
 

  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 2020 

ΜΕΛΕΤΗ 11/2020 

«Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, 

ποτών, είδη αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής 

και παγωτών για την λειτουργία του 

κυλικείου Μύρτου για χρονικό διάστημα 

από την υπογραφή της σύμβασης 

ανάθεσης και έως τον Οκτώβριο του 2020» 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          

Νομός Κεφαλληνίας                                                               

Δήμος ΣΑΜΗΣ                                                          

∆/νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών                                                  
 Τµήµα: Προµηθειών  
 Πληροφορίες: κ .Καράµαλη Φωτεινή

 Ταχ. ∆/νση : Ι.Μεταξά 27 T.Κ : 28080 ΣΑΜΗ

 Τηλ: 26740-22640 
 Φαξ:26740-23063 
 e-mail:  fkaramali@sami.gov.gr 

 

CPV: :15000000-8 ,15555000

«Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, είδη 

την λειτουργία του κυλικείου Μύρτου για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα από την υπογραφή 

της σύμβασης ανάθεσης και έως τον Οκτώβριο του 2020» 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
 
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2.EN∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
4.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
5.ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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                                          Αριθμός Μελέτης: 11

Νομός Κεφαλληνίας                                                                              Αριθμ. Πρωτ:3187/09

Δήμος ΣΑΜΗΣ                                                             

                                                   

Πληροφορίες κ Καράµαλη Φωτεινή                                      
28080 ΣΑΜΗ 

 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
15555000-3, 15982000-5 ,15911000-7  ,15981000

 
             NUTS  EL 623 

Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, είδη αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για 

την λειτουργία του κυλικείου Μύρτου για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα από την υπογραφή 

της σύμβασης ανάθεσης και έως τον Οκτώβριο του 2020»  

 

∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ           :145.074,18€ 

Φ.Π.Α.   (13% & 24%)           : 22.121,23€ 

ΓΕΝΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΟ              :167.195,41€ 

Μελέτης: 11/2020 

3187/09-06-2020  

15981000-8  ,15961000-2 

, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για 

την λειτουργία του κυλικείου Μύρτου για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα από την υπογραφή 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

Νομός Κεφαλληνίας                                                                               

Δήμος ΣΑΜΗΣ                                                             

∆/νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών                                                   
 Τµήµα: Προµηθειών  
 Πληροφορίες: κ .Καράµαλη Φωτεινή                                      
 Ταχ. ∆/νση : Ι.Μεταξά 27 T.Κ : 28080 ΣΑΜΗ 
 Τηλ: 26740-22640 
 Φαξ:26740-23063 
 e-mail:  fkaramali@sami.gov.gr 

 
                                                                                          1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, είδη αρτοποιίας, 

ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία του κυλικείου Μύρτου για χρονικό διάστημα από την 

υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης και έως τον Οκτώβριο του 2020  

Θα διεξαχθεί  Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την «Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, 

είδη αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών» για την λειτουργία: 

 Tου κυλικείου Μύρτου για   το χρονικό διάστημα  από την υπογραφή της σύμβασης  και έως τον  

Οκτώβριος   του 2020 (31-10-2020) με κριτήριο κατακύρωσης  ,την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά., μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα 

κάθε τμήματος με τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 

 

 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά : 

Α)  είτε για το σύνολο των έξι ( 6 ) ομάδων του διαγωνισμού είτε: 

 Β) είτε ξεχωριστά για την ομάδα  1 και  ξεχωριστά για την ομάδα 2 και για τις  3, 4, 5 και 6 μαζί,  

είτε για το σύνολο των ομάδων  που αφορούν το Δήμο Σάμης  (από Ομάδα 1 έως και Ομάδα 6)  

  

σε κάθε περίπτωση όμως για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας για την οποία 

υποβάλλει προσφορά, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της κάθε 

ομάδας της αριθ. 11/2020  Μελέτης του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Σάμης 

 

Η  Συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ενδεικτικό ποσό των 

167.195,41€  συμπεριλαμβανομένου τον Φ.Π.Α.24% και 13%  για το οικ. έτος 2020, και θα 

χρηματοδοτηθεί από  ίδιους πόρους του Δήμου Σάμης . 

Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης διέπεται από τις 

διατάξεις: 

1.Του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄): Δημ Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, 

2.Το Ν. 3463 /2006 ( ΦΕΚ Α/114/2006 ) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων », όπως 

αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται, 

3.Το N.3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) περί ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης  και  της  

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  - Πρόγραμμα  Καλλικράτης΄΄. 
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4.Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-09-2011) περί ΄΄Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου 

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

διατάξεις΄΄,  όπως τροποποιήθηκε και με το Ν. 4038/2012 και της ΚΥΑ Π1/2380/2012(ΦΕΚ 3400Β΄). 

5.Την εγκύκλιο 3/26-03-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών περί ΄΄ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών 

προμηθειών των Δήμων, των ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, καθώς και των 

συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού΄΄. 

6.Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) : Δικαστική 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 Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 

7.Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο Nομαρχιακό και Tοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και τις τροποποιήσεις αυτού 

8.Του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 88555/3293/4.10.1988 ΚΥΑ (ΦΕΚ 721 Β΄) :΄΄Υγιεινή και Ασφάλεια του 

προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ΄΄ που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989, 

8.Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 

ου Π.Δ. 395/94 (ΦΕΚ Α 220 – Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α) : Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 

υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ, και τις τροποποιήσεις αυτού. 

της Κ.Υ.Α. 53361/02.10.2006 (Φ.Ε.Κ. 1503/Β/11.10.2006) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

ΤΤ 36586/10.07.2007 (Φ.Ε.Κ. 1323/Β/30.07.2007) και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 

31119/19.05.2008 (Φ.Ε.Κ. 990/Β/28.5.2008) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των 

Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής Ιατρικής», 

10.Του ΦΕΚ 441/Β/14.4.2003 περί ΄΄χορήγησης ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μέτρα προληπτικής ιατρικής΄΄, όπως αυτό τροποποιήθηκε με 

τα ΦΕΚ 1892/Β/19.12.2003 και ΦΕΚ 20Β/14.1.2005, 

11.Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων και άλλες 

Διατάξεις” όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 

(ΦΕΚ 85/α/7-4-2014). 

12.Η Υ. Α. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

13.Τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) « 

Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

14.Το Π.Δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.” 

15.Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 

16.Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

17.Τις με αριθμ. 56902/215 Απόφασης Υ. Οικονομίας και Ανάπτυξης ΦΕΚ 1924 Τεύχος Β 2-6-2017 – 

Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η. ΔΗ.Σ. 

18.Κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη 

Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 167.195,41€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(13% & 24%) και αναλυτικά ως εξής: 

 Για το Δήμο Σάμης  η προβλεπόμενη δαπάνη  που ανέρχεται στο ποσό 167.195,41€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , θα βαρύνει τον  προϋπολογισμό του Δήμου και ειδικότερα : 

 

Α) Τον Κ.Α.Ε. 70.6699.01 «Προμήθεια παγωτών για λειτουργία κυλικείου παραλίας Μύρτου» με 

διαθέσιμη πίστωση  50.000,00€ 

Β) Τον Κ.Α.Ε. 70.6699.02 «Προμήθεια νερού, αναψυκτικών, μπύρας, ποτών για λειτουργία κυλικείου 

παραλίας Μύρτου» με διαθέσιμη πίστωση 50.000,00€ 

Γ) Τον Κ.Α.Ε. 70.6699.03 «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου - Αρτοποιία ζαχαροπλαστική για 

λειτουργία κυλικείου παραλίας Μύρτου» με διαθέσιμη πίστωση 60.000,00€ 
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Δ) Τον Κ.Α.Ε. 70.6699.04 «Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης και καθαριότητας» για λειτουργία 

κυλικείου παραλιών Μύρτου με διαθέσιμη πίστωση 10.000,00€ 

του  οικονομικού έτους  2020 για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης  και έως  

Οκτώβριο του 2020 (31/10/2020), 

 
 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι επώνυμα ή άλλα ομότιμα, άριστης ποιότητας από αυτά που 

κυκλοφορούν στο  εμπόριο ,σύμφωνα με τις αγρονομικές διατάξεις και θα πληρούν τις εγκεκριμένες 

τεχνικές προδιαγραφές. 

