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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣH 
 
1.  Αντικείµενο της προµήθειας 
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια ειδών κρεοπωλείου και αρτοπωλείου για το 
οικονοµικό έτος 2015 και συντάσσεται για τις ανάγκες σίτισης βρεφών και νηπίων, που 
φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθµούς του ΝΠ∆∆ «Κέντρο µέριµνας και αλληλεγγύης ∆ήµου 
Κοµοτηνής» προϋπολογισµού 19.862,01 € µαζί µε τον ΦΠΑ για τις ανάγκες σίτισης βρεφών και 
νηπίων, που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθµούς του Ν.Π.∆.∆. Κοµοτηνής. 
Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µετά από πρόχειρο διαγωνισµό 
και µε κριτήριο κατακύρωσης για τα είδη κρεοπωλείου 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 οικείς Περιφέρειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 
3438/2006 και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή κατ’ είδος για τα είδη αρτοπωλείου 
στις τιµές της µελέτης.  
 

 
2.  Ειδικοί όροι 
• Η τεχνική προσφορά πρέπει να συνοδεύεται µε αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης (µε 

ποινή αποκλεισµού). Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλείσεις από τα γενικά στοιχεία, 
την τεχνική περιγραφή και τους ειδικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. Όµοια, προσφορές που παρουσιάζουν ελλείψεις ή ασάφειες σε σχέση µε 
στοιχεία που ζητούνται από το αναλυτικό φύλλο συµµόρφωση απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

• Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι η 
τιµή της προσφοράς περιλαµβάνει τη µεταφορά και την παράδοση των ειδών στις 
εγκαταστάσεις των Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθµών του ΝΠ∆∆, µε την επωνυµία 
«Κέντρο µέριµνας και αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής» (µε ποινή αποκλεισµού). 

• Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι η 
παράδοση των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται τµηµατικά και κατόπιν παραγγελίας 
από αρµόδιο άτοµο που θα οριστεί από τους Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του 
ΝΠ∆∆. Επίσης µε την κοινοποίηση της παραγγελίας η παράδοση των ειδών θα 
πραγµατοποιείται εντός 48 ωρών στον χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία (µε 
ποινή αποκλεισµού). 

• Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι θα 
προσκοµίσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία του ζητηθούν, προς 
απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισµών, της ελληνικής νοµοθεσίας και 
των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών 
του παρόντα διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο το ΝΠ∆∆ (µε ποινή αποκλεισµού). 
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• Οι προµηθευτές υποχρεούνται να παραδώσουν επακριβώς τα είδη που αναφέρονται στην 
προσφορά που έχουν υποβάλλει βάσει της παρούσας διακήρυξης (ενδεικτικό 
προϋπολογισµό και τεχνική περιγραφή). 

• Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωµατικό ή δεν ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές δεν θα παραλαµβάνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και θα επιστρέφεται 
στον προµηθευτή για αντικατάσταση, σε περίπτωση δε που ο προµηθευτής αρνηθεί να 
αντικαταστήσει το ελαττωµατικό ή ακατάλληλο είδος το νοµικό πρόσωπο θα προβεί σε όλες 
από το νόµο προβλεπόµενες ενέργειες. 

• Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αποστείλει προς έλεγχο τα προσφερόµενα δείγµατα, 
εφόσον ζητηθούν να προσκοµιστούν από τους διαγωνιζόµενους, κατά την αξιολόγηση των 
τεχνικών προδιαγραφών των ειδών αυτών. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη του παραπάνω 
ελέγχου βαρύνει τον προµηθευτή. 

• Ο κάθε ενδιαφερόµενος θα προσκοµίσει προσφορά είτε για το σύνολο της προµήθειας 
είτε για κάθε οµάδα τροφίµων ξεχωριστά, είτε για ορισµένα από αυτά.  

