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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ:ΒΙΗΝΟΟ-ΦΜΣ 

ΑΔΑΜ: 14REQOC001997814 2014-04-16 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                                          ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ                                                        Αριθμ. Πρωτ.798                                          

(ΕΠΑ.Σ.-ΙΕΚ) ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ             

Ταχ. Δ/νση: 49
Ο 

χλμ Λεωφ.Σουνίου 

Τ.Κ. 19013, Ανάβυσσος                                                        ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. 

Τηλέφωνο: 22910 37098 

FAX: 22910 41361 

Email:epasana@mintour.gr 

URL: www.otek-anavyssou.gr 

          

ΘΕΜΑ: “Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο τη χαμηλότερη 

τιμή, για την επιλογή αναδόχου/ων, με αντικείμενο την προμήθεια τροφίμων ποτών και 

συναφών αγαθών ανά κατηγορία σε σταθερές τιμές, συνολικού προϋπολογισμού έως 

30.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών 

αναγκών  των μαθητών - καταρτιζομένων της Επαγγελματικής Σχολής ΕΠΑΣ - Ι.Ε.Κ 

Αναβύσσου του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο στεγάζεται στην οδό 49
Ο 

χλμ  Λεωφ. 

Σουνίου, Ανάβυσσος Τ.Κ. 19013, για το οικονομικό έτος 2014.” 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 

19/Α/01-02-95), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 2362/1995 «Περί δημόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 

3. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών του δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007). 

4. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 

του N. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις της αριθ. Π1/2380/18-12-2012 Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-2012). 

7. Την με αριθμ. 35130/739/9.8.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών 

ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν 

προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/Β/11.8.2010) για την 

προμήθεια προϊόντων με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) μέχρι του ποσού των εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ. 

8. Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού» 

(ΦΕΚ 187/Α/11.10.2004). 

9. Το άρθρο τέταρτο, παρ. 1, του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης 

της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό 
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Ταμείο (Δ.Ν.Τ.)» (Φ.Ε.Κ. 65/Α/06.05.2010), όπως τροποποίησε (και ισχύει) το άρθρο 21, παρ. 1, α) 

και β) εδάφια του Κώδικα Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με τον Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 

248/Α/07.11.2000). 

10. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α/22.04.2005). 

11. Το Π.Δ. 149/2005 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 

211/Α/22.08.2005). 

12. Το άρθρο 6 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 

υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. 141/Α/21.06.2012). 

13. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 141/ 

Α/21.06.2012). 

14. Το Π.Δ. 98/2012 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/10.08.2012) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. 

141/Α/21.06.2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 

και ειδικότερα το άρθρο 4 του Π.Δ. 98/2012, όπως αυτό τροποποιεί το άρθρο 6 του Π.Δ. 85/2012 

(Φ.Ε.Κ. 141/Α/21.06.2012). 

15. Το άρθρο 4 του Ν.4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/23-1-2013): Κατάργηση του ΝΠΔΔ Οργανισμός 

Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) και συγχώνευση εκπαιδευτικών μονάδων στο 

Υπουργείο Τουρισμού. 

16. Την με υπ’ αριθμ 8/18-1-12 απόφασης της 2
ης

 συνεδρίασης του ΔΣ του ΟΤΕΚ ανάθεσης καθηκόντων 

αναπληρωτή διευθυντή του εκπαιδευτηρίου ΕΠΑΣ –ΙΕΚ Αναβύσσου, Κωνσταντίνου Στεφανακίδη. 

17. Την άμεση ανάγκη προμήθειας τροφίμων, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της 

Επαγγελματικής Σχολής ΕΠΑΣ –ΙΕΚ Αναβύσσου του Υπουργείου Τουρισμού. 

18. Την με ΑΔΑ:ΒΙΗ2ΟΟ-Ξ5Ω, ΑΔΑΜ: 14REQ001986277 2014-04-11 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης πρωτογενούς αιτήματος. 

19. Την υπ’ αριθμ. 769/11.04.2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗΝΟΟ-ΔΚΩ, ΑΔΑΜ: 14REQ001997314 2014-04-16) 

απόφαση δέσμευσης δαπάνης ποσού 30.000,00€ επί της οποίας βεβαιώνεται με σχετική πράξη της 

Υ.Δ.Ε., με αριθμό καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής 37951, ότι η ανωτέρω 

δαπάνη είναι εντός του ποσοστού διάθεσης της πίστωσης του ΚΑΕ 1411, φορέα 45 – 110, 

οικονομικού έτους 2014. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία αγαθών  σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου/ων για την προμήθεια 

τροφίμων ποτών και συναφών αγαθών, για την κάλυψη  των εκπαιδευτικών αναγκών της 

Επαγγελματικής Σχολής ΕΠΑΣ –ΙΕΚ Αναβύσσου του Υπουργείου Τουρισμού. 

1. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €), 

συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1411, με ειδικό φορέα 45-

110, του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Τουρισμού του οικονομικού έτους 2014. 

Οι επιμέρους προϋπολογισθείσες δαπάνες ανά κατηγορία αγαθών, σύμφωνα με την περιγραφή των 

ειδών (όπως αυτά αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος Β’ της παρούσας 

προκήρυξης), δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα ποσά ως ακολούθως: για την κατηγορία 

«Σοκολατοειδή» 450ευρώ, «Λιπαρές ουσίες» 3800ευρώ, «Γάλα – Κρέμα γάλακτος – γιαούρτι» 

2800ευρώ, «Τυριά- αλλαντικά» 2700ευρώ, «Άλευρα – παράγωγα – σουσάμι» 400ευρώ, «Αυγά» 

500ευρώ, «Αρωματικά – διογκωτικά – πηκτικά» 900ευρώ, «Ζάχαρη – γλυκαντικές ύλες» 450ευρώ, 

«Μακαρόνια – ρύζια» 250ευρώ, «Είδη μπακαλικής» 1800ευρώ, «Διάφορα υλικά ζαχαροπλαστικής» 

500ευρώ, «Κατεψυγμένα είδη ζαχαροπλαστικής» 150ευρώ, «Κατεψυγμένα λαχανικά» 650ευρώ, 