Αν τα υλικά αποδειχθούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να τα απορρίψει ή 

να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας, κατά την εκτίμηση της επιβλέπουσας 

υπηρεσίας.   

 Ο Δήμος Σάμης,  έχει το δικαίωμα να αυξομειώσει μονομερώς χωρίς αποζημίωση ή αύξηση των τιμών, 

τις υπό προμήθεια ποσότητες και σε κάθε περίπτωση μέχρι το ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισμού 

της παρούσας μελέτης  με βάση και το ποσοστό έκπτωσης που θα επιτευχθεί. 

Δεν επιτρέπεται μεταγενέστερη αύξηση των τιμών μονάδας και η προμήθεια δεν υπόκειται στις 

διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιμών μονάδας. 

Σαν χρόνος οριστικής παραλαβής ορίζεται το χρονικό διάστημα του ενός (1) μήνα από την παραλαβή 

των υλικών. 

Ο Δήμος  Σάμης δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών που αναγράφονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Ο Δήμος Σάμης διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα προς προμήθεια είδη ώστε να 

ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο 

του Κράτους. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει τα υλικά σύμφωνα με την  επιθυμία της 

υπηρεσίας τμηματικά. Στην περίπτωση των τμηματικών παραδόσεων τα υλικά θα παραδίδονται άμεσα 

μετά από την ειδοποίηση και την διέλευση εύλογης προθεσμίας σε χώρο που επιθυμεί η υπηρεσία. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας αμέσως μετά την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ως Οκτώβριο του  2020 (31/10/2020 )  

Σημειώνεται ότι:  

Α)Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τη σύμβαση έως το ύψος του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού ανάλογα με τις ανάγκες τους με βάση και το ποσοστό 

έκπτωσης που θα επιτευχθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι πάνω από το 10% της 

υπογραφείσας σύμβασης ανά φορέα σύμφωνα με το άρθρο 132παρ. 2β. 

Β) Όπου αναγράφεται επώνυμο προϊόν , η ονομασία αυτή είναι ενδεικτική. Τονίζεται δε ότι η 

αναφορά της επώνυμης εμπορικής ονομασίας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κριτήριο 

αποκλεισμού άλλης προσφοράς. Η αναφορά επώνυμου προϊόντος γίνεται προς διευκόλυνση 

των ενδιαφερομένων για την ορθή κατανόηση των απαιτουμένων προδιαγραφών. Σε 

περίπτωση προσφοράς άλλης εμπορικής ονομασίας(μάρκας), τότε θα πρέπει να 

τεκμηριώνεται από τον προσφέροντα ότι το προσφερόμενο είδος είναι ισοδύναμο ή και

ανώτερο από το ζητούμενο. 

 

 Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα υλικά ή παρατηρηθούν καθυστερήσεις 

στην παράδοσή τους, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση και να κηρύξει 

έκπτωτο τον προμηθευτή.   

Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραμμένη στα Ελληνικά και να είναι καθαρογραμμένη, να μην έχει 

ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις, σε αντίθετη περίπτωση θα απορρίπτεται. 

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως του νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν 

την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η δημοπρατούσα αρχή δεν φέρει ευθύνη ούτε για το περιεχόμενο του φακέλου προσφοράς, ούτε και 

για οποιαδήποτε καθυστέρηση υποβολής αυτού. 

Μετά την παράδοση των υλικών στην αρμόδια επιτροπή ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής θα 

υποβληθούν τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής. 
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Οι πληρωμές θα γίνονται μετά την έκδοση του σχετικού εντάλματος. Για τις διοικητικές προσφυγές 

ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4412/2016. 

Η προμήθεια πραγματοποιείται με δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό και σύμφωνα με τους 

όρους της διακήρυξης που συντάσσεται βάσει του : 

1.του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
 2.του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/30-6-2006) 
 3.του Ν. 3852/2010/ ΦΕΚ Α’ 87 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης   ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα     
Καλλικράτης» 
 
 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

ΣΑΜΗ 05-06-2020 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

  

ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ                                                                             

 

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

Νομός Κεφαλληνίας                                                                               

Δήμος ΣΑΜΗΣ                                                             

∆/νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών                                                   
 Τµήµα: Προµηθειών  
 Πληροφορίες: κ .Καράµαλη Φωτεινή                                      
 Ταχ. ∆/νση : Ι.Μεταξά 27 T.Κ : 28080 ΣΑΜΗ 
 Τηλ: 26740-22640 
 Φαξ:26740-23063 
 e-mail:  fkaramali@sami.gov.gr 
 

                                       2.ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις 

δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα υπό προμήθεια είδη ταξινομούνται με CPV υπό τους αριθμητικούς 

κωδικούς ως κάτωθι : 

 

1)Cpv 1ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) µε φορέα υλοποίησης το ∆ήµο Σάµης, 
συνολικού προϋπολογισµού 68.165,73€ 
2)Cpv 2ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15555000-3(ΠΑΓΩΤΑ) µε φορέα υλοποίησης το ∆ήµο Σάµης, συνολικού προϋπολογισµού 
49909,84 € 
3)Cpv 3ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15982000-5(ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ) µε φορέα υλοποίησης το ∆ήµο Σάµης, συνολικού 
προϋπολογισµού 18954,51 
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4)Cpv 4ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15911000-7(ΠΟΤΑ) µε φορέα υλοποίησης το ∆ήµο Σάµης, συνολικού προϋπολογισµού 
2.661,41€, 

5) Cpv 5ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15981000-8(νερό) µε φορέα υλοποίησης το ∆ήµο Σάµης, συνολικού προϋπολογισµού 
12909,12€ 
 

6) Cpv 6ης ΟΜΑ∆ΑΣ: 15961000-2(ΜΠΥΡΑ) µε φορέα υλοποίησης το ∆ήµο Σάµης, συνολικού προϋπολογισµού 
14.594,80€ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός (Οµάδες 1-6 ) της παρούσης µελέτης ανέρχεται στο ύψος των 167.195,41€ (εκατό 
εξήντα επτά χιλιάδων εκατό ενενήντα πέντε € και σαράντα ένα λεπτά ).  

 

Οι δε ενδεικτικές τιμές του προϋπολογισμού έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με την προηγούμενη 

εμπειρία και στοιχεία που ζητήθηκαν από τον πρώην Δήμο Κεφαλονιάς ο οποίος είχε διεξαγάγει 

αντίστοιχους διαγωνισμούς τα προηγούμενα χρόνια για το κυλικείο του Μύρτου και κατόπιν έρευνας 

ενώ τα υπό προμήθεια είδη  και αναλυτικά είναι  τα αναφερόμενα στο άρθρο  1 της Συγγραφής 

Υποχρεώσεων της παρούσης μελέτης 

 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

ΣΑΜΗ 05-06-2020 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

  

ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ                                                                             

 

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ 

 
 



 

8 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

Νομός Κεφαλληνίας                                                                               

Δήμος ΣΑΜΗΣ                                                             

∆/νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών                                                   
 Τµήµα: Προµηθειών  
 Πληροφορίες: κ .Καράµαλη Φωτεινή                                      
 Ταχ. ∆/νση : Ι.Μεταξά 27 T.Κ : 28080 ΣΑΜΗ 
 Τηλ: 26740-22640 
 Φαξ:26740-23063 
 e-mail:  fkaramali@sami.gov.gr 

 

 
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Α)ΓΕΝΙΚΑ 

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, 

ειδών παντοπωλείου, , αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία του 

κυλικείου της παραλίας του   Μύρτου  για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 

σύμβασης ανάθεσης και έως τον Οκτώβριο του 2020 (31-10-2020) 

 

Η εν λόγω προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

  1.του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

2)του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/30-6-2006), 

 3)του Ν. 3852/2010/ ΦΕΚ Α’ 87 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης   Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

Σημειώνεται ότι: 

Α) όπου αναγράφεται επώνυμο προϊόν , η ονομασία αυτή είναι ενδεικτική. 