• Τα τιµολόγια θα εκδίδονται µετά από συνεννόηση µε τον αρµόδια υπάλληλο του ΝΠ∆∆ ή 
του ∆ήµου και το κόστος θα καταβάλλεται µε την συµπλήρωση των απαιτούµενων 
διαδικασιών, από πλευράς του ΝΠ∆∆ ή του ∆ήµου. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
1. Γενικά στοιχεία 

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια ειδών κρεοπωλείου και 
αρτοπωλείου για το οικονοµικό έτος 2015 και συντάσσεται  για τις ανάγκες σίτισης βρεφών και 
νηπίων, που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθµούς του ΝΠ∆∆ «Κέντρο µέριµνας και 
αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής» και της παροχής γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του 
∆ήµου Κοµοτηνής, προϋπολογισµού 19.862,01€ µαζί µε τον ΦΠΑ για τις ανάγκες σίτισης βρεφών 
και νηπίων, που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθµούς του Ν.Π.∆.∆. Κοµοτηνής. 

Τα προς προµήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που 
προορίζονται.  

Τα προς προµήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την 
ελληνική νοµοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και το παρόν τεύχος 
τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νοµίµως λειτουργούντα εργοστάσια και 
επιχειρήσεις. 

Το νοµικό πρόσωπο έχει το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή 
στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισµών, της ελληνικής 
νοµοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των τεχνικών 
προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισµού, οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύµβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. 

Ο προϋπολογισµός της τεχνικής µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 19.862,01€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 13% και θα βαρύνει  

1) τον Κ.Α. 10.6481.04 του προϋπολογισµού του ΝΠ∆∆ ΚΕΜΕΑ οικ. Έτους 2015, για την 
προµήθεια ειδών κρεοπωλείου, ποσού 50.023,33 € 
2) τον Κ.Α. 10.6481.05 του προϋπολογισµού του ΝΠ∆∆ ΚΕΜΕΑ οικ. Έτους 2015, για την 
προµήθεια ειδών αρτοπωλείου, ποσού 16.950,00€ 
 
 

2. Τεχνική περιγραφή ανά οµάδα και είδος  
 

  
∆. ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Το κρέας µοσχάρι έως 12 µηνών να είναι νωπό χωρίς οστά και να παραδίδεται σε 
συσκευασία κενού η οποία θα φέρει ετικέτα µε τις απαραίτητες ενδείξεις όπως προβλέπεται από 
τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την ελληνική νοµοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών, θα φέρει σφραγίδα προέλευσης και θα συνοδεύεται από τιµολόγιο στο οποίο 
θα αναγράφει τον αριθµό του ζώου και την ηµεροµηνία σφαγής του. Από τη συνολική παραδοτέα 
ποσότητα θα είναι από σπάλα και συγκεκριµένα χτένι και ψαχνό της σπάλας και από µπούτι και 
συγκεκριµένα, στρογγυλό, κοιλότο, βόειων νεαρών ζώων έως 11 µηνών. Το κρέας θα είναι 
απαλλαγµένο από περιτονίες και επιφανειακό λίπος. 

Τα κοτόπουλα να είναι νωπά, τύπου 65%, σφαγµένα, αποπτερωµένα, χωρίς κεφάλια και 
πόδια κοµµένα στους ταρσούς και χωρίς εντόσθια. Το καθαρό βάρος τους (Το οποίο καθορίζεται 
ως το βάρος που προκύπτει έπειτα από την προαναφερόµενη επεξεργασία και υπό αυτή την 
έννοια θα αναφέρεται ο όρος αυτός από εδώ και στο εξής για το συγκεκριµένο είδος) θα πρέπει να 
είναι από 1200gr έως 1500gr.  Τα κοτόπουλα να είναι Α΄ ποιότητας, να µην παρουσιάζουν 
ανωµαλίες στη σύστασή τους, στο χρώµα τους, στην οσµή τους είτε ανωµαλίες λόγω κακών 
χειρισµών κατά τη σφαγή τους. Να είναι εύσαρκα, τρυφερά µε δέρµα µαλακό και λείο. Να έχουν 
περιθώριο τουλάχιστον τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης. 
Το νωπό κρέας πουλερικών θα πρέπει: α)να προέρχεται από ζώο το οποίο έχει υποβληθεί σε 
υγειονοµική επιθεώρηση πριν την σφαγή και κρίθηκε κατάλληλο για σφαγή και εµπορία νωπού 
κρέατος, β)να έχει υποβληθεί σε υγειονοµική επιθεώρηση µετά την σφαγή και να µην έχει κριθεί 
ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, γ)να φέρει σήµανση και πιστοποιητικό καταλληλότητας. 
Η συντήρηση, η συσκευασία και η επισήµανση, η επεξεργασία και η µεταφορά να 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την ελληνική νοµοθεσία, τις 
σχετικές διατάξεις και του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 
Τα κοτόπουλα να προέρχονται από νοµίµως λειτουργούντα και εγκεκριµένα εργοστάσια και 
εργαστήρια επεξεργασίας τα οποία υπόκεινται σε αυτοέλεγχο και έλεγχο από τις αρµόδιες αρχές. 
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Οι τιµές για τα είδη έχουν ληφθεί από το εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της 
υπηρεσίας εµπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 
3438/2006. 