«Ξηροί καρποί – αποξηραμένα φρούτα» 550ευρώ, «Ποτά» 600 ευρώ, «Νωπά κρέατα» 200ευρώ, 

«Κατεψυγμένα κρεατικά – ψάρια – μαλάκια» 9700ευρώ, «Φρέσκα φρούτα και λαχανικά» 3300ευρώ, 

« Άλλα είδη» 300ευρώ (συμπεριλαμβανομένου  του αντίστοιχου Φ.Π.Α.). 
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2. Ο διαγωνισμός, θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής προμηθειών αναλώσιμου και μη 

υλικού και εκτελούμενων εργασιών (πρόχειρων διαγωνισμών) οικονομικού έτους 2014, της 

Επαγγελματικής Σχολής ΕΠΑΣ –ΙΕΚ Αναβύσσου του Υπουργείου Τουρισμού, επί της οδού 49
ο
 χλμ 

λεωφ. Αθηνών Σουνίου , ΤΚ 19013, στην Ανάβυσσο, στις 28 Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

13:30.  Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια. 

3. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες diavgeia.gov.gr, 

www.gnto.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-procurement.gr στην κατηγορία “Προκηρύξεις” 

σύμφωνα με τον Ν. 4013/11, στον πίνακα ανακοινώσεων της Επαγγελματικής Σχολής ΕΠΑΣ –ΙΕΚ 

Αναβύσσου του Υπουργείου Τουρισμού,  στον πίνακα ανακοινώσεων του Υπουργείου Τουρισμού  

και σε κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.            

Προσφορά μπορεί να υποβληθεί έως και  την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του 

διαγωνισμού, δηλαδή έως και την  25-04-2014 και ώρα 14:00. 

4. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών 

του δημοσίου» (ΦΕΚ  150/Α/10-7-2007) και τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιγράφονται 

στα παρακάτω παραρτήματα τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης αυτής.                                                          

 Γενικοί όροι του διαγωνισμού………….…………...........…...ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 Πίνακας Περιγραφής αγαθών   …..….......................................ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ……......ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄  

 Υπόδειγμα συμβάσεως …………………………………..…....ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

5. Αντίγραφο της παρούσας καθώς και σχετικές πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να 

ζητούν όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Επαγγελματικής Σχολής ΕΠΑΣ- 

ΙΕΚ Αναβύσσου του Υπουργείου Τουρισμού  (49
ο
 χλμ λεωφ.Αθηνών –Σουνίου,  ΤΚ 19013, τηλ. 

2291 037098). 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΔΗΣ 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Διανομής 

Αποδέκτες Π.Δ: 

 1) Εταιρείες εμπορίας 

 2) Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού 

 

Αποδέκτες για Κοινοποίηση: 

- Υπουργείο Τουρισμού  

 

Εσωτερική Διανομή 

- Τμήμα Γραμματείας 

- Τμήμα Λογιστηρίου 

 

http://www.gnto.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

«ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

 

ΑΡΘΡΟ 1:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

       
 Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

  Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία αγαθών σε ευρώ, για την επιλογή 

αναδόχου/ων για την προμήθεια τροφίμων ποτών και συναφών αγαθών, όπως περιγράφονται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης, 

συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) 

συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 

 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που 

ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. με Εμπορικό - Βιομηχανικό ή 

Βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το διαγωνιζόμενο αντικείμενο της προμήθειας το έτος κατά 

το οποίο διενεργείται ο διαγωνισμός. 

 Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους 

που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07. 

 Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. 

2. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

 Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω. 

 Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί 

δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

 Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες Δημοσίου με απόφαση του 

αρμόδιου φορέα. 

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 

παραπάνω κυρώσεις. 

Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 :  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει μέσα στον 

φάκελο, μαζί με την προσφορά του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Π.Δ. 118/07 :     

   α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α), όπως εκάστοτε 

ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία: 

1. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 

2. Θα δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του: 

- είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο. 

- δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 

της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλ. της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, 

της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ούτε 

έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με 

την επαγγελματική του διαγωγή.  

- δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια 
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διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντα, όπως  

επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη διαδικασία. 

-  δεν τελεί σε αποκλεισμό κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ 118/2007 κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του της περίπτωσης (3) 

του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α) 

- Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/A), όπως 

εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, 

επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 

ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα). 

β. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 

μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3:  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Γίνονται δεκτές προσφορές ανά κατηγορία αγαθών των προκηρυχθέντων ειδών άλλως η 

προσφορά θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό. 

Οι προσφορές πρέπει: 

α) Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους 

οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και μπορούν να είναι στην 

Αγγλική γλώσσα.  

β) Να αναφέρουν την τιμή της προσφοράς αριθμητικά και ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α., 

υποχρεωτικά επίσης θα αναφέρουν το ποσοστό Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται η εν λόγω 

προσφορά. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την 

Υπηρεσία. 

γ) Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, 

διαγραφές, προσθήκες, κλπ). Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να 

είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την 

τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που 

την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 

δ) Nα υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού σε δύο (2) αντίτυπα. Σε ένα από τα δύο αντίτυπα 

και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται ή λέξη 

"ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση 

διαφοράς μεταξύ τους. 

ε) Να αναφέρουν ότι ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για εκατόν είκοσι 

(120) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά 

που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

στ) Να αναφέρουν την τιμή ανά τεμάχιο, το σύνολο της τιμής ανά είδος και τη γενική συνολική 

τιμή της προσφοράς, η οποία θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α. 

Υποχρεωτικά επίσης θα αναφέρουν το ποσοστό Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται η εν λόγω 

προμήθεια. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την 

Υπηρεσία. 

δ) Να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ) και να είναι 

μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, 
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πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο 

όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και 

σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή 

διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 

προσφορών. 