Τονίζεται δε ότι η αναφορά της επώνυμης εμπορικής ονομασίας σε καμία περίπτωση δεν 

αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού άλλης προσφοράς. Η αναφορά επώνυμου προϊόντος 

γίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για την ορθή κατανόηση των 

απαιτουμένων προδιαγραφών. Σε περίπτωση προσφοράς άλλης εμπορικής 

ονομασίας(μάρκας), τότε θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τον προσφέροντα ότι το 

προσφερόμενο είδος είναι ισοδύναμο ή και ανώτερο από το ζητούμενο,  

Β)όπου αναγράφεται συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντος(λ.χ. ΚΡΟΥΑΣΣΑΝ  

ΣΟΚΟΛΑΤΑ κατ ελάχιστον  85 γρ., αυτή είναι η κατ έλάχιστον  αιτούμενη ποσότητα του εν 

λόγω προϊόντος. 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι επώνυμα ή άλλα ομότιμα, άριστης ποιότητας 

από αυτά που κυκλοφορούν στο εμπόριο ,σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και θα 

πληρούν τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. 

Αν τα υλικά αποδειχθούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει το δικαίωμα 

να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας, κατά την 

εκτίμηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.   

Ο Δήμος Σάμης έχει το δικαίωμα να αυξομειώσει μονομερώς χωρίς αποζημίωση ή 

αύξηση των τιμών, τις υπό προμήθεια ποσότητες των ειδών. Ιδιαίτερα για το κυλικείο του 

Μύρτου που λόγο της φύσεως  της προμήθειας και μη γνωρίζοντας την επισκεψιμότητα 

ειδικά την τρέχουσα χρονιά και λόγω του Covid 19 οι ακριβείς ποσότητες δεν είναι δυνατόν 

να προβλεφθούν επακριβώς και θα τροποποιούνται ανάλογα με την ζήτηση. Δεν επιτρέπεται 

μεταγενέστερη αύξηση των τιμών μονάδας και η προμήθεια δεν υπόκειται στις διατάξεις 
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περί αναθεωρήσεως των τιμών μονάδας. Σαν χρόνος οριστικής παραλαβής ορίζεται το 

χρονικό διάστημα του ενός (1) μήνα από την παραλαβή των υλικών. 

1ον) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της 

τιμής, σύμφωνα για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος με τις 

διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 

 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει τα υλικά σύμφωνα με την  

επιθυμία της υπηρεσίας τμηματικά. Στην περίπτωση των τμηματικών παραδόσεων τα υλικά 

θα παραδίδονται άμεσα μετά από την ειδοποίηση και την διέλευση εύλογης προθεσμίας 

μίας ημέρας  στο κυλικείο της παραλίας του Μύρτου 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τμηματική  προσκόμιση των ειδών στο 

Δήμο και στα σημεία που θα υποδειχθούν. Ειδικότερα απαιτείται ο υποψήφιος ανάδοχος για 

την Ομάδα 2 (παγωτά)   να προβεί  στην τοποθέτηση των ψυγείων συντήρησης παγωτών και 

συγκεκριμένα δύο (2) ψυγείων τα οποία θα είναι σε άριστη κατάσταση . Για τις ομάδες 3-6 

απαιτείται ο υποψήφιος ανάδοχος  να προβεί  στην τοποθέτηση των ψυγείων συντήρησης  

νερών μπύρας αναψυκτικών και συγκεκριμένα τριών (3) ψυγείων επίσης αρίστης 

κατάστασης και μεγάλης χωρητικότητας. Καθώς και τις απαραίτητες καφεμηχανές για το 

κυλικείο του Μύρτου. Καμία επιβάρυνση δεν θα επιβληθεί από τον ανάδοχο για την παροχή 

και τοποθέτηση (σε πλήρη λειτουργία) των ψυγείων συντήρησης των ανωτέρω . Ο Δήμος 

είναι υποχρεωμένος να διαφυλάττει τα ψυγεία και να τα διατηρεί σε καλή κατάσταση, 

καθώς αποτελούν περιουσία του αναδόχου. Αρμόδιος για την υπογραφή σχετικών 

συμφωνητικών για την ακεραιότητα του εξοπλισμού είναι ο Διευθυντής Οικονομικών 

υπηρεσιών. 

Σε κάθε περίπτωση  ο Δήμος Σάμης ευθύνεται μόνον για φθορές και ζημιές που 

αποδεδειγμένα οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα (κακή χρήση, κλπ). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προχωρήσει στην τοποθέτηση των ψυγείων στο κυλικείο 

εντός 5 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης προκειμένου να ξεκινήσει η προμήθεια 

έκαστης ομάδας. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας αμέσως μετά την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ως τον Οκτώβριο του 

2020 (31/10/2020 ) . 

Ο Δήμος Σάμης διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση έως το ύψος 

του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανάλογα με τις ανάγκες του με βάση και το ποσοστό 

έκπτωσης που θα επιτευχθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι πάνω από το 10% της 

υπογραφείσας σύμβασης ανά φορέα σύμφωνα με το άρθρο 132παρ. 2β. 

Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα υλικά ή παρατηρηθούν 

καθυστερήσεις στην παράδοσή τους το Δημοτικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη 

σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή.  Η προσφορά θα πρέπει να είναι 

γραμμένη στα Ελληνικά και να είναι καθαρογραμμένη, να μην έχει ξέσματα, σβησίματα, 

προσθήκες και διορθώσεις, σε αντίθετη περίπτωση θα απορρίπτεται. 

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως του νόμιμους φόρους, τέλη και 

κρατήσεις που ισχύουν την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Η δημοπρατούσα αρχή δεν 

φέρει ευθύνη ούτε για το περιεχόμενο του φακέλου προσφοράς, ούτε και για οποιαδήποτε 

καθυστέρηση υποβολής αυτού. 

Μετά την παράδοση των υλικών στην αρμόδια επιτροπή ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 

θα υποβληθούν τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής. 
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Β) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

1)ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) 

 

 Όλα τα είδη παντοπωλείου πρέπει να είναι Α’ ποιότητας και να πληρούν τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις ισχύουσες 

Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις. Επίσης τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως 

διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, να είναι αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το ευρύ 

κοινό και όλες οι βιομηχανίες (που παράγουν τα συγκεκριμένα τρόφιμα) να εφαρμόζουν 

σύστημα HACCP και να κατέχουν πιστοποιητικό ISO22000 (ή παρόμοιο πιστοποιητικό). Σε 

όλες τις συσκευές τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Ο προμηθευτής 

υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής διατροφής να τα 

αντικαταστήσει αμέσως με υπόδειξη της Υπηρεσίας. Οπωσδήποτε δε σύμφωνα με την 

δεδομένη παραγγελία του κάθε φορέα υλοποίησης. 

Ειδικά για τα τυποποιημένα –συσκευασμένα τρόφιμα οι ενδείξεις που πρέπει να φέρουν 

υποχρεωτικά είναι: 

Η ονομασία πώλησης. 

-Ο κατάλογος των συστατικών. 

-Η καθαρή ποσότητα για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα. 

-Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας και στην περίπτωση τροφίμων που είναι 

ευαλλοίωτα από 

μικροβιολογική άποψη, η τελική χρονολογία ανάλωσης. 

-Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης , χρήσης. 

-Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή. 

-Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης στην περίπτωση που η παράλειψη μπορεί να οδηγήσει 

σε πλάνη τον καταναλωτή ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή προέλευσης του 

τροφίμου. 

 

2) ΠΑΓΩΤΑ 

Όλα τα παγωτά πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, επώνυμα  που να κυκλοφορούν ευρέως στην 

ελληνική αγορά και σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 

Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. 

Οπωσδήποτε δε σύμφωνα με την δεδομένη παραγγελία του κάθε φορέα υλοποίησης. 