Αναλυτικά, η προµήθεια αποτελείται από: 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ (ΣΠΑΛΑ) ΚΙΛ 600 
2 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ(ΣΠΑΛΑ Χ.Ο) ΚΙΛ 500 
3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 65% ΚΙΛ 700 

 
 
Ε. ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Ο άρτος θα είναι χωριάτικου τύπου, σε φρατζόλες 350 γρ., µε τα χαρακτηριστικά του 
κλασικού άρτου, παρασκευασµένος µε υλικά αρίστης ποιότητας, χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες, 
προσβολές από µικροοργανισµούς, έντοµα ή ακάρεα, γαιώδεις προσµίξεις, τοξικές ουσίες, 
ανεπιθύµητες οσµές, χρωµατισµούς και άλλα ανεπιθύµητα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Σε 
καµία περίπτωση δεν γίνεται δεκτός άρτος που έχει παρεκτροπές από το βάρος, συσκευασίες µε 
ρύπους, παρασκευή µε µειωµένα άλευρα, προσθήκη χρωστικών ή διογκωτικών υλών, ανωµαλίες 
φλόγωσης-χρωµατισµού και αυξηµένη υγρασία και θα παραδίνεται στην Υπηρεσία φρέσκο. Για τον 
άρτο, σε σχέση µε την παρασκευή, συσκευασία, αποθήκευση, µεταφορά, καθώς και για την 
επισήµανση αυτού, απαιτείται η εναρµόνιση στους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την 
ελληνική νοµοθεσία και τις σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 

Τα κουλούρια θα είναι παρασκευασµένα µε υλικά αρίστης ποιότητας και θα παραδίνονται 
στην Υπηρεσία φρέσκα, δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές και το βάρος του θα είναι 70 γρ. 

Ενδεικτικές τιµές για τα είδη έχουν ληφθεί από το ελεύθερο εµπόριο. 
Αναλυτικά, η προµήθεια αποτελείται από: 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΨΩΜΙ ΚΙΛ 2.500 
2 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΤΕΜ 2.000 

 
 
 
 
 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Κοµοτηνή, 23/12/2014 Κοµοτηνή, 23/12/2014 

  
Ο Συντάξας      O Προϊστάµενος 

      ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
α/α 

 
 

             ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                    ΓΚΙΟΥΛΕ ΜΑΡΙΑ 
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΤΟΥ ΝΠ∆∆ «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» 
ΕΤΟΥΣ 2015» 
 
 

 
ΟΜΑ∆Α ∆΄ ΚΡΕΑΤΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 

Α/
Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Α

Σ 
ΣΥΝΟΛΑ 

1 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ (ΣΠΑΛΑ) ΚΙΛ 600 9,07 5.442,00 
2 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ(ΣΠΑΛΑ Χ.Ο) ΚΙΛ 500 10,01 5.005,00 
3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 65% ΚΙΛ 700 3,40 2.380,00 

      ΣΥΝΟΛΟ 12.827,00 
      ΦΠΑ 13% 1.667,51 
      ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 14.494,51 

  
 
    

      ΟΜΑ∆Α Ε΄ ΑΡΤΟΣ- ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

Α/
Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Α

Σ 
ΣΥΝΟΛΑ 

1 ΨΩΜΙ ΚΙΛ 2.500 1,50 3.750,00 
2 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΤΕΜ 2.000 0,50 1.000,00 