 

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι φάκελοι των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την ΕΠΩΝΥΜΙΑ, την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ, FAX & Ε-ΜΑΙL του ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ καθώς επίσης και την ένδειξη: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΣ –ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

49
Ο
 χλμ. Λεωφ. Αθηνών -Σουνίου, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αρ. …………… «Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με κριτήριο τη 

χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου/ων, με αντικείμενο την προμήθεια τροφίμων ποτών 

και συναφών αγαθών ανά κατηγορία σε σταθερές τιμές, συνολικού προϋπολογισμού έως 

30.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών 

αναγκών  των μαθητών -καταρτιζομένων της Επαγγελματικής Σχολής  ΕΠΑΣ - Ι.Ε.Κ 

Αναβύσσου του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο στεγάζεται στην οδό 49
Ο 

χλμ  Λεωφ. Αθηνών- 

Σουνίου, Ανάβυσσος Τ.Κ. 19013, για το οικονομικό έτος 2014.”» 

-   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. :28/4/2014 

-   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ: …………………. 

  Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:  

 Φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» που περιέχει τα δικαιολογητικά 

του άρθρου 2 της παρούσας προκήρυξης.   

 Φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : 

 Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»: 

 -ένα (1) πρωτότυπο 

 -ένα (1) αντίγραφο 

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο Φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». 

 Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΠΩΣ 

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β »: 

 -ένα (1) πρωτότυπο 

 -ένα (1) αντίγραφο 

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο Φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

  Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται 

στην Επαγγελματική Σχολή  ΕΠΑΣ - Ι.Ε.Κ Αναβύσσου του Υπουργείου Τουρισμού, ταχυδρ.  

δ/νση 49
Ο 

χλμ  λεωφ. Αθηνών -Σουνίου, Ανάβυσσος Τ.Κ. 19013,και που θα προορίζεται για την 

αρμόδια Επιτροπή με τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όλες οι προσφορές ακόμα και αυτές 

που θα  υποβληθούν ταχυδρομικά, θα ληφθούν υπόψη μόνο αν φθάσουν στην Επιτροπή έως και 

την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού  και συγκεκριμένα την 

25
η
 Απριλίου 2014 , διαφορετικά δεν θα ληφθούν υπόψη. 

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 

ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Επιτροπή έγκαιρα. 

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 28 Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30  

στη διεύθυνση της Επαγγελματικής Σχολής  ΕΠΑΣ - Ι.Ε.Κ Αναβύσσου του Υπουργείου 

Τουρισμού,  49
Ο 

χλμ  Λεωφ. Αθηνών -Σουνίου, Ανάβυσσος Τ.Κ. 19013.  

Μετά την κατάθεση των προσφορών, η Επιτροπή θα τις αποσφραγίσει ενώπιον των 

διαγωνιζομένων ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. Επισημαίνεται ότι 

αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, (άρθρο 14 του Π.Δ. 

118/07). 
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ΑΡΘΡΟ 4 :   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

   

    Ο/οι ανάδοχος/οι  υποχρεούται/νται  να καταθέσει/ουν εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων 

της σύμβασης, συμπληρωμένη, επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος Γ’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 

συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα πρέπει να έχει χρονική 

ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών  πλέον του χρόνου παραλαβής των ειδών.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 :   ΤΙΜΕΣ- ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ 
             

Α) ΤΙΜΕΣ: 

Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που 

καθορίζουν σχέση ευρώ σε άλλο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφόσον από την 

προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται επίσης ως 

απαράδεκτες. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 

Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Για τη σύγκριση των 

προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν 

αυτά. 

Β) ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται μετά την υπογραφή της προβλεπόμενης από το Π.Δ. 118/2007 

σύμβασης από τον/τους ανάδοχο/ους προμηθευτή/ες κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του 

Διευθυντή  της Επαγγελματικής Σχολής ΕΠΑΣ-ΙΕΚ Αναβύσσου τμηματικά, σύμφωνα με τις 

ανάγκες του εκπαιδευτηρίου  και σε ποσότητες που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητες. Τα αγαθά  

θα παραδίδονται στον χώρο της Επαγγελματικής Σχολής ΕΠΑΣ-ΙΕΚ Αναβύσσου, ,  49
Ο 

χλμ  

λεωφ. Αθηνών -Σουνίου, Ανάβυσσος Τ.Κ. 19013, εντός 3ημέρου από την ημερομηνία που θα 

παραγγελθούν. Η πληρωμή θα γίνεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από κάθε 

παράδοση των ειδών. 

  

 

ΑΡΘΡΟ 6 :   ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 

Ο/οι προμηθευτής/ες που θα ανακηρυχθεί/ουν μειοδότης/ες είναι υποχρεωμένος/οι να 

υπογράψει/ουν τη σχετική σύμβαση μέσα σε 10 ημέρες από την ημέρα που θα κληθεί/ουν, 

προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ίση προς το 10% της συμβατικής 

αξίας χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα παραμένει στην Διεύθυνση της σχολής μέχρι την πλήρη 

εκτέλεση της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης ως προς το 

χρόνο παράδοσης, ισχύουν οι περί κρατικών προμηθειών διατάξεις. 
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                       ΑΡΘΡΟ 7 :  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού και την τελική επιλογή του/των  

προμηθευτή/των είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία αγαθών των προς 

προμήθεια αγαθών, εφόσον αυτά πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από την προκήρυξη. 

Η επιτροπή του Διαγωνισμού έχει δικαίωμα να προτείνει στην Υπηρεσία κατακύρωση της 

προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το 

ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 

50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 

καθοριζομένου από τη προκήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον 

προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο/οι  

Προσφέρων/ντες στον/στους  οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση οφείλει/ουν να 

υποβάλει/ουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 

118/2007, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά 

προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως άνω προθεσμίας 

στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Η Υπηρεσία από της παραλαβής του φακέλου, 

αποστέλλει ανακοίνωση στον/στους προσφέροντα/ντες, στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση και στους λοιπούς προσφέροντες, των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν 

αποσφραγιστεί, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω 

φακέλου των δικαιολογητικών.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση και 

μονογραφή όλων των σελίδων του φακέλου των δικαιολογητικών του/των  Προσφέροντος/ντων 

στον/στους  οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με 

την ως άνω πρόσκληση - ανακοίνωση της Υπηρεσίας.  