3) ΠΟΤΑ ΜΠΥΡΕΣ ΝΕΡΟ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 

Όλα τα είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας και σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις, τους 

όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις 

Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Οπωσδήποτε δε σύμφωνα με την δεδομένη 

παραγγελία του κάθε φορέα υλοποίησης. 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

ΣΑΜΗ 05-06-2020 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

  

ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ                                                                             

 

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

Νομός Κεφαλληνίας                                                                               

Δήμος ΣΑΜΗΣ                                                             

∆/νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών                                                   
 Τµήµα: Προµηθειών  
 Πληροφορίες: κ .Καράµαλη Φωτεινή                                      
 Ταχ. ∆/νση : Ι.Μεταξά 27 T.Κ : 28080 ΣΑΜΗ 
 Τηλ: 26740-22640 
 Φαξ:26740-23063 
 e-mail:  fkaramali@sami.gov.gr 

  
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1- Αντικείµενο προµήθειας 
 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών,  

αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία: του κυλικείου της παραλίας   

του Μύρτου για   το χρονικό διάστημα  από την υπογραφή της σύμβασης  και ως τον 

Οκτώβριο του 2020 {31-10-2020)  

Η προμήθεια έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 167.195,41 € με ΦΠΑ 24% & 13%.  

Οι δε ενδεικτικές τιμές του προϋπολογισμού έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με την 

προηγούμενη εμπειρία και στοιχεία που ζητήθηκαν από τον πρώην Δήμο Κεφαλονιάς ο 

οποίος είχε διεξαγάγει αντίστοιχους διαγωνισμούς τα προηγούμενα χρόνια για το κυλικείο 

του Μύρτου και κατόπιν έρευνας ενώ τα υπό προμήθεια είδη   

Σημειώνεται ότι: 

Α) όπου αναγράφεται επώνυμο προϊόν, η ονομασία αυτή είναι ενδεικτική . 

Τονίζεται  δε ότι η αναφορά της επώνυμης εμπορικής ονομασίας σε καμία περίπτωση δεν 

αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού άλλης προσφοράς. Η αναφορά γίνεται προς διευκόλυνση 

των ενδιαφερομένων για την ορθή κατανόηση των απαιτούμενων προδιαγραφών. Σε 

περίπτωση προσφοράς άλλης εμπορικής ονομασίας (μάρκας) τότε θα πρέπει να 

τεκμηριώνεται από τον προσφέροντα ότι το είδος είναι ισοδύναμο ή και καλύτερο από το 

ζητούμενο 

Β)σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 3β του Ν. 4412/2016, οι οικονομικοί 

φορείς(υποψήφιοι ανάδοχοι)δύνανται να υποβάλλουν προσφορά με ισοδύναμα 

προϊόντα, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 55 παρ. 5 του Ν.4412/2016, ήτοι 

εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, 

συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 56 του 

ανωτέρω αναφερομένου νόμου, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν κατά ισοδύναμο 

τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης υπ. 

αριθμ.  11/2020 Μελέτης   

 

Γ) όπου αναγράφεται συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντος(λ.χ. ΚΡΟΥΑΣΣΑΝ  

ΣΟΚΟΛΑΤΑ κατ ελάχιστον  85 γρ.),αυτή είναι η κατ έλάχιστον  αιτούμενη ποσότητα του εν 

λόγω προϊόντος. 

 
 

 Αναλυτικότερα οι προμήθειες χωρίζονται στις ως κάτωθι αναφερόμενες ομάδες(άρθρα): 
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ΟΜΑΔΕΣ , από 1 έως και 6 

 

ΟΜΑ∆Α 1η CPV:15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) 

A/A Είδος  Μονάδα  ποσότητα 
κατά 
προσέγγι
ση  

Τιµή 
µονάδος  
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Σύνολο 
χωρίς 
Φ.Π.Α.  

ΦΠΑ Σύνολο 
Φ.Π.Α. 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
(µε Φ.Π.Α.) 

1 ΚΡΟΥΑΣΣΑΝ  ΣΟΚΟΛΑΤΑ κατ 
ελάχιστον  85 γρ. 

τεµάχια 900 0,6 540 13% 70,2 610,2 

2 ΓΑΡΙ∆ΑΚΙΑ( 16 ΤΕΜ. 85 γρ κατ 
ελάχιστον)  ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
ΓΕΥΣΕΙΣ 

KIB. 220 17 3740 13% 486,2 4226,2 

3 ΤΥΡΟΠΙΤEΣ  ΑΤΟΜΙΚΕΣ 220 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

ΤΕΜΑΧΙΑ  2200 0,97 2134 13% 277,42 2411,42 

4 ΖΑΜΠΟΝΟΤΥΡΟΠΙΤΕΣ  
ΑΤΟΜΙΚΕΣ 220 ΓΡ ΚΑΤ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

ΤΕΜΑΧΙΑ  2000 0,8 1600 13% 208 1808 

5 ΠΙΤΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ 240 ΓΡ ΚΑΤ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ  

ΤΕΜΑΧΙΑ  2000 1,74 3480 13% 452,4 3932,4 

6 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
220 ΓΡ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

ΤΕΜΑΧΙΑ  1500 0,91 1365 13% 177,45 1542,45 

7 ΨΩΜΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ 70 ΓΡ ΚΑΤ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

ΤΕΜΑΧΙΑ  1800 0,35 630 13% 81,9 711,9 

8 ΝΕΣ ΚΑΦΕ (στιγµ.καφές) ή 
άλλο οµότιµο  11 ΚΙΛΑ 

τεµάχια 70 93 6510 13% 846,3 7356,3 

9 ΝΤΕΚΑΦΕΙΝΕ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ 
ΚΑΦΕ  200 γραµ. 

τεµάχια 12 7 84 13% 10,92 94,92 

10 ΜΠΑΓΚΕΤΑ  ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 
ΑΤΟΜΙΚΗ 125 ΓΡ ΚΑΤ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

τεµάχια 4000 1 4000 13% 520 4520 

11 ΓΑΛΑ ΜΕΡΙ∆Α ΣΕ ∆ΙΚΤΥ  ΤΩΝ 
10 ΤΕΜ 

τεµάχια 900 0,72 648 13% 84,24 732,24 

12 ΚΑΦΕΣ   1KΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ   τεµάχια 100 17,28 1728 13% 224,64 1952,64 

13 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ  ΚΙΛΑ 120 5 600 13% 78 678 

14 ΤΥΡΙ  ΣΕ ΦΕΤΕΣ  ΚΙΛΑ 100 6,5 650 13% 84,5 734,5 

15 ΖΑΜΠΟΝ ΣΕ ΦΕΤΕΣ  ΚΙΛΑ 100 4,5 450 13% 58,5 508,5 

16 ΚΕΤΣΑΠ  τεµάχια 70 4,6 322 13% 41,86 363,86 

17 ΜΟΥΣΤΑΡ∆Α  τεµάχια 50 4,25 212,5 24% 51 263,5 

18 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ∆ΙΑΦΑΝΑ 
(50Α∆Α)των 430ml 

ΠΑΚΕΤΟ  1100 2 2200 24% 528 2728 

19 ΧΑΡΤΙΝΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ 2 ΠΟΤΗΡΙΩΝ  τεµάχια 1700 0,18 306 24% 73,44 379,44 

20 ΧΑΡΤΙΝΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ 4 ΠΟΤΗΡΙΩΝ  τεµάχια 1400 0,25 350 24% 84 434 

21 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΜΠΥΡΑΣ 
(50Α∆Α ) 16 ΟΖ  

ΠΑΚΕΤΟ  504 3 1512 24% 362,88 1874,88 

22 ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ (100Α∆Α) 
12 ΟΖ 

ΠΑΚΕΤΟ  350 5 1750 24% 420 2170 

23 ΠΩΜΑΤΑ  ΠΟΤΗΡΙΩΝ (100Α∆Α) 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΑ  ΧΑΡΤΙΝΑ 
ΠΟΤΗΡΙΑ 12ΟΖ -16 ΟΖ 

ΠΑΚΕΤΟ  50 5 250 24% 60 310 

24 ΜΕΜΒΡΑΝΗ  3Ο ΜΕΤΡΑ τεµάχια 20 5 100 24% 24 124 

25 ΑΛΟΥΜΙΝΑΧΑΡΤΟ ( 25 
ΜΕΤΡΑ.)  