      ΣΥΝΟΛΟ 4.750,00 
      ΦΠΑ 13% 617,50 
      ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 5.367,50 

      
      

    
ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΟΜΑ∆Α ∆΄ ΚΡΕΑΤΑ –  ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 12.827,00 1.667,51 14.494,51 

2 ΟΜΑ∆Α Ε΄ ΑΡΤΟΣ- ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 4.750,00 617,50 5.367,50 
     ΣΥΝΟΛΟ: 19.862,01€ 
 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Κοµοτηνή, 23/12/2014  Κοµοτηνή, 23/12/2014 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 

ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 O Προϊστάµενος  
α/α 

 
 
 
 

ΓΚΙΟΥΛΕ ΜΑΡΙΑ 
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ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
ΑΡΘΡΟ  1 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια ειδών κρεοπωλείου, και 
αρτοπωλείου για το οικονοµικό έτος 2015 και συντάσσεται  για τις ανάγκες σίτισης βρεφών και 
νηπίων, που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθµούς του ΝΠ∆∆ «Κέντρο µέριµνας και 
αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής». 

β) Τα προς προµήθεια είδη θα παραδίδονται σε τόπους που θα οριστούν από το Ν.Π. µε την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Πιο αναλυτικά, η ποσότητα των ειδών, η οποία θα ορίζεται από 
τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς  ως η καθηµερινή αναγκαία ποσότητα για την 
κάλυψη των αναγκών τους και θα παραδίδεται από τον προµηθευτή υποχρεωτικά καθηµερινά και 
ώρες 7:00- 9:00 π.µ. στα εξής σηµεία: 

 

Α΄ ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Γ. Ζαρίφη 1 
(Περιοχή Καθεδρικού Ναού) 

Β΄ ∆ηµοτικός Παδικός Σταθµός Ακροπόλεως τέρµα 
( Περιοχή Σταθµού) 

Γ΄ ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Τραπεζούντας 11 
(Περιοχή ΙΚΑ) 

Ε΄ ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Ολύµπου 1 
(Περιοχή Στρατώνων) 

Ζ΄ ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Μάρκου Μπότσαρη 1 
(Περιοχή ΙΚΑ) 

Η΄ ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Γοργοποτάµου & ∆ωδεκανήσου 
(Περιοχή Κολυµβητηρίου) 

Α΄∆ηµοτικός Παιδικός – 
Βρεφονηπιακός Σταθµός 

Γ. Παπανδρέου 45 
(Περιοχή Εκτενεπόλ) 

∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Κοσµίου Κόσµιο 
∆ηµ. Παιδικός Σταθµός Θρυλορίου Θρυλόριο 
∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Ροδίτη Ροδίτης 
∆ηµ. Παιδικός Σταθµός Ν. Σιδηροχώρι Ν. Σιδηροχώρι 
∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Αίγειρος Αίγειρος 
∆ηµ. Παιδικός Σταθµός Νέα Καλλίστη Ν. Καλλίστη 

 
γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 19.862,01 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου 
και του Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ  2 
Η προµήθεια διέπεται από: 
1. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (αριθµ. 11389/1993, «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 
2. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/1995) «προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων». 
3. Το Ν. 3858/2010 (Νόµος Καλλικράτη). 
4. Τις διατάξεις του N.3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006)  
5. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278. 
6. του Ν.3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση 

της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 
(L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ τ. Α 173/2010). 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες 
διατάξεις. 

8. Τις διατάξεις του Ν.4111/2013/Α'18 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του Ν4093/2012, κύρωση 
ΠΝΠ».  

9. Το υπ. Αριθµ. 3008/05-08-2014 έγγραφο του Κέντρου Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου 
Κοµοτηνής που αναφέρει τις ανάγκες σε τρόφιµα για την λειτουργία των παιδικών σταθµών. 
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10. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.3801/2009 σχετικά µε την πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης. 
11. Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τευχος Α΄240) που 

κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄18) 
12. Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/358/99(ΦΕΚ 92/10-02-99 τεύχος Β΄) απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης µε την οποία εξαιρούνται από την ένταξή τους στο Ε.Π.Π. οι προµήθειες τροφίµων 
για τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.∆.∆. και Ιδρύµατα αυτών. 

