 300 Ανάμικτα λαχανικά. 

11 Κονσέρβα κεφτέ 250-280 γρ. Tεμ. 900 

Να παραδίδεται σε συσκευασίες γραμμαρίων όπως 

αναφέρονται στον προϋπολογισμό, µε ένδειξη 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης 

του προϊόντος. Να είναι σε κονσέρβα µε δαχτυλίδι 

για εύκολο άνοιγμα. 

12 
Κονσέρβα κρέας Luncheon 

meat 200-250 γρ. 
Tεμ. 600 

13 
Κονσέρβα κρέας βοδινό 

200-250 γρ. 
Tεμ. 300 

14 
Κονσέρβα Σαρδέλας σε 

ηλιέλαιο 100-115 γρ. 
Tεμ. 600 

15 Κοφτό Μακαρονάκι 500γρ. Tεμ. 500 Θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένα σε 

αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 500 γρ, 

από αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία 

της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης 

και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και 

διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από 

τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Η 

συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται 

σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο 

16 Κριθαράκι 500 γραμ. Tεμ. 900 

17 
Μακαρόνια Νο6 ή Νο7 500 

γραμ. 
Τεμ. 800 
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τόπος παρασκευής. Τα ζυμαρικά θα πρέπει να έχουν 

χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών 

τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής τους. 

18 
Μαρμελάδα διάφορα είδη 

400γρ-450γρ. 
Tεμ. 300 

Η μαρμελάδα (βερίκοκο ή άλλου φρούτου) να έχει 

ελάχιστη περιεκτικότητα 45% σε φρούτο και να είναι 

σε γυάλινη ή πλαστική συσκευασία 400γρ-450γρ. 

19 
Πραλίνα Φουντουκιού 450-

500γρ. 
Tεμ. 300 

Θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας πραλίνα με 

υψηλή περιεκτικότητα σε φουντούκι, γάλα και κακάο, 

αγνές πρώτες ύλες και σε συσκευασία 450-500 γρ. 

χωρίς συντηρητικά. 

20 Ρεβύθια 500γρ. Tεμ. 300 Βλ. (Φακές- Φασόλια, Νο. 24-25) 

21 Ρύζι καρολίνα 500 γρ. Tεμ. 800 

Θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, 

βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, 

φυσιολογικού χρώματος, με ομοιόμορφη εμφάνιση, 

απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με 

φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον 

άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και 

λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς 

πιστοποίησης. Στη συσκευασία ρυζιού εκτός από τις 

προβλεπόμενες ενδείξεις (σχετικές διατάξεις) πρέπει 

απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα του ρυζιού. 

Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στις 

ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονομικές Διατάξεις. 

22 
Τομάτα πελτέ σάλτσα 400-

500 γρ. 
Tεμ. 800 

Θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε κουτί 

εγκεκριμένο για τρόφιμα, καθ. Βάρους 400-500 γρ., 

με ένδειξη ημερομηνία συσκευασίας και λήξης 

κατανάλωσης, χωρίς προσθήκη συντηρητικών. 

23 Τυρί – Φέτα 450-500gr Tεμ. 500 

Το προϊόν και η παρασκευή του θα πρέπει να 

συμμορφώνονται πλήρως με το Άρθρο 83 του ΚΤΠ, 

στο οποίο περιγράφονται οι προδιαγραφές για τα 

τυροκομικά προϊόντα. Το προϊόν συσκευάζεται σε 

πλαστικό περιέκτη τύπου «τάπερ» με άλμη ή σε 

πλαστική αεροστεγή συσκευασία (προσυσκευασία). 

Μέσα στην προσυσκευασία θα περιέχονται από ένα 

έως τρία ισομεγέθη τεμάχια. Το καθαρό βάρος του 

προϊόντος που περιέχεται στην προσυσκευασία θα 

είναι 450-500γρ. 