τεµάχια 50 2,5 125 24% 30 155 

26 ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (100Α∆Α) 

ΠΑΚΕΤΟ  30 9,5 285 24% 68,4 353,4 

27 Πιάτα πλαστικά µιας χρήσης 
(των 23cm)συσκ. 50 τεµ. 

ΠΑΚΕΤΟ  100 1,35 135 24% 32,4 167,4 
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28 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ 
(100Α∆Α)  

ΠΑΚΕΤΟ  40 9 360 24% 86,4 446,4 

29 ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΝΤΥΜΕΝΟ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΩΝ 
1.000ΤΕΜ. 

ΠΑΚ  200 6,98 1396 24% 335,04 1731,04 

30 ΓΡΑΝΙΤΑ  ( ∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΧΥΜΟΊ )  
5 ΛΊΤΡΩΝ    ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΓΡΑΝΙΤΟΜΗΧΑΝΗ 

ΛΙΤΡΑ 60 53 3180 24% 763,2 3943,2 

31 ΓΛΥΚΑ ΤΑΨΙΟΥ ( ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
ΜΕΡΙ∆ΕΣ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 80 
γρ) 

ΤΕΜ  800 1 800 13% 104 904 

32 ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΥΡΗ  ΚΙΛΟ 20 13,32 266,4 13% 34,63 301,03 
 

33 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ  ΚΙΛΟ 50 0,9 45 13% 5,85 50,85 

34 ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΥΡΗ  ΑΤΟΜΙΚΑ 
ΣΤΙΚ (1000)  

ΠΑΚ  20 14,16 283,2 13% 36,816 320,016 

35 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ -  ΑΤΟΜΙΚΑ 
ΣΤΙΚ ( 1000)  

ΠΑΚ  13 8,5 110,5 13% 14,36 124,86 
 

36 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 1000Α∆Α  τεµάχια 80 13,8 1104 24% 264,96 1368,96 

37 ΚΑΦΕΣ ΕΣΠΡΕΣΣΟ  
ΝΤΕΚΑΦΕΙΝΕ  250 ΓΡ 

ΤΕΜ 6 6,9 41,4 13% 5,382 46,782 

38 ΚΑΦΕΣ ΕΣΠΡΕΣΣΟ  ΚΙΛΟ 259 28 7252 13% 942,76 8194,76 

39 Πατατάκια ∆ΙΑΦΟΡΑ 12/85 ΚΑΤ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΜ 

ΚΙΒ  280 10 2800 13% 364 3164 

40 πατατάκια σε κύλινδρο 
∆ΙΑΦΟΡΑ  18/ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
120 ΓΡΑΜ 

ΚΙΒ  80 25 2000 13% 260 2260 

41 ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 12αδα 800 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΕΚΑΣΤΟ 

τεµάχια 65 19,14 1244,1 24% 298,58 1542,68 

42 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΝΕΡΟΥ(50άδα) των 290ml 

ΠΑΚ  1500 0,65 975 24% 234 1209 

43 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ( 48 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ Χ 410 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ )  

κιβώτια 11 46,08 506,88 13% 65,89 
π 

572,77 
 

44 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 280 0,75 210 13% 27,3 237,3 

45 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 30 1,2 36 13% 4,68 40,68 

46 ΠΑΓΟΣ  ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 5 
ΚΙΛΩΝ 

ΤΕΜ 50 4,5 225 13% 29,25 254,25 

47 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ  ΚΟΥΤΙ 100 

ΚΟΥΤΙ 50 5 250 24% 60 310 

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 1 58.791,98 

 

9.373,75 68.165,73 

 

                    
 

ΟΜΑ∆Α 2η     CPV:15555000-3(ΠΑΓΩΤΑ) 

A/A EΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆
Α 

Ποσότητα 
κατά 
προσέγγιση 

Τιµή 
µονάδας 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Σύνολ
ο 
χωρίς 
Φ.Π.Α
. Φπα 

Σύνολο 
Φ.Π.Α. 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ (µε 
Φ.Π.Α.) 

1 Παγωτά ατοµικά κύπελα  τεµ  3000 2,21 6630 13% 861,9 7491,9 
2 παγωτά ατοµικά πύραυλοι  τεµ  3000 2,21 6630 13% 861,9 7491,9 

3 παγωτά ατοµικά σάντουϊτς  τεµ  3000 1,94 5820 13% 756,6 6576,6 

4 παγωτοσοκολάτες ατοµικές τεµ  3000 1,5 4500 13% 585 5085 

5 
παγωτά πολυσυσκευασίες 
κατ ελάχιστον 500 τεµ  240 5,1 1224 13% 159,12 1383,12 
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γραµµαρίων  
6 παγωτά  διάφορες γευσεις  λίτρο 240 6 1440 13% 187,2 1627,2 

7 
παγωτά  διάφορα  παρφέ 
γεύσεις λίτρο 240 8 1920 13% 249,6 2169,6 

8 παγωτά  διάφορα  λίτρο 240 6,1 1464 13% 190,32 1654,32 

9 παγωτά διάφορα λίτρο 200 7,5 1500 13% 195 1695 

10 παγωτά ατοµικά ξυλάκια τεµάχια 4000 1,94 7760 13% 1008,8 8768,8 

11 παγωτά ατοµικά γρανίτες τεµάχια 4000 1,32 5280 13% 686,4 5966,4 

 ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑ∆ΑΣ 2 
44168 5741,84 49909,84 

 

 

 

 

OMA∆Α 3η         CPV: 15982000-5(ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ) 

A/A 
 
 

Είδος  
 
 

Μονάδ
α 
 
  

ποσότ
ητα 
κατά 

προσέ
γγιση 

  

Τιµή 
µονάδας  

 

Σύνολ
ο 

χωρίς 
Φ.Π.Α.   

 
 

Φπα 
 
 

Σύνολο 
Φ.Π.Α.  

 
 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ (µε 

Φ.Π.Α.)  
 

1 
Αναψυκτικά TYΠΟΥ COLA  24/330  
( κουτί )  KIB 200 18,25 3650 13% 474,5 4124,5 

2 Αναψυκτικά  24/330 ( κουτί )  KIB 200 17,3 3460 13% 449,8 3909,8 

3 Τσάι   24/330  ( κουτί )  KIB 140 22,5 3150 13% 409,5 3559,5 

4 Σόδα  24/330 γρ.  KIB 20 10,32 206,4 13% 26,83 233,23 

5 
Χυµοί    διαφόρων φρούτων  
24/330 ML  KIB 170 22 3740 13% 486,2 4226,2 

6 
Χυµοί    διαφόρων φρούτων  
27/250 ML KIB 130 16 2080 13% 270,4 2350,4 

7 Ισοτονικό ποτό 250 ml τεµ 195 2,5 487,5 13% 63,38 550,88 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 3 16773,9  2180,61 

18954,51 
 
 

 
 

  ΟΜΑ∆Α 4η cpv: 15911000-7(ΠΟΤΑ)   

 

A/A 
 

Είδος 
 

Μονάδα 
 

ποσότητα 
κατά 

προσέγγιση 

Τιµή 
µονάδος 

χωρίς Φ.Π.Α.  

Σύνολο 
χωρίς Φ.Π.Α. 

 
Φπα 

 

Σύνολο 
Φ.Π.Α.  

 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

µε 
Φ.Π.Α.   

1 Ποτά  ( ούζο 0,20 cl ) τεµάχια 100 2,5 250 24% 60 310 

2 
Ποτά ( τύπου cambari 0,7 cl 

) άλλο οµότιµο τεµάχια 20 15 300 24% 72 372 

3 Ποτά ( ΒΟΤΚΑ 0,7 cl ) τεµάχια 20 20,5 410 24% 98,4 508,4 

4 
Ποτά ( τύπου Bacardi 1l ) ή 

άλλο οµότιµο τεµάχια 15 31,5 472,5 24% 113,4 585,9 

5 Ποτά ( Ουίσκι 0,7 cl ) τεµάχια 15 21,7 325,5 24% 78,12 403,62 

6 
Ποτά ( Κονιάκ3* αστέρων 

κατ ελάχιστον 2 λ) τεµάχια 15 46,95 704,25 24% 169,02 873,27 

7 Ποτά  ( ούζο  2λ ) τεµάχια 15 23,1 346,5 24% 83,16 429,66 

8 Κρασί( 0,5 λιτ. ) Τεµάχια 105 1 105 24% 25,2 130,2 
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 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 4 2.146,30 
 

515,11 2.661,41   

 
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α 5η   CPV: 15981000-8(νερό) 
 
 

A/A 
 

Είδος  
 

Μονάδα 
 

ποσότ
ητα 
κατά 

προσέ
γγιση 

Τιµή µονάδος 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Σύνολο 
χωρίς 
Φ.Π.Α.  