13. Την µε αριθµ. 53361/2-10-2006 ΚΥΑ "Χορήγηση µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους 
των Ο.Τ.Α. και µέτρα προληπτικής ιατρικής. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
 Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά είναι: 
α) ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας. 
β) Προϋπολογισµός και τιµολόγιο της προσφοράς. 
γ) Συγγραφή υποχρεώσεων. 
δ) Τεχνική περιγραφή. 
 

ΑΡΘΡΟ  4 
 Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής κατά την υπογραφή της σύµβασης αντικαθίσταται µε 
όµοια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή αναγνωρισµένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά 
την καλή και πιστή εκτέλεση της προµήθειας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής 
συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ  5 
 Για τα κρέατα - πουλερικά η προσφερόµενη έκπτωση δίνεται στη νόµιµα διαµορφούµενη 

κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσής του που αντιστοιχεί στην 
ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό του γνώρισµα, είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει 
για όλη τη διάρκεια της προµήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

 Για τα υπόλοιπα είδη τροφίµων, η προσφερόµενη τιµή του αναδόχου είναι σταθερή και 
αµετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε 
αναθεώρηση. 

 Η πληρωµή θα γίνεται µε χρηµατικό ένταλµα που θα εκδίδεται µετά την τµηµατική 
παραλαβή των τροφίµων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβληµα 
ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών. 

 Επειδή η παράδοση των τροφίµων είναι τµηµατική, θα εκδίδεται τιµολόγιο του προµηθευτή 
είτε αµέσως µετά την παράδοση της κάθε φορά ποσότητας, είτε το αργότερο εντός τριάντα (30) 
ηµερών. Η Υπηρεσία υποχρεούται να εξοφλεί τον προµηθευτή µέσα σε διάστηµα εξήντα (60) 
ηµερών από την παραλαβή των τροφίµων και εφόσον ο προµηθευτής εκδώσει το τιµολόγιο και 
προσκοµίσει τα νόµιµα δικαιολογητικά. 

 
ΑΡΘΡΟ  6 

 Αµέσως µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, ο ανάδοχος της 
προµήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή των τροφίµων εξετάζεται η καταλληλότητα αυτού και συµµόρφωση µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές και αυτές των επισήµων κρατικών φορέων. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα 
όλης ή µέρους της ποσότητας του κάθε είδους τροφίµου, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άµεση 
αντικατάσταση αυτής. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί µέσα σε δυο (2) εργάσιµες ηµέρες από την 
ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, η Υπηρεσία δικαιούται κατά 
την κρίση της να προβεί στην απόρριψη του τροφίµου ή στη µείωση του τιµήµατος. Το 
συγκεκριµένο ποσοστό θα εγκρίνει µε απόφασή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 
ΑΡΘΡΟ  7 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή 
προµήθειας σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ηµερών, να εφοδιάσει την Υπηρεσία µε την 
παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίµων. 

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας 
ποσότητας πέραν της ορισθείσης προθεσµίας και εφόσον η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις τρεις 
εργάσιµες (3) ηµέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς την Υπηρεσία ως ποινική ρήτρα ποσοστό 
δυόµισι τοις εκατό (2,5%) επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίµου που παραδόθηκε 
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εκπρόθεσµα. Για καθυστέρηση πέραν των τριών (3) ηµερών, του επιβάλλεται πρόστιµο πέντε τοις 
εκατό (5%) επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίµου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

 Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και παρακρατείται 
από τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προµηθευτή. 

 
ΑΡΘΡΟ  8 

 Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε ανωτέρα 
βία, η προθεσµία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα της 
Υπηρεσίας, ή από ανωτέρα βία κώλυµα του αναδόχου, ο οποίος όµως δεν δικαιούται καµιά 
αποζηµίωση για την καθυστέρηση αυτή. 