24 
Φακές χονδρές-ψιλές 500 

γρ. 
Tεμ. 500 

Να είναι Α’ ποιότητας. Να είναι συσκευασμένα σε 

συσκευασίες 500 γραμμαρίων. Να είναι φυσικά 

προϊόντα υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και 

γεύσης, φετινής σοδιάς,  ώριμα, φυσιολογικού 

χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με 

25 
Φασόλια μέτρια - ψιλά 

500gr 
Tεμ. 500 
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ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα 

σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές 

ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και 

του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και 

διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από 

τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

26 Φιδές 500 γρ. Tεμ. 300 

Θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένα σε 

αεροστεγείς συσκευασίες από αγνές πρώτες ύλες, με 

ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής 

και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους 

οργανισμούς πιστοποίησης. Η συσκευασία να είναι 

αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος 

παρασκευής. Τα ζυμαρικά θα πρέπει να έχουν χρόνο 

ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών τουλάχιστον 

από την ημερομηνία παραλαβής τους. 

 

Όλα τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας ευρείας κατανάλωσης και να πληρούν τους όρους 

υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές 

οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να 

μπορεί να επικαλεστεί για όφελος του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια, στη συσκευασία τους να φέρουν 

ένδειξη με την ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς 

πιστοποίησης. 

 

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ προσφερόμενα είδη με μία απόκλιση ± 5 % ΣΤΗΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ που απαιτείται βάσει των ως άνω προδιαγραφών. 

Θα πρέπει όμως να πληρούν πλήρως τις ελάχιστες προδιαγραφές που αναγράφονται ανωτέρω, καθώς 

επίσης και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό/εκτιμώμενη αξία. 

 

 

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ / ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

α/α περιγραφή μ/μ 
Ενδ. 

Ποσότητα 

Ενδ. Τιμή 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Φ.Π.Α. 13% 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

 

1 
Γάλα Εβαπορέ 400-410 

γρ 
τεμ 500 1,10 € 550,00 € 71,50 € 621,50 €  

2 
Γάλα Εβαπορέ παιδικό 

400-410 γρ 
τεμ 500 1,40 € 700,00 € 91,00 € 791,00 €  

3 
Γάλα μακράς διάρκειας 

1 λίτρο 
τεμ 600 1,20 € 720,00 € 93,60 € 813,60 €  

4 
Ελαιόλαδο εξαιρετικά 

παρθένο 1 λίτρο 
τεμ 800 7,00 € 5.600,00 € 728,00 € 6.328,00 €  
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5 Ζάχαρη άσπρη 1 κιλού τεμ 500 1,50 € 750,00 € 97,50 € 847,50 €  

6 Ηλιέλαιο 1 λίτρο τεμ 600 4,50 € 2.700,00 € 351,00 € 3.051,00 €  

7 
Ημίσκληρο Τυρί 450-

500γρ. 
τεμ 300 10,00 € 3.000,00 € 390,00 € 3.390,00 €  

8 
Κατεψυγμένα Λαχανικά 

(Αρακάς) 1kg 
τεμ 600 4,00 € 2.400,00 € 312,00 € 2.712,00 €  

9 
Κατεψυγμένα Λαχανικά 

(Φασολάκια) 1kg 
τεμ 600 3,80 € 2.280,00 € 296,40 € 2.576,40 €  

10 
Κατεψυγμένα Λαχανικά 

(Mix) 1kg 
τεμ 300 4,50 € 1.350,00 € 175,50 € 1.525,50 €  

11 
Κονσέρβα κεφτέ 250-

280 γρ. 
τεμ 900 2,30 € 2.070,00 € 269,10 € 2.339,10 €  

12 
Κονσέρβα κρέας 

Luncheon meat 200-250 
γρ. 