 
Φπα 

 

Σύνολο 
Φ.Π.Α. 

 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(µε 
Φ.Π.Α.)  

1 Νερό εµφιαλωµένο 24/0,5 λιτ ΚΙΒ 2000 4,1 8200 13% 1066 9266 

2 Νερό εµφιαλωµένο  6/1,5 λιτ. ΚΙΒ 800 1,68 1344 13% 174,72 1518,72 

3 Ανθρακούχο νερό 1 λτ 6άδα ΚΙΒ 120 4 480 13% 62,4 542,4 

4 ανθρακούχο νερό 24/330 ml ΚΙΒ 140 10 1400 13% 182 1582 

 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 5 11424  1485,12 12909,12 

 ΟΜΑ∆Α 6η   , cpv:15961000-2(ΜΠΥΡΑ) 
 

 

A/A 
 

Είδος  
 

Μονάδα  
 

ποσότητα 
κατά 
προσέγγιση  

Τιµή 
µονάδος  

συνολο  
 

Φπα 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 µπύρες 24/330 ΚΙΒ. 400 21,3 8520 24% 2044,8 10564,8 

2 βαρέλι µεταλλικό 20λτ ΒΑΡΕΛΙ 50 65 3250 24% 780 4030,00 

   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 6 11.770,00 
 

2,824,80 14.594,80 
 

 

 

 
 

Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών που αναγράφονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

Επιπλέον Ο ∆ήµος δύναται µε βάση τις ανάγκες που θα προκύψουν  ( και δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν ) να 

τροποποιήσει  τις υπό προµήθεια ποσότητες εκάστου είδους. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά: 

Α)  είτε για το σύνολο των  έξι ( 6) οµάδων του διαγωνισµού είτε: 
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 Β) είτε ξεχωριστά για την οµάδα  1 και  ξεχωριστά για την οµάδα 2 και για τις  3, 4, 5 και 6 µαζί,  
είτε για το σύνολο των οµάδων  που αφορούν το ∆ήµο Σάµης (από Οµάδα 1 έως και Οµάδα 6)   

σε κάθε περίπτωση όµως για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε οµάδας για την οποία 

υποβάλλει προσφορά, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της κάθε 
οµάδας της αριθ.11/2020  Μελέτης του τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου Σάµης 
Ο διαγωνισµός θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά., µόνο βάσει της τιµής, σύµφωνα για τη συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τµήµατος µε 

τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο  2  - Ισχύουσες διατάξεις 
1. Ο ι διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/2006) « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

2. Οι διατάξεις του Νόµου3548/07(ΦΕΚ 68 Α/20.03.2007: Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του δηµοσίου 

στον Νοµαρχιακό και τοπικό τύπου και άλλες διατάξεις. . 

3. Οι διατάξεις του Νόµου 4013/2011(ΦΕΚ 204/Α΄΄) « Σύσταση Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων». 

4. Οι διατάξεις του Νόµου 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α)»Εθνικό σύστηµα ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων συµβάσεων και άλλες 

διατάξεις» 

5. Η Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσιών Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). 

6. Ο Νόµος 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014 « ∆ιοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων ….». 

7. Ο Νόµος 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α΄/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας 

 

8. Ο Νόµος 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) « ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων , Προµηθειών και Υπηρεσιών» 

(Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

9. Την διάθεση πίστωσης: 

 Α)Από τον Κ.Α.Ε. 70.6699.01 «Προμήθεια παγωτών για λειτουργία κυλικείου παραλίας 

Μύρτου» με διαθέσιμη πίστωση  50.000,00€ 

Β) Από τον Κ.Α.Ε. 70.6699.02 «Προμήθεια νερού, αναψυκτικών, μπύρας, ποτών για 

λειτουργία κυλικείου παραλίας Μύρτου» με διαθέσιμη πίστωση 50.000,00€ 

Γ) Από τον Κ.Α.Ε. 70.6699.03 «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου - Αρτοποιία ζαχαροπλαστική 

για λειτουργία κυλικείου παραλίας Μύρτου» με διαθέσιμη πίστωση 60.000,00€ 

Δ) Τον Κ.Α.Ε. 70.6699.04 «Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης και καθαριότητας» για 

λειτουργία κυλικείου παραλιών Μύρτου με διαθέσιμη πίστωση 10.000,00€ 

του  οικονομικού έτους  2020 για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης  και 

έως  Οκτώβριο 2020 (31/10), προϋπολογισμό του  οικονομικού έτους 2020 

 

Άρθρο  3. - Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
Τρόπος υποβολής προσφορών 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό 

διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016«ΔημόσιεςΣυμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»και την αριθμ. Π1/2390/13 (ΦΕΚ - 2677 Β/21-10- 

2013): υπουργική απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ .Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

Διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013). 
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Άρθρο  4 - Ανακοίνωση αποτελέσµατος 

Ο ανάδοχος- (ανάδοχοι) της προμήθειας αυτής μετά την κατά τον νόμο έγκριση του 

αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016 άρθρου 105 υποχρεούται να προσέλθει σε χρόνο εντός (10) δέκα ημερών από 

την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης και καταθέτει την εγγυητική καλής εκτέλεσης, κατά το άρθρο 72 του 

Ν.4412/2016 για την καλή εκτέλεση αυτής. 

Άρθρο 5 - Σύµβαση 

1.Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των 

τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από τον 

φορέα υλοποίησης της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι το Δήμο Σάμης, καθώς και 

τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν 

αποδεκτές. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία 

και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

- Τα συμβαλλόμενα μέρη καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους. 

- Τα προς προμήθεια είδη και τις ποσότητες αυτών. 

- Την συμφωνηθείσα τιμή. 

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την προσφορά του αναδόχου. 

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

- Τον τρόπο παραλαβής. 

- Τον τρόπο πληρωμής. 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισμού. 

- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

2.Η σύμβαση υπογράφεται για λογαριασμό του Δήμου από το Δήμαρχο ή τον νόμιμο 

αναπληρωτή του, και για λογαριασμό του αναδόχου από τον νόμιμο εκπρόσωπο. Το 

αντικείμενο της σύμβασης θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση 

τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης. 

3.Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν: 

α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 

β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν 

επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 

>Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να 

υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης. 