 Εάν ο προµηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προµήθειας, πέραν της 
προαναφερθείσης προθεσµίας, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Ν.Π.∆.∆., 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
ΑΡΘΡΟ  9 

 Ο κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να υποβάλει προσφορά είτε για το σύνολο της 
προµήθειας είτε για κάθε οµάδα τροφίµων ξεχωριστά, είτε για ορισµένα από αυτά. 

  
ΑΡΘΡΟ  10 

1. Ο προµηθευτής εγγυάται ότι τα τρόφιµα θα είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους όρους 
και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήµων κρατικών φορέων τροφίµων, θα έχουν τις ιδιότητες 
και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, είναι απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, 
προσµίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση. 

2. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση 
ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα τροφίµου που προµήθευσε, 
µέσα σε δύο εργάσιµες (2) ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 
διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό τροφίµου που πρέπει να 
αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας. 

 Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων τροφίµων και αποστολής στην 
Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

3. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίµων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην 
υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο προµηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες 
αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από τα ακατάλληλα τρόφιµα, επιφυλασσόµενης της 
Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώµατα σε βάρος του προµηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. Επίσης, 
µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να του επιβληθεί πρόστιµο, το οποίο οφείλει να 
καταβάλει ως αποζηµίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προµηθευτής 
δεν καταβάλει το πρόστιµο κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 

4. Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλων τροφίµων, 
κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 

5. Ο ανάδοχος µετά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις 
σχετικές παραγγελίες από το τµήµα προµηθειών. 

 
ΑΡΘΡΟ  11 

 Ατυχήµατα, ζηµιές, φόροι, τέλη, έξοδα δηµοσίευσης, χαρτόσηµα, βαρύνουν όλα τον 
ανάδοχο και µόνο αυτόν χωρίς καµιά ευθύνη και υποχρέωση του Ν.Π.∆.∆. 

 
ΑΡΘΡΟ 12 

Ολόκληρη η συµβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική 
παραλαβή των υλικών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύονται 
από τα νόµιµα δικαιολογητικά.  

 
ΑΡΘΡΟ 13 

Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και µεταφοράς των υλικών στον τόπο παραλαβής τους, 
βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των υλικών έναντι κάθε 
κινδύνου, µέχρι το χρόνο της  παραλαβής τους από την αρµόδια  επιτροπή. 

 



10 
 

 
ΑΡΘΡΟ 14  

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει µέρος ή ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης σε 
τρίτο, χωρίς την έγκριση του ∆.Σ. Η έγκριση παρέχεται µε απόφαση του συµβουλίου, εφόσον ο 
τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του 
συµβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύµβασης. 

Έναντι του Ν.Π. ο ανάδοχος παραµένει πάντοτε «εις ολοκλήρων» υπεύθυνος µαζί µε αυτόν που 
τον υποκατέστησε.  

Κατ’ εξαίρεση, µπορεί µε απόφαση του ∆.Σ. να απαλλαγεί της ευθύνης του ο ανάδοχος, ύστερα 
από αίτηση του, εάν πάσχει από σοβαρή ασθένεια η οποία τον καθιστά για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα ανίκανο να εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

Μαζί µε την αίτηση του αναδόχου υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ µέρους του τρίτου 
προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση. 

Μετά την εκχώρηση οι πληρωµές γίνονται απευθείας στο νέο ανάδοχο, ο οποίος αναλαµβάνει 
και όλες τις ευθύνες από τη σύµβαση, υποχρεούµενος να καταθέσει τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 15  
Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση 

και από τις διατάξεις του Π∆ τος 370/95 (ΦΕΚ 199Α΄Α)η προς τις νόµιµες εντολές και υποδείξεις 
της επιβλέπουσας υπηρεσίας, καλείται µε ειδική πρόσκληση του προέδρου να συµµορφωθεί προς 
τις υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές µέσα σε εύλογη προθεσµία, όχι πάντως µικρότερη των δέκα 
ηµερών. 

Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον  ανάδοχο η λήψη µέτρων για την αποτροπή προφανών 
κινδύνων, η τασσοµένη προθεσµία µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα ηµερών. 

Η ειδική πρόσκληση και η προθεσµία που ορίζεται µε αυτή δεν ανατρέπουν τις συµβατικές 
υποχρεώσεις του αναδόχου για την εµπρόθεσµη εκτέλεση της προµήθειας. 