Ο Διαγωνισμός ολοκληρώνεται – με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις κείμενες διατάξεις - 

με την έκδοση της απόφασης Κατακύρωσης του Έργου από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία 

εκδίδεται μετά από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 

118/2007 που ο/οι  προκρινόμενος/οι προσφέρων/ντες έχει /έχουν προσκομίσει στην Υπηρεσία, 

σύμφωνα με τους όρους της ως άνω διάταξης.  

Η Απόφαση Κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται μέσω τηλεομοιοτυπίας σε 

όλους τους Διαγωνιζόμενους, οι οποίοι δεν αποκλείστηκαν από τον Διαγωνισμό.  

Αν ο/οι  προκρινόμενος/οι προσφέρων/ντες δεν προσκομίζει/ζουν ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο που 

προσφέρει την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η 

κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθεξής. 

Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 

απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  

   

ΑΡΘΡΟ 9 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 

   Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπονται στο άρθρο 

15 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α). 
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ΣΟΚΟΛΑΤΟΕΙΔΗ 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 

 50% Καρπός - 50% Ζάχαρη 

ΚΙΛΟ 3   

ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 57% (σταγόνες) ΚΙΛΟ 25   

ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 33,6% 

(σταγόνες) 

ΚΙΛΟ 12   

ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΛΕΥΚΗ 28% (σταγόνες) ΚΙΛΟ 6   

ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ  ΚΙΛΟ 3   

ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ ΚΙΛΟ 4   

                                                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 450 

 

ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

ΒΟΥΤΥΡΟ ΦΡΕΣΚΟ (Ολλανδίας) ΚΙΛΟ 120   

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΜΑΛΑΚΗ 

 (ανάλατη-ζαχαροπλαστικής) 

ΚΙΛΟ 35   

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΚΛΗΡΗ ΚΙΛΟ 10   

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΚΙΛΟ 6   

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΛΙΤΡΟ 200   

ΗΛΙΕΛΑΙΟ  ΛΙΤΡΟ 220   

                                                                                                                        ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 3800 

 

ΓΑΛΑ- ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ- ΓΙΑΟΥΡΤΙ 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

ΓΑΛΑ  ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΛΙΤΡΟ 220   

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΖΩΙΚΗ 35%-40% ΛΙΤΡΟ 200   

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗ ΛΙΤΡΟ 50   

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΚΙΛΟ 20   

                                                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 2800 

 

ΤΥΡΙΑ- ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ   ΚΙΛΟ 10   

ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ  ΚΙΛΟ 25   

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ  ΚΙΛΟ 15   

ΦΕΤΑ  ΚΙΛΟ 65   

ΜΟΤΣΑΡΕΛΑ  ΚΙΛΟ 20   

BLUE CHEESE  ΚΕΦΑΛΙ 3   
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ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

EDAM  ΚΙΛΟ 30   

GOUDA  ΚΙΛΟ 30   

ΜΠΕΙΚΟΝ  ΚΙΛΟ 30   

ΖΑΜΠΟΝ  ΚΙΛΟ 20   

                                                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 2700 

 

 

ΑΛΕΥΡΑ- ΠΑΡΑΓΩΓΑ- ΣΟΥΣΑΜΙ 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

ΑΛΕΥΡΙ ΜΑΛΑΚΟ   70% ΚΙΛΟ 120   

ΑΛΕΥΡΙ ΣΚΛΗΡΟ  55% ΚΙΛΟ 65   

ΑΛΕΥΡΙ  ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΙΛΟ 20   

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΤΡΟ  ΚΙΛΟ 5   

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΨΙΛΟ ΚΙΛΟ 10   

ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ  ΚΙΛΟ 12   

ΣΟΥΣΑΜΙ  ΚΙΛΟ 4   

ΜΑΥΡΟΚΟΚΟΥΚΙ  ΚΙΛΟ 2   

ΠΑΠΑΡΟΥΝΟΣΠΟΡΟΣ  ΚΙΛΟ 1   

ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΛΕΥΡΟ  ΚΙΛΟ 18   

ΣΙΚΑΛΕΩΣ  ΚΙΛΟ 5   

ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ  ΚΙΛΟ 2   

ΟΛΙΚΗΣ  ΚΙΛΟ 2   

ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ  ΚΙΛΟ 10   

                                                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 400 

 

ΑΥΓΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

ΑΥΓΑ 55 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 4.000   

                                                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 500 

 

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ- ΔΙΟΓΚΩΤΙΚΑ- ΠΗΚΤΙΚΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΚΟΝΗ ΚΙΛΟ 2   

ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ ΣΚΟΝΗ ΚΙΛΟ 2   

ΒΑΝΙΛΙΑ  ΣΚΟΝΗ ΚΙΛΟ 1,5   

ΜΑΓΙΑ ΝΩΠΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

ΑΛΑΤΙ  ΨΙΛΟ ΚΙΛΟ 25   

ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ ΚΙΛΟ 20   

ΠΗΚΤΙΚΟ ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΙΛΟ 1   

ΖΕΛΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΙΛΟ 5   
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ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

ΖΕΛΑΤΙΝΗ ΠΗΞΕΩΣ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

ΠΙΠΕΡΙ  ΛΕΥΚΟ ΚΙΛΟ 2   

ΠΙΠΕΡΙ  ΜΑΥΡΟ ΚΟΚΚΟΙ ΚΙΛΟ 1   

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ  ΚΙΛΟ 3   

ΚΡΟΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΥΜΩΝΕΣ ΚΙΛΟ 0,3   

ΚΑΝΕΛΛΑ  ΞΥΛΟ ΚΙΛΟ 0,5   

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΙΛΟ 0,1   

ΜΑΣΤΙΧΑ  ΚΙΛΟ 0,5   

ΜΑΧΛΕΠΙ  ΚΙΛΟ 0,5   

ΒΑΝΙΛΙΑ ΦΡΕΣΚΙΑ ΚΙΛΟ 0,1   

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ  ΚΙΛΟ 0,5   

                                                                                                                        ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 900 

 