τεμ 600 1,40 € 840,00 € 109,20 € 949,20 €  

13 
Κονσέρβα κρέας βοδινό 

200-250 γρ. 
τεμ 300 2,00 € 600,00 € 78,00 € 678,00 €  

14 
Κονσέρβα σαρδέλας σε 

ηλιέλαιο 100-115γρ. 
τεμ 600 1,00 € 600,00 € 78,00 € 678,00 €  

15 
Κοφτό Μακαρονάκι 500 

γρ. 
τεμ 500 1,00 € 500,00 € 65,00 € 565,00 €  

16 Κριθαράκι 500 γραμ. τεμ 900 1,00 € 900,00 € 117,00 € 1.017,00 €  

17 
Μακαρόνια Νο6 ή Νο7 

500 γραμ. 
τεμ 800 1,30 € 1.040,00 € 135,20 € 1.175,20 €  

18 
Μαρμελάδα διάφορα 

είδη 400γρ-450γρ. 
τεμ 300 1,20 € 360,00 € 46,80 € 406,80 €  

19 
Πραλίνα Φουντουκιού 

450-500 γρ. 
τεμ 300 1,70 € 510,00 € 66,30 € 576,30 €  

20 Ρεβύθια 500 γρ. τεμ 300 1,40 € 420,00 € 54,60 € 474,60 €  

21 Ρύζι καρολίνα 500 γρ. τεμ 800 1,00 € 800,00 € 104,00 € 904,00 €  

22 
Τομάτα πελτέ- Σάλτσα 

400-500 γρ. 
τεμ 800 1,00 € 800,00 € 104,00 € 904,00 €  

23 Τυρί – Φέτα 450-500gr τεμ 500 5,50 € 2.750,00 € 357,50 € 3.107,50 €  

24 
Φακές χονδρές - ψιλές 

500 γρ. 
τεμ 500 1,30 € 650,00 € 84,50 € 734,50 €  

25 
Φασόλια μέτρια - ψιλά 

500gr 
τεμ 500 1,30 € 650,00 € 84,50 € 734,50 €  

26 Φιδές 500 γρ. τεμ 300 1,20 € 360,00 € 46,80 € 406,80 €  

        ΣΥΝΟΛΟ 33.900,00 € 4.407,00 € 38.307,00 €  

 
 

Δυνατότητα υποβολής προσφοράς για το σύνολο της παρούσας δημόσιας σύμβασης ή για οιοδήποτε 

είδος επιθυμούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι. 

 

Η εκτιμώμενη αξία της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 33.900.00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 13% 

(Φ.Π.Α. ίσο με 4.407.00 €) και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Κομοτηνής του 

οικονομικού έτους 2023. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ     

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   
 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο Σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσης είναι η προμήθεια τροφίμων για την ενίσχυση των οικονομικά αδυνάτων 

κατοίκων του Δήμου Κομοτηνής, για το έτος 2023. 

Ανάδοχος κηρύσσεται ο προσφέρων με το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για τα 

είδη ελαιόλαδου και ηλιέλαιου και τη χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος στα υπόλοιπα αγαθά. 

Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι χαμηλότερες από τις ενδεικτικές τιμές της μελέτης, ή 

τουλάχιστον ίσες με αυτές.  

Σε περίπτωση η προσφερόμενη τιμή είναι μεγαλύτερη, θα αποκλείεται η συγκεκριμένη προσφορά 

για το εκάστοτε υπό προμήθεια είδος. 

 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της  προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις όπως 

αναφέρονται στη παρούσα μελέτη, στη σχετική διακήρυξη και στη κείμενη νομοθεσία περί 

προμηθειών. 

 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με 

τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής.  

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής των υπό προμήθεια προϊόντων.  

Κάθε προσφορά είναι απαραίτητο να καλύπτει υποχρεωτικά τη συνολική ποσότητα για κάθε είδος. 

 

Άρθρο 4o – Συμβατικά στοιχεία προμήθειας 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 

α) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού. 

β) Η Συγγραφή υποχρεώσεων.  

γ) Τεχνικές Προδιαγραφές.  

δ) Η Εκτιμώμενη αξία και  

ε) Το τιμολόγιο προσφοράς του προμηθευτή/αναδόχου.  
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Άρθρο 5ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος - Σύναψη Σύμβασης 

Ο Δήμος Κομοτηνής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021, θα κοινοποιήσει αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, 

μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών (και 

των αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής του Δήμου), σε κάθε προσφέροντα που υπέβαλε αποδεκτή 

προσφορά. 

Μετά την έλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός συγκεκριμένης 

προθεσμίας από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. Παραλήφθηκε 

οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού 

τιμήματος. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 

Άρθρο 6o – Γενικές Αρχές κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων 

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους 

που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

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

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται 

και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 

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

αρμοδιότητάς τους. 

Η τιμή των προσφορών θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της προμήθειας και για 

κανένα λόγο και δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, περιπτώσεων 

που δικαιολογούνται βάσει απρόβλεπτων εξελίξεων ή περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά από την 

κείμενη νομοθεσία περί ρήτρας αναπροσαρμογής τιμών σε δημόσιες συμβάσεις. 