Ειδική πρόσκληση µπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, µέχρι την 
οριστική παραλαβή των υλικών. 

Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εµπρόθεσµα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ, ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

Ο ανάδοχος µπορεί να ασκήσει κατά της απόφασης αίτηση θεραπείας στην Επιτροπή της 
παρ.2 του άρθρου 177 του ∆ΚΚ, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την 
επίδοσή της. 

Ο έκπτωτος προµηθευτής στερείται του δικαιώµατος να αναλάβει µε οποιοδήποτε τρόπο την 
εκτέλεση δηµοτικών και κοινοτικών προµηθειών, για χρονικό διάστηµα που καθορίζεται στην 
απόφαση του συµβουλίου και δεν µπορεί να είναι µικρότερο του εξαµήνου ούτε µεγαλύτερο του 
έτους.  

 
ΑΡΘΡΟ 16   

Εάν µετά την έναρξη της εκτέλεσης της προµήθειας διακοπεί αυτή περισσότερο από τρεις µήνες 
µε υπαιτιότητα ή εντολή του Ν.Π., ο ανάδοχος µπορεί να ζητήσει τη λύση της σύµβασης 
υποβάλλοντας µέσω της επιβλέπουσας υπηρεσίας σχετική δήλωση στο Ν.Π..  

Ο προϊστάµενος της επιβλέπουσας υπηρεσίας υποχρεούται να προβεί στην εξακρίβωση του 
περιεχοµένου της δήλωσης, µέσα σε δέκα ηµέρες από την υποβολή της, και να τη διαβιβάσει στη 
δηµοτική αρχή µε τις τυχόν παρατηρήσεις του. 

Η απόφαση του ∆.Σ. για τη διάλυση της σύµβασης λαµβάνεται υποχρεωτικά µέσα σε 15 ηµέρες 
από την πρωτοκόλληση του εγγράφου της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

Εάν η προµήθεια µαταιωθεί ύστερα από απόφαση του συµβουλίου, η σύµβαση θεωρείται 
αυτοδικαίως λυµένη από την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις καταβάλλεται στον ανάδοχο η συµβατική αξία των παραδοθέντων 
υλικών καθώς και αποζηµίωση ανάλογη µε το όφελος που κατά τεκµήριο θα είχε ο ανάδοχος από 
τις υπόλοιπες συµβατικές ποσότητες.  

Η αποζηµίωση αυτή κανονίζεται από την επιτροπή παραλαβής και δεν µπορεί να υπερβεί το 
7% του υπολειπόµενου χρηµατικού αντικειµένου της σύµβασης, ελαττωµένου κατά το 1/3 αυτού. 

Σε περίπτωση λύσεως της σύµβασης µε αίτηση του αναδόχου, µπορεί να εγκριθεί η ταυτόχρονη 
διενέργεια της προσωρινής και της οριστικής παραλαβής, πριν από την παρέλευση του χρόνου 
εγγύησης, εάν από τη φύση της προµήθειας δεν απαιτούνται δοκιµές ή συντήρηση των υλικών.  
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 ΑΡΘΡΟ 17  

1) Αν αποβιώσει ο ανάδοχος µετά την έναρξη της εκτέλεσης της προµήθειας, η σύµβαση 
λύνεται αυτοδίκαια χωρίς την καταβολή αποζηµίωσης για διαφυγόν κέρδος ή οποιαδήποτε 
αποθετική ζηµία. 

Μέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δύο µηνών από το θάνατο του αναδόχου, οι κληρονόµοι του 
δικαιούνται να διορίσουν µε συµβολαιογραφική πράξη αντίκλητο πληρεξούσιο, για να παραστεί εκ 
µέρους τους στη διαδικασία της εκκαθάρισης της σύµβασης. 

Είναι δυνατό όµως να ανατεθεί στους κληρονόµους η συνέχιση και η αποπεράτωση της 
προµήθειας, ύστερα από αίτηση που υποβάλλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία ο αντίκλητος των 
κληρονόµων, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο µηνών από το θάνατο του αναδόχου. 