ΖΑΧΑΡΗ- ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

ΖΑΧΑΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΚΙΛΟ 100   

ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ ΚΙΛΟ 20   

ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΚΙΛΟ 6   

ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΥΡΗ ΚΙΛΟ 2   

ΓΛΥΚΟΖΗ  ΚΙΛΟ 20   

ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ ΚΙΛΟ 20   

                                                                                                                       ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 450 

 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ- ΡΥΖΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

ΡΥΖΙ ΜΠΛΟΥ ΜΠΟΝΕΤ ΚΙΛΟ 65   

ΡΥΖΙ ΑΡΜΠΟΡΙΟ ΚΙΛΟ 12   

ΛΑΖΑΝΙΑ ΦΥΛΛΟ ΚΙΛΟ 8   

ΡΙΓΚΑΤΟΝΙ  ΚΙΛΟ 8   

ΠΕΝΕΣ  ΚΙΛΟ 8   

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ  ΚΙΛΟ 8   

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ  ΜΕΤΡΙΟ ΚΙΛΟ 15   

ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ ΚΙΛΟ 15   

                                                                                                                       ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 250 

 

ΕΙΔΗ ΜΠΑΚΑΛΙΚΗΣ 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

ΑΝΤΖΟΥΓΙΕΣ ΠΑΣΤΕΣ  ΚΙΛΟ 5   

ΤΑΡΑΜΑΣ  ΚΙΛΟ 6   

ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ ΤΟΥΡΣΙ ΔΟΧΕΙΟ 1   
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ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

ΚΑΠΑΡΗ  ΚΙΛΟ 6   

ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ 35   

ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ ΛΕΥΚΑ ΚΙΛΟ 6   

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΚΙΒΩΤΙΟ 12   

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ  ΠΕΛΤΕΣ ΚΙΛΟ 20   

ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΑΝΑΝΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 

 3 ΚΙΛΩΝ 

12   

 

ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 ΚΙΛΩΝ 

3   

ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΑΧΛΑΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 ΚΙΛΩΝ 

2   

                                                                                                                       ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 1800 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

ΜΑΥΡΟΚΕΡΑΣΟ ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 ΚΙΛΩΝ 

2   

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΙΛΟ 6   

ΚΕΡΑΣΑΚΙΑ ΜΑΡΑΣΚΗΝΟ ΒΑΖΟ 3   

ΦΑΡΤΣΙΤΟΥΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 8   

ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΣΥΜΠΙΚΝΩΜΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

ΧΡΩΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΑ 

ΖΑΧ/ΚΗΣ 

5 ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

ΠΑΣΤΑ ΖΑΧΑΡΗΣ  ΚΙΛΟ 6   

ΦΕΓΕΤΙΝ  ΚΙΛΟ 2   

                                                                                                                        ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 500 

 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  

 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΙΛΟ 25   

ΦΥΛΛΟ ΚΑΝΤΑΙΦΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΙΛΟ 5   

                                                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 150 

 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΙΛΟ 40   

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΙΛΟ 40   

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ  ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΤΕΨ/ΝΑ ΚΙΛΟ 20   

ΚΑΡΟΤΑ  BABY ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΙΛΟ 20   

ΚΑΡΟΤΑ  ΦΕΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΚΙΛΟ 20   
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ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

ΚΑΡΟΤΑ ΠΑΡΙΖΙΕΝ ΚΑΤΕΨ/ΝΑ ΚΙΛΟ 20   

ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΚΙΛΟ  20   

ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΙΛΟ 30   

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΚΙΛΟ 20   

ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΚΙΛΟ 20   

                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 650 

 

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ- ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΥΧΑ ΩΜΗ ΑΞΕΦΛΟΥΔΙΣΤΗ ΚΙΛΟ 8   

ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΥΧΑ ΦΙΛΕ ΚΙΛΟ 5   

ΙΝΔΙΚΗ ΚΑΡΥΔΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗ ΚΙΛΟ 3   

ΚΑΡΥΔΟΨΥΧΑ  ΚΙΛΟ 10   

ΦΥΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ ΩΜΟ ΚΙΛΟ 4   

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ ΩΜΑ ΚΙΛΟ 4   

ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΧΩΡΙΣ 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ 

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΚΙΛΟ 2   

ΣΥΚΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΚΙΛΟ 1   

ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΧΩΡΙΣ 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ 

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΚΙΛΟ 2   

ΣΤΑΦΙΔΑ  ΞΑΝΘΙΑ ΚΙΛΟ 2   

ΣΤΑΦΙΔΑ ΜΑΥΡΗ ΚΙΛΟ 2   

                                                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 550 

 

                                                                                      ΠΟΤΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

ΓΡΕΝΑΔΙΝΗ  ΛΙΤΡΟ 4   

ΚΟΝΙΑΚ ΧΥΜΑ 3 * ΛΙΤΡΟ 10   

ΤΡΙΠΛ ΣΕΚ  ΛΙΤΡΟ 2   

ΚΟΥΑΝΤΡΩ  ΦΙΑΛΗ 2   

ΡΟΥΜΙ  ΦΙΑΛΗ 2   

ΒΟΤΚΑ  ΦΙΑΛΗ 1   

ΓΚΡΑΝΤ ΜΑΡΝΙΕ  ΦΙΑΛΗ 3   

ΚΙΡΣ  ΦΙΑΛΗ 1   

ΤΙΑ ΜΑΡΙΑ  ΦΙΑΛΗ 1   

ΛΙΚΕΡ ΜΕΝΤΑΣ  ΦΙΑΛΗ 1   

                                                                                                                       ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 600 
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ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

ΜΠΟΥΤΙ ΜΟΣΧΟΥ            2 

ΟΛΟΚΛΗΡΑ 

  

ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ           10 

ΟΛΟΚΛΗΡΑ 

  

ΑΡΝΙ              5 

ΟΛΟΚΛΗΡΑ 

  

ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΟΥ            1 

ΟΛΟΚΛΗΡΑ 

  

ΚΟΝΤΡΑ ΜΟΣΧΟΥ ΜΕ ΦΙΛΕΤΟ  3   

                                                                                                                       ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 200 

 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΙΚΑ- ΨΑΡΙΑ- ΜΑΛΑΚΙΑ 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