 

18 
 

 

Άρθρο 6 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι ίση με το δύο  τοις εκατό (2%) του 

προϋπολογισμού των δημοπρατούμενων ειδών χωρίς τη δαπάνη ΦΠΑ και αναλυτικά ως 

εξής: 

 

 

 

Α/Α(ΟΜΑ∆
Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Προϋπ/ός χωρίς 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΕΓΓ. 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2% 

1 ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) ∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 58.791,98  1.175,84 

2 (ΠΑΓΩΤΑ) ∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 44.168,00 883,36 

3 (ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ) ∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 16.773,90 335,48 

4 (ΠΟΤΑ) ∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 2.146,30 42,93 

5 (Νερό) ∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 11.424,00 228,48 

6 (ΜΠΥΡΑ) ∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 11.770,00 235,40 

  ΣΥΝΟΛΟ 145.074,18  2.901,49 

 

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος  καταθέσει προσφορά για περισσότερες 

από μία ομάδες, η εγγυητική επιστολή που θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να 

καλύπτει τα ποσά των επιμέρους ομάδων . 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας 

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

το Δήμο Σάμης  

Στην παρούσα διακήρυξη λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα αλλά και 

την φύση της προμήθειας, εγγυητικές καλής εκτέλεσης θα απαιτηθούν από τους 

αναδόχους και των  έξι (6 )ομάδων της παρούσης, ή ως ορίζεται στο άρθρο 1 της Σ.Υ. της 

παρούσης μελέτης  

Α/Α 
ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ   ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 

1 ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) ∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 68.165,73 

2 (ΠΑΓΩΤΑ) ∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 49.909,84 

3 (ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ) ∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 18.954,51 

4 (ΠΟΤΑ) ∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 2661,41 

5 (Νερό) ∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 12.909,12 

6 (ΜΠΥΡΑ) ∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 14.594,80 

  ΣΥΝΟΛΟ 167.195,41€ 

 
Άρθρο 7 Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 
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Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας, εκτέλεσης της 

προμήθειας, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

207 του Ν. 4412/2016 

Άρθρο 8 Πληµµελής προµήθεια υλικών 

Εάν η προμήθεια δεν πληροί τους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/2016 

Άρθρο 9 Φόροι τέλη κρατήσεις 

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

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά τη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού . Τα έξοδα 

δημοσίευσης επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

Άρθρο 10 Χρόνος παράδοσης - υποχρεώσεις αναδόχου 

Αναλυτικά: Α) Τα είδη θα παραδίδονται  το αργότερο την επομένη ημέρα από την εντολή της 

Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο, στις εγκαταστάσεις στο κυλικείο του Μύρτου  

Β)Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, με τη μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις στο 

κυλικείο του Μύρτου και την εναπόθεση τους στο χώρο που θα υποδειχθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή την επομένη ημέρα από την 

εντολή της Υπηρεσίας του κάθε φορέα προς τον ανάδοχο, 

Γ)Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους μέσα στα 

χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση. 

Άρθρο 11 πληρωµή των ειδών 

Η πληρωμή της προμήθειας θα γίνεται μετά την αντίστοιχη τμηματική παραλαβή των ειδών, 

με την έκδοση χρηματικού εντάλματος από την ταμειακή υπηρεσία  του Δήμου Σάμης μετά 

την έκδοση του τιμολογίου, που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.Ο Δήμος  δεν υποχρεούται να απορροφήσει το 

σύνολο των ειδών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : Απαιτούµενος  Εξοπλισµός 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τμηματική  προσκόμιση των ειδών στο Δήμο 

και ειδικότερα στο κυλικείο στη παραλία του Μύρτου και στα σημεία που υποδειχθούν. 

Απαιτείται ο υποψήφιος ανάδοχος για την Ομάδα 2 (παγωτά)   να προβεί  στην τοποθέτηση 

των ψυγείων συντήρησης παγωτών και συγκεκριμένα δύο (2) ψυγείων στο κυλικείο του 

Μύρτου  . Για τις ομάδες 3-6 απαιτείται ο υποψήφιος ανάδοχος  να προβεί  στην τοποθέτηση 

των ψυγείων συντήρησης  νερών μπύρας αναψυκτικών και συγκεκριμένα τριών (3) ψυγείων 

στο κυλικείο του Μύρτου . Καθώς και τις απαραίτητες καφεμηχανές. Καμία επιβάρυνση δεν 

θα επιβληθεί από τον ανάδοχο για την παροχή και τοποθέτηση (σε πλήρη λειτουργία) των 

ψυγείων συντήρησης των ανωτέρω . Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να διαφυλάττει τα ψυγεία 

και να τα διατηρεί σε καλή κατάσταση, καθώς αποτελούν περιουσία του αναδόχου. 

Αρμόδιος για την υπογραφή σχετικών συμφωνητικών για την ακεραιότητα του εξοπλισμού 

είναι ο Διευθυντής Οικονομικών υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση  ο Δήμος ευθύνεται μόνον 

για φθορές και ζημιές που αποδεδειγμένα οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα (κακή χρήση, 

κλπ). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προχωρήσει στην τοποθέτηση των ψυγείων εντός 5 ημερών 

από την υπογραφή της σύμβασης προκειμένου να ξεκινήσει η προμήθεια έκαστης ομάδας. 
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

ΣΑΜΗ 05-06-2020 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

  

ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ                                                                             

 

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ 

 

 

 

 

 

 

2.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΜΑ∆Α 1η CPV:15000000-8 ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) 

A/A Είδος  Μονάδα  ποσότητα 
κατά 
προσέγγι
ση  

Τιµή 
µονάδος  
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Σύνολο 
χωρίς 
Φ.Π.Α.  

ΦΠΑ Σύνολο 
Φ.Π.Α. 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
(µε Φ.Π.Α.) 

1 ΚΡΟΥΑΣΣΑΝ  ΣΟΚΟΛΑΤΑ κατ 
ελάχιστον  85 γρ. 

τεµάχια 900   13%   

2 ΓΑΡΙ∆ΑΚΙΑ( 16 ΤΕΜ. 85 γρ κατ 
ελάχιστον)  ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
ΓΕΥΣΕΙΣ 

KIB. 220   13%   

3 ΤΥΡΟΠΙΤEΣ  ΑΤΟΜΙΚΕΣ 220 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

ΤΕΜΑΧΙΑ  2200   13%   

4 ΖΑΜΠΟΝΟΤΥΡΟΠΙΤΕΣ  
ΑΤΟΜΙΚΕΣ 220 ΓΡ ΚΑΤ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

ΤΕΜΑΧΙΑ  2000   13%   

5 ΠΙΤΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ 240 ΓΡ ΚΑΤ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ  

ΤΕΜΑΧΙΑ  2000   13%   

6 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
220 ΓΡ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

ΤΕΜΑΧΙΑ  1500   13%   

7 ΨΩΜΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ 70 ΓΡ ΚΑΤ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

ΤΕΜΑΧΙΑ  1800   13%   

8 ΝΕΣ ΚΑΦΕ (στιγµ.καφές) ή 
άλλο οµότιµο  11 ΚΙΛΑ 

τεµάχια 70   13%   

9 ΝΤΕΚΑΦΕΙΝΕ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ 
ΚΑΦΕ  200 γραµ. 

τεµάχια 12  
 

 13%   

10 ΜΠΑΓΚΕΤΑ  ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 
ΑΤΟΜΙΚΗ 125 ΓΡ ΚΑΤ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

τεµάχια 4000   13%   

11 ΓΑΛΑ ΜΕΡΙ∆Α ΣΕ ∆ΙΚΤΥ  ΤΩΝ 
10 ΤΕΜ 

τεµάχια 900   13%   

12 ΚΑΦΕΣ   1KΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ   τεµάχια 100   13%   

13 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ  ΚΙΛΑ 120   13%   

14 ΤΥΡΙ  ΣΕ ΦΕΤΕΣ  ΚΙΛΑ 100   13%   

15 ΖΑΜΠΟΝ ΣΕ ΦΕΤΕΣ  ΚΙΛΑ 100   13%   

16 ΚΕΤΣΑΠ  τεµάχια 70   13%   

17 ΜΟΥΣΤΑΡ∆Α  τεµάχια 50   24%   

18 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ∆ΙΑΦΑΝΑ 
(50Α∆Α)των 430ml 

ΠΑΚΕΤΟ  1100   24%   
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19 ΧΑΡΤΙΝΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ 2 ΠΟΤΗΡΙΩΝ  τεµάχια 1700   24%   

20 ΧΑΡΤΙΝΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ 4 ΠΟΤΗΡΙΩΝ  τεµάχια 1400   24%   

21 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΜΠΥΡΑΣ 
(50Α∆Α ) 16 ΟΖ  

ΠΑΚΕΤΟ  504   24%   

22 ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ (100Α∆Α) 
12 ΟΖ 

ΠΑΚΕΤΟ  350   24%   

23 ΠΩΜΑΤΑ  ΠΟΤΗΡΙΩΝ (100Α∆Α) 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΑ  ΧΑΡΤΙΝΑ 
ΠΟΤΗΡΙΑ 12ΟΖ -16 ΟΖ 

ΠΑΚΕΤΟ  50   24%   

24 ΜΕΜΒΡΑΝΗ  3Ο ΜΕΤΡΑ τεµάχια 20   24%   

25 ΑΛΟΥΜΙΝΑΧΑΡΤΟ ( 25 
ΜΕΤΡΑ.)  