Η ανάθεση γίνεται µε απόφαση του ∆.Σ, εφ όσον οι κληρονόµοι αναλάβουν µε 
συµβολαιογραφική δήλωση όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του αποβιώσαντος αναδόχου. 

Εάν λυθεί η σύµβαση λόγω θανάτου του αναδόχου, πριν ή µετά την υπογραφή της σύµβασης 
αλλά πριν από την έναρξη της εκτέλεσης της προµήθειας, αποδίδονται στους νοµίµους 
κληρονόµους του η κατατεθείσα εγγύηση και τα έξοδα της δηµοπρασίας που είχε καταβάλει ο 
αποθανών. 

Σε περίπτωση που οι κληρονόµοι δεν διορίσουν εµπρόθεσµα αντίκλητο ούτε υποβάλουν αίτηση 
για τη συνέχιση της προµήθειας, διαπιστώνεται µε απόφαση του ∆.Σ. η αυτοδίκαια λύση της 
σύµβασης, µετά την κοινοποίηση της οποίας στους κληρονόµους ή στον αντίκλητο του 
αποβιώσαντος, ακολουθεί η διαδικασία εκκαθάρισης της σύµβασης. 

Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει, η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια χωρίς την καταβολή αποζηµίωσης 
για διαφυγόν κέρδος ή οποιαδήποτε ζηµία. 

2) Εάν ο ανάδοχος της προµήθειας είναι κοινοπραξία, σε περίπτωση θανάτου ενός από τους 
δύο κοινοπρακτούντες η κοινοπραξία έναντι του Ν.Π. θεωρείται λυµένη και η συµβατική σχέση 
συνεχίζεται υποχρεωτικά µε το δεύτερο κοινοπρακτούντα, ο οποίος αναλαµβάνει όλα τα συµβατικά 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του θανόντος. 

Εάν οι κοινοπρακτούντες ήταν περισσότεροι από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται µεταξύ των 
λοιπών που αναλαµβάνουν έναντι του Ν.Π. όλα τα συµβατικά δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του 
θανόντος. 

Σε περίπτωση πτώχευσης ενός από τους κοινοπρακτούντες, η κοινοπραξία λύνεται και η 
σύµβαση συνεχίζεται υποχρεωτικά από το δεύτερο µέλος, που αναλαµβάνει έναντι του Ν.Π. όλα τα 
συµβατικά δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του πτωχεύσαντος. 

Εάν οι κοινοπρακτούντες ήταν περισσότεροι από δύο, η κοινοπραξία έναντι του Ν.Π. 
συνεχίζεται µεταξύ των υπολοίπων. Αν όµως κηρυχθούν σε πτώχευση περισσότεροι 
κοινοπρακτούντες και εκτίθεται σε κίνδυνο η προσήκουσα εκτέλεση της σύµβασης, ο δήµος µπορεί 
κατά την απόλυτη κρίση του να κηρύξει διαλυµένη τη σύµβαση. 

 
  

 ΆΡΘΡΟ 18  
Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της προµήθειας, επιλύονται κατά τις 

διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Ν.3463/2006 και του Ν. 3852/2010.  
 
 
 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Κοµοτηνή, 23/12/2014 Κοµοτηνή, 23/12/2014 

Ο Συντάξας O Προϊστάµενος 
α/α 

 
 
 
 

ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 
 
 

ΓΚΙΟΥΛΕ ΜΑΡΙΑ 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

      
      

ΟΜΑ∆Α ∆΄ ΚΡΕΑΤΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

% 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗ

Σ 
 

1 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ (ΣΠΑΛΑ) ΚΙΛ 600   
2 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ(ΣΠΑΛΑ Χ.Ο) ΚΙΛ 500   
3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 65% ΚΙΛ 700   

     
 

  

 
 
 

   

ΟΜΑ∆Α Ε΄ ΑΡΤΟΣ- ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Α

Σ 
ΣΥΝΟΛΑ 

1 ΨΩΜΙ ΚΙΛ 2.500   
2 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΤΕΜ 2.000   

      ΣΥΝΟΛΟ  
      ΦΠΑ 13%  
      ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  

      
      

 
 
     

  
   Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 