 

Άρθρο 7o - Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021, η εγγύηση συμμετοχής για τον παρόντα διαγωνισμό 

ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας των προσφερόμενων ειδών. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 

Άρθρο 8ο – Διάρκεια Σύμβασης 

• Ο χρόνος υλοποίησης της παρούσας δημόσιας σύμβασης ορίζεται από την 01/01/2023 (ή την 

υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και την δημοσίευσή του στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σε μεταγενέστερο 

χρόνο) έως 31/12/2023.  

• Η παράδοση των προϊόντων θα πραγματοποιηθεί σε 2 διανομές. 
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Άρθρο 9o – Πληρωμή 

Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται τμηματικά και στο 100% των τμηματικά προσκομιζομένων 

τιμολογίων, μετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής 

παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής 

από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αφού γίνουν και όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις. 

Ο προμηθευτής εκδίδει και προσκομίζει το τιμολόγιο στις υπηρεσίες οικονομικών του Δήμου το 

αργότερο μέσα στο πρώτο πενθήμερο του επομένου από την παράδοση μήνα. Η υποβολή του 

τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου. 

 

Άρθρο 10ο – Χρόνος και τρόπος παράδοσης 

Η παραλαβή και ο χρόνος παράδοσης των ειδών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 206, 207, 208 και 

209 του Ν.4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Στην περίπτωση παράτασης του 

συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που 

καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται 

κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι 

κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

 

Άρθρο 11ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 

από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 

συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 

κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή 

δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 

γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 

άρθρου 203 του ν. 4412/20161 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 

οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την 

κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο 

ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης 

της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 
   



Σελίδα 11 από 13 

 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 

φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 

προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 

τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 32 του ν. 4412/2016.  

Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 

μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 

φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα 

αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.  

Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά 

τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από 

δημόσιες συμβάσεις. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο2 πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 

υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 

ποσότητας αυτών. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

 

Άρθρο 12ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις 

όπως ισχύουν. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 
2 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
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α) Κράτηση 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον ν.4412/2016 και στον ν. 4413/2016 

(Α΄ 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της 

χρηματοδότησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση του πέμπτου εδαφίου 

του άρθρου 350 του ν.4412/2016 όπως τροποποιείται. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 

από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 

και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4,00% επί του καθαρού ποσού σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. (άρθρο 7 της υπουργ. αποφ. 5143/14). 

ε) Καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία κατά την πληρωμή του 

αναδόχου. 

Μετά την ψήφιση του ν. 4912/2022, και σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις αυτού (αρ. 17), η Ενιαία 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων/ΕΑΑΔΗΣΥ εξακολουθεί να υφίσταται και ο ν. 

4013/2011 εξακολουθεί να ισχύει. Ως εκ τούτου, η κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (0,07%) καταβάλλεται 

κανονικά, σύμφωνα με το αρ. 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011, ως αντικαταστάθηκε με το αρ. 44 του ν. 

4605/2019 (σχετ. πρβλ. αρ. 235 παρ. 1 ν. 4610/2019), το οποίο εξακολουθεί να ισχύει μέχρις καταργήσεως 

του. (Aνακοίνωση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 06.04.2022). 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Κομοτηνή, 02-08-2022 

 – 09 - 2019 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού 

και Υποστήριξης Νομικών Προσώπων 
  

 

 

 

 

 

 

Η Προϊσταμένη του τμήματος 
Προμηθειών Υλικών, Εξοπλισμού 

& Υπηρεσιών 

 
 
 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

ΠΕ Διοικητικού  

Ζωή Πολίτου 

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού  

Μαρία Γκιουλέ 

ΠΕ Πληροφορικής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://4412.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-17-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%86%ce%bf/
https://4412.gr/blog/law_category/n-_4013__11_fek_204__15-09-2011_teyxos_a/
https://4412.gr/blog/law_category/n-_4013__11_fek_204__15-09-2011_teyxos_a/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-4-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-44-25/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-44-25/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-235-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%81-3/
https://4412.gr/blog/laws/a%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b5-%ce%b1-%ce%b1-%ce%b4%ce%b7-%cf%83%cf%85-06-04-2022/
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Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ   

{μόνο για τα είδη για τα οποία θα κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης} – 

Για τα υπόλοιπα είδη θα υποβληθεί προσφορά μόνο μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
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