ΦΙΛΕΤΑ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΟ 20   

ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΚΙΛΟ 20   

ΚΟΝΤΡΑ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΟ 20   

ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ  ΚΙΛΟ 30   

ΚΟΤΣΙ ΜΟΣΧΟΥ ΑΚΟΠΟ ΚΙΛΟ 100   

ΑΡΝΙ   5 ΟΛΟΚΛΗΡΑ   

ΠΑΙΔΑΚΙΑ  ΚΙΛΟ 24   

ΜΠΟΥΤΙΑ  ΚΙΛΟ 25   

ΧΕΡΑΚΙΑ  ΚΙΛΟ 25   

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ 120   

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ  ΤΕΜΑΧΙΟ 4   

ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ  ΚΙΛΟ 10   

ΖΑΡΚΑΔΙ  ΚΙΛΟ 10   

ΕΛΑΦΙ  ΚΙΛΟ 10   

ΠΑΠΙΑ  ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

ΟΡΤΥΚΙΑ  ΤΕΜΑΧΙΟ 40   

ΚΟΥΝΕΛΙ  ΚΙΛΟ    

ΛΑΓΟΣ  ΚΙΛΟ 18   

ΑΣΤΑΚΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 40   

ΓΑΡΙΔΕΣ Νο1 ΚΙΛΟ 20   

ΣΟΛΩΜΟΣ  ΚΙΛΟ 30   

ΠΕΡΚΑ  ΚΙΛΟ 60   

ΓΑΥΡΟΣ  ΚΙΛΟ 20   

ΣΑΡΔΕΛΑ   ΚΙΛΟ 20   

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ  ΚΙΛΟ 30   

ΣΚΟΡΠΙΝΕΣ  ΚΙΛΟ 20   

ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ  ΚΙΛΟ 40   
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ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

ΜΥΔΙΑ  ΚΙΛΟ 20   

ΧΤΑΠΟΔΙ  ΚΙΛΟ 30   

ΣΟΥΠΙΕΣ  ΚΙΛΟ 40   

ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΚΙΛΟ 40   

ΓΑΡΙΔΕΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΚΙΛΟ 20   

ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ  3 ΟΛΟΚΛΗΡΑ   

ΜΠΟΛΙΕΣ ΑΡΝΙΣΙΕΣ ΚΙΛΟ 10   

ΣΥΚΩΤΑΡΙΕΣ ΑΡΝΙΣΙΕΣ ΚΙΛΟ 20   

                                                                                                                        ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 9700 

 

 

ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

ΣΕΛΗΝΟ  ΚΙΛΟ 20   

ΣΕΛΗΝΟΡΙΖΑ  ΚΙΛΟ 20   

ΠΡΑΣΣΑ  ΚΙΛΟ 60   

ΝΤΟΜΑΤΕΣ  ΚΙΛΟ 120   

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ  ΚΙΛΟ 120   

ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΟ 25   

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΠΛΕΥΡΩΤΟΥΣ ΚΙΛΟ 20   

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΛΕΥΚΑ ΚΙΛΟ 40   

ΠΑΤΑΤΕΣ  ΚΙΛΟ 200   

ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΕΣ  ΚΙΛΟ 25   

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΗΡΑ ΚΙΛΟ 120   

ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΣΤΙΦΑΔΟΥ ΚΙΛΟ 65   

ΚΑΡΟΤΑ  ΚΙΛΟ 65   

ΡΕΒΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 65   

ΣΚΟΡΔΑ  ΚΕΦΑΛΙ 200   

ΠΙΠΕΡΙΕΣ 3 ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΙΛΟ 40   

ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΙΛΟ 20   

ΠΙΠΕΡΙΑ  ΚΙΛΟ 40   

ΑΝΗΘΟΣ   ΜΑΤΣΑΚΙ 40   

ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ  ΜΑΤΣΑΚΙ 40   

ΚΟΛΟΚΥΘΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 12   

ΡΟΚΑ  ΜΑΤΣΑΚΙ 35   

ΛΩΛΕΣ  ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 130   

ΣΑΛΑΤΑ  ΤΕΜΑΧΙΟ 65   

ΜΑΡΟΥΛΙ  ΤΕΜΑΧΙΟ 80   

ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΛΟ 30   

ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΙΛΟ 15   

ΛΕΜΟΝΙΑ  ΚΙΛΟ 65   

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ  ΚΙΛΟ 85   

ΜΗΛΑ  ΚΙΛΟ 90   

ΦΡΑΟΥΛΕΣ  ΚΙΛΟ 15   
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ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

ΦΡΑΓΚΟΣΤΑΦΥΛΑ  ΤΕΜΑΧΙΟ 6   

ΚΑΡΠΟΥΖΙ  ΚΙΛΟ 4   

ΠΕΠΟΝΙ  ΚΙΛΟ 6   

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ  ΚΙΛΟ 3   

ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ  ΚΙΛΟ 2   

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ  ΚΙΛΟ 3   

ΜΠΑΝΑΝΕΣ  ΚΙΛΟ 6   

ΜΥΡΤΙΛΑ  ΚΙΛΟ  3   

ΑΝΑΝΑΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 4   

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ  ΚΙΛΟ 65   

                                                                                                                       ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 3300 

 

 

ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

ΓΑΝΤΙΑ 1ας ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΣΚ.100TEM. (S,M,L,XL) TEMAXIO 12   

ΡΥΖΟΧΑΡΤΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΚΙΛΟ 4   

ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ  ΚΙΛΟ 6   

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 45cm / 

100μέτρων  

ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

ΦΟΡΜΑΚΙΑ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 150   

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

ΚΑΡΑΜΕΛΟΧΑΡΤΟ ΜΕΣΑΙΟ  ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 350   

ΚΑΡΑΜΕΛΟΧΑΡΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 350   

ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚΑ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΖΑΧ/ΚΗΣ 1ας ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 280   

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 26 εκ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

ΤΟΥΡΤΟΧΑΡΤΑ ΣΤΡΟΓΓ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 26 ΚΙΛΟ            5   

ΤΟΥΡΤΟΧΑΡΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 26 εκ. ΚΙΛΟ 5   

ΤΟΥΡΤΟΧΑΡΤΑ ΣΤΡΟΓΓ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 28 ΚΙΛΟ 5   

ΔΑΝΤΕΛΟΧΑΡΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΕΣΑΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

ΔΑΝΤΕΛΟΧΑΡΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

ΔΑΝΤΕΛΟΧΑΡΤΑ ΟΡΘΟΓ.  ΠΑΡΑΛ.  

ΜΕΣΑΙΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

ΔΑΝΤΕΛΟΧΑΡΤΑ ΟΡΘΟΓ. ΠΑΡΑΛ. 

ΜΕΓΑΛΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

                                                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 300 
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                 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ’ 

 

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 

ΑΡΙΘΜ. …………..ΕΥΡΩ                                                       Ανάβυσσος ………………….. 

                                                                                                               

Π ρ ο ς: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ                                           Αριθμ. Πρωτ.                                          

(ΕΠΑ.Σ.-ΙΕΚ) ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ             

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: 49

Ο 
χλμ Λεωφ.Σουνίου 

Τ.Κ. 19013, Ανάβυσσος                                                         

 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και 

ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του / της 

…………… …………………… …………………… ……………… …… ……..…
1
 μέχρι του 

ποσού………………….. ……………………………………ΕΥΡΩ. 
2
 

Στο ποσόν αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή εκτέλεση της προμήθειας και 

την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου εγγυόμαστε, 

και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη σύμβαση 

…...……………………………………………..
3
 

 

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί μετά την 

επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή 

σας και θα το καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού 

καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις (3) 

ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς και μετά την επιστροφή σε μας της παρούσας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου , το οποίο και μας βαρύνει. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε 

εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

Με τιμή 

 

1. Αναγράφεται το όνομα του αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και σε περίπτωση 

σύμπραξης ή κοινοπραξίας η ονομασία όλου του ανάδοχου σχήματος. Στην περίπτωση αυτή η 

εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της σύμπραξης ή κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της 

σύμβασης . 

2. Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. 

3. Αναγράφεται ο τίτλος της σύμβασης προμήθειας όπως αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Δ’ 

 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ 

  

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ                                                        Αριθμ. Πρωτ.                                          

(ΕΠΑ.Σ.-ΙΕΚ) ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ             

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                             Αρ. Σύμβασης ..../2014 

                                

  

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ….. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 

Στην Ανάβυσσο σήμερα, …….. στο κτήριο της οδού 49
ο
 χλμ λεωφ Αθηνών – Σουνίου ΤΚ 

19013, στο οποίο εδρεύει η Επαγγελματική Σχολή ΕΠΑΣ –ΙΕΚ Αναβύσσου του Υπουργείου 

Τουρισμού, μεταξύ των συμβαλλομένων μερών: 

1. Της Επαγγελματικής Σχολής ΕΠΑΣ –ΙΕΚ Αναβύσσου του Υπουργείου Τουρισμού, 49
ο
 χλμ 

λεωφ. Αθηνών – Σουνίου ΤΚ 19013, με Α.Φ.Μ.: 997417873, Δ.Ο.Υ.: Δ’ Αθηνών, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Αναπληρωτή Διευθυντή κ. 

Κωνσταντίνο Στεφανακίδη, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 8/18-1-12 απόφασης της 2
ης

 

συνεδρίασης του ΔΣ του ΟΤΕΚ «Ανάθεση καθηκόντων Αναπληρωτή Διευθυντή 

Επαγγελματικής Σχολής ΕΠΑΣ – ΙΕΚ Αναβύσσου»  και  

2. Της εταιρείας με την επωνυμία ………., με έδρα ………, ΑΦΜ : ……., Δ.Ο.Υ.: ……, και 

εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από ………., δυνάμει του Καταστατικού 

της, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφεξής καλούμενης χάριν συντομίας «Ανάδοχος».  

 

Αφού έλαβαν υπόψη τους: 

     

1. Την υπ’ αριθμ. .............προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού με συνοπτικές διαδικασίες, 

για την προμήθεια τροφίμων ποτών και συναφών αγαθών, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών 

αναγκών της Επαγγελματικής Σχολής ΕΠΑΣ-ΙΕΚ Αναβύσσου του Υπουργείου Τουρισμού, με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία. 

 

2. Την υπ’ αριθμ.      /2014 απόφαση δέσμευσης δαπάνης ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ , 

30.000,00  € επί της οποίας βεβαιώνεται με σχετική πράξη της Υ.Δ.Ε., με αριθμό καταχώρησης 

στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής ……. ότι η ανωτέρω δαπάνη είναι εντός του 

ποσοστού διάθεσης της πίστωσης του ΚΑΕ 1411, φορέα 45-110 οικονομικού έτους 2014. 
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3. Την υπ΄αριθμ. Πρωτ. ………… απόφαση ………, με την οποία κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμα του παραπάνω διαγωνισμού στην εταιρία με την επωνυμία ……. και τον διακριτικό 

τίτλο …….., ΑΦΜ…….., Δ.Ο.Υ. ……….    

 

                Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Αντικείμενο προμήθειας – Προδιαγραφές 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων ποτών και συναφών αγαθών όπως 

αναφέρονται στην υπ’αριθμ. Πρωτ. ..............  προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού της 

Επαγγελματικής Σχολής ΕΠΑΣ –ΙΕΚ Αναβύσσου του Υπουργείου Τουρισμού και σύμφωνα με την 

προσφορά που υπέβαλε η ανάδοχος εταιρεία (Αριθμ. Πρωτ. …..), όπως αυτά αναλύονται παρακάτω 

(αναλυτική καταγραφή). 

 

                                                                      ΑΡΘΡΟ 2 

Διάρκεια της Σύμβασης – Παραλαβή του υλικού 

 

Η σύμβαση έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την παράδοση και την 

ποιοτική και ποσοτική παραλαβή όλων των αγαθών. Η παράδοση των αγαθών θα ολοκληρωθεί μέχρι 

και τις ……….  

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της Διεύθυνσης  της 

Επαγγελματικής Σχολής ΕΠΑΣ-ΙΕΚ Αναβύσσου, σύμφωνα με τις ανάγκες του εκπαιδευτηρίου  και σε 

ποσότητες που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητες.  

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται από 8.00 π.μ. μέχρι 12.30 μμ. Ο χώρος παράδοσης των ειδών 

ορίζεται ο χώρος παραλαβής ειδών στο ισόγειο του κτηρίου της Επαγγελματικής Σχολής ΕΠΑΣ – ΙΕΚ 

Αναβύσσου του Υπουργείου Τουρισμού, στη δ/νση επί της οδού 49
ο
 χλμ λεωφ Αθηνών – Σουνίου ΤΚ 

19013. Η δαπάνη μεταφοράς θα βαρύνει την ανάδοχο. 

 

 

                                                                         ΑΡΘΡΟ 3 

                                                                  Αξία - Κρατήσεις 

 

1. Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ….. συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. το οποίο προσφέρθηκε από την ως άνω μειοδότρια εταιρεία.  

2. Η καθαρή αξία ανέρχεται στο ποσό των ……… 

3. Στην δαπάνη αυτή περιλαμβάνονται όλες οι  προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη 

δαπάνη, εκτός του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ποσού ……., ο οποίος βαρύνει το Ελληνικό 

Δημόσιο. 

     

 

                                                                        ΑΡΘΡΟ 4 

                                                                         Πληρωμή 

 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά από κάθε παράδοση των ειδών και  μετά την υποβολή από την Ανάδοχο 

όλων των νομίμων παραστατικών και την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών από 

την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με Τακτικό Χρηματικό 

Ένταλμα σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Τουρισμού, του 

ΚΑΕ  1411 του Φορέα 45-110 του οικονομικού έτους 2014. 
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                                                                      ΑΡΘΡΟ 5 
                                                                    Ποινικές Ρήτρες 

 

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί προμηθειών του 

Δημοσίου για τις οποίες η Ανάδοχος δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 

καθώς και οι όροι:  

1) Της με αριθμ. Πρωτ. ……Διακήρυξης για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια τροφίμων ποτών 

και συναφών αγαθών, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Επαγγελματικής Σχολής ΕΠΑΣ 

– ΙΕΚ Αναβύσσου του Υπουργείου Τουρισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά 

κατηγορία. 

2) Της με αριθμ. Πρωτ. ……….. απόφασης του Αναπληρωτή Διευθυντή της Επαγγελματικής Σχολής 

ΕΠΑΣ - ΙΕΚ Αναβύσσου , με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα για την ανάδειξη μειοδότη για 

την προμήθεια τροφίμων ποτών και συναφών αγαθών ανά κατηγορία,  για την κάλυψη των 

εκπαιδευτικών αναγκών της Επαγγελματικής Σχολής ΕΠΑΣ - ΙΕΚ Αναβύσσου του Υπουργείου 

Τουρισμού. 

3) Της με αριθμ. πρωτ. ………… προσφοράς της Αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τις 

προαναφερθείσες αποφάσεις. Σε περίπτωση που η ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τους όρους της 

παρούσας, υπόκειται στις κυρώσεις των περί προμηθειών Δημοσίου διατάξεων. 

 

                                                                       ΑΡΘΡΟ 6 

Kαταγγελία / Ευθύνη 

 

Η Επαγγελματική Σχολή ΕΠΑΣ - ΙΕΚ Αναβύσσου του Υπουργείου Τουρισμού δύναται, μετά από 

εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής, να καταγγείλει σε οποιονδήποτε χρόνο την παρούσα Σύμβαση 

εφόσον η Ανάδοχος παραβεί οποιαδήποτε από τις συμβατικές  της υποχρεώσεις,  θεωρουμένων όλων 

ως ουσιωδών. Συμφωνείται ρητά με την παρούσα ότι η Επαγγελματική Σχολή ΕΠΑΣ - ΙΕΚ Αναβύσσου 

του Υπουργείου Τουρισμού  δεν έχει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη τυχόν 

υποστεί η Ανάδοχος από την καταγγελία της Σύμβασης.  

Σε περίπτωση κήρυξης της αναδόχου έκπτωτης και επιβληθούν σε αυτήν κυρώσεις, έχουν ανάλογη 

εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007). 

Η καταγγελία της Σύμβασης δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις  των  μερών,  που προϋπήρχαν 

της καταγγελίας και δεν απαλλάσσει ούτε την Ανάδοχο από ευθύνες και  υποχρεώσεις, που απορρέουν 

από την παρούσα Σύμβαση ή τη Νομοθεσία σχετικά με συμβατικά παραδοτέα, που έχουν εκτελεστεί 

πριν την καταγγελία, ούτε η Επαγγελματική Σχολή ΕΠΑΣ - ΙΕΚ Αναβύσσου του Υπουργείου 

Τουρισμού από την  υποχρέωση  καταβολής της αξίας του τιμήματος των υπό προμήθεια αγαθών που  

παραδόθηκαν. 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ζημίας της Επαγγελματικής Σχολής ΕΠΑΣ - ΙΕΚ Αναβύσσου του 

Υπουργείου Τουρισμού, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) περί 

προμηθειών. 

 

                                                                        ΑΡΘΡΟ 7 

                                                                      Ανωτέρα βία 

 

Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών 

υποχρεώσεών του, αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 

37 του Π.Δ. 118/2007. Στην περίπτωση αυτή το Υπουργείο Τουρισμού διατηρεί το δικαίωμα λύσης της 

σύμβασης οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατόπιν προηγούμενης προειδοποίησης προς την ανάδοχο, 

χωρίς οιαδήποτε υποχρέωσή της προς αποζημίωσή του. 
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                                                                      ΑΡΘΡΟ 8 

                                                                 Επίλυση Διαφορών 

 

Σε κάθε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της παρούσας 

Σύμβασης, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

             

                                                                       

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

                                                                Σύνταξη Σύμβασης 

 

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, κάθε μέρος έλαβε από ένα, ενώ το τρίτο θα παραμείνει 

στο αρχείο του Υπουργείου Τουρισμού.  

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                        Ο ΑΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 