τεµάχια 50   24%   

26 ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (100Α∆Α) 

ΠΑΚΕΤΟ  30   24%   

27 Πιάτα πλαστικά µιας χρήσης 
(των 23cm)συσκ. 50 τεµ. 

ΠΑΚΕΤΟ  100   24%   

28 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ 
(100Α∆Α)  

ΠΑΚΕΤΟ  40   24%   

29 ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΝΤΥΜΕΝΟ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΩΝ 
1.000ΤΕΜ. 

ΠΑΚ  200   24%   

30 ΓΡΑΝΙΤΑ  ( ∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΧΥΜΟΊ )  
5 ΛΊΤΡΩΝ    ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΓΡΑΝΙΤΟΜΗΧΑΝΗ 

ΛΙΤΡΑ 60   24%   

31 ΓΛΥΚΑ ΤΑΨΙΟΥ ( ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
ΜΕΡΙ∆ΕΣ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 80 
γρ) 

ΤΕΜ  800   13%   

32 ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΥΡΗ  ΚΙΛΟ 20   13%   

33 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ  ΚΙΛΟ 50   13%   

34 ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΥΡΗ  ΑΤΟΜΙΚΑ 
ΣΤΙΚ (1000)  

ΠΑΚ  20   13%   

35 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ -  ΑΤΟΜΙΚΑ 
ΣΤΙΚ ( 1000)  

ΠΑΚ  13   13%   

36 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 1000Α∆Α  τεµάχια 80   24%   

37 ΚΑΦΕΣ ΕΣΠΡΕΣΣΟ  
ΝΤΕΚΑΦΕΙΝΕ  250 ΓΡ 

ΤΕΜ 6   13%   

38 ΚΑΦΕΣ ΕΣΠΡΕΣΣΟ  ΚΙΛΟ 259   13%   

39 Πατατάκια ∆ΙΑΦΟΡΑ 12/85 ΚΑΤ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΜ 

ΚΙΒ  280   13%   

40 πατατάκια σε κύλινδρο 
∆ΙΑΦΟΡΑ  18/ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
120 ΓΡΑΜ 

ΚΙΒ  80   13%   

41 ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 12αδα 800 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΕΚΑΣΤΟ 

τεµάχια 65   24%   

42 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΝΕΡΟΥ(50άδα) των 290ml 

ΠΑΚ  1500   24%   

43 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ( 48 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ Χ 410 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ )  

κιβώτια 11   13%   

44 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 280   13%   

45 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 30   13%   

46 ΠΑΓΟΣ  ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 5 
ΚΙΛΩΝ 

ΤΕΜ 50   13%   

47 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ  ΚΟΥΤΙ 100 

ΚΟΥΤΙ 50   24%   
 

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 1  
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Ο προσφέρων 
 
_______________ 
___/___/2020 
……………………………………………………(Ονοµατεπώνυµο-Υπογραφή-Σφραγίδα) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                  
 

ΟΜΑ∆Α 2η     CPV:15555000-3(ΠΑΓΩΤΑ) 

A/A EΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆
Α 

Ποσότητα 
κατά 
προσέγγιση 

Τιµή 
µονάδας 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Σύνολ
ο 
χωρίς 
Φ.Π.Α
. Φπα 

Σύνολο 
Φ.Π.Α. 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ (µε 
Φ.Π.Α.) 

1 Παγωτά ατοµικά κύπελα  τεµ  3000 
  

13% 
  2 παγωτά ατοµικά πύραυλοι  τεµ  3000 

  
13% 

  3 παγωτά ατοµικά σάντουϊτς  τεµ  3000 
  

13% 
  4 παγωτοσοκολάτες ατοµικές τεµ  3000 

  
13% 

  

5 
παγωτά πολυσυσκευασίες 
κατ ελάχιστον 500 
γραµµαρίων  τεµ  240 

  
13% 

  6 παγωτά  διάφορες γεύσεις  λίτρο 240 
  

13% 
  

7 
παγωτά  διάφορα  παρφέ 
γεύσεις λίτρο 240 

  
13% 

  8 παγωτά  διάφορα  λίτρο 240 
  

13% 
  9 παγωτά διάφορα λίτρο 200 

  
13% 

  10 παγωτά ατοµικά ξυλάκια τεµάχια 4000 
  

13% 
  11 παγωτά ατοµικά γρανίτες τεµάχια 4000 

  
13% 

  

 ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑ∆ΑΣ 2 

    

 

 
Ο προσφέρων 
 
_______________ 
___/___/2020 
……………………………………………………(Ονοµατεπώνυµο-Υπογραφή-Σφραγίδα) 
 
 
 

 

OMA∆Α 3η         CPV: 15982000-5(ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ) 

A/A 
 
 

Είδος  
 
 

Μονάδ
α 
 
  

ποσότ
ητα 
κατά 

προσέ
γγιση 

  

Τιµή 
µονάδας  

 

Σύνολ
ο 

χωρίς 
Φ.Π.Α.   

 
 

Φπα 
 
 

Σύνολο 
Φ.Π.Α.  

 
 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ (µε 

Φ.Π.Α.)  
 

1 
Αναψυκτικά TYΠΟΥ COLA  24/330  
( κουτί )  KIB 200 

  
13% 
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2 Αναψυκτικά  24/330 ( κουτί )  KIB 200 
  

13% 
  3 Τσάι   24/330  ( κουτί )  KIB 140 

  
13% 

  4 Σόδα  24/330 γρ.  KIB 20 
  

13% 
  

5 
Χυµοί    διαφόρων φρούτων  
24/330 ML  KIB 170 

  
13% 

  
6 

Χυµοί    διαφόρων φρούτων  
27/250 ML KIB 130 

  
13% 

  7 Ισοτονικό ποτό 250 ml τεµ 195 
  

13% 
  

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 3    

 
 

 
 
Ο προσφέρων 
 
_______________ 
___/___/2020 
……………………………………………………(Ονοµατεπώνυµο-Υπογραφή-Σφραγίδα) 
 
 
 
 
 

  ΟΜΑ∆Α 4η cpv: 15911000-7(ΠΟΤΑ)   

 

A/A 
 

Είδος 
 

Μονάδα 
 

ποσότητα 
κατά 

προσέγγιση 

Τιµή 
µονάδος 

χωρίς Φ.Π.Α.  

Σύνολο 
χωρίς Φ.Π.Α. 

 
Φπα 

 

Σύνολο 
Φ.Π.Α.  

 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

µε 
Φ.Π.Α.   

1 Ποτά  ( ούζο 0,20 cl ) τεµάχια 100 
  

24% 
  

2 
Ποτά ( τύπου cambari 0,7 cl 

) άλλο οµότιµο τεµάχια 20 
  

24% 
  3 Ποτά ( ΒΟΤΚΑ 0,7 cl ) τεµάχια 20 

  
24% 

  

4 
Ποτά ( τύπου Bacardi 1l ) ή 

άλλο οµότιµο τεµάχια 15 
  

24% 
  5 Ποτά ( Ουίσκι 0,7 cl ) τεµάχια 15 

  
24% 

  

6 
Ποτά ( Κονιάκ3* αστέρων 

κατ ελάχιστον 2 λ) τεµάχια 15 
  

24% 
  7 Ποτά  ( ούζο  2λ ) τεµάχια 15 

  
24% 

  
8 Κρασί( 0,5 λιτ. ) Τεµάχια 105 

  
24% 

  
 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 4 

     
 
 
Ο προσφέρων 
 
_______________ 
___/___/2020 
……………………………………………………(Ονοµατεπώνυµο-Υπογραφή-Σφραγίδα) 
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α 5η   CPV: 15981000-8(νερό) 
 
 

A/A 
 

Είδος  
 

Μονάδα 
 

ποσότ
ητα 
κατά 

προσέ
γγιση 

Τιµή µονάδος 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Σύνολο 
χωρίς 
Φ.Π.Α.  

 
Φπα 

 

Σύνολο 
Φ.Π.Α. 

 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(µε Φ.Π.Α.)  

1 Νερό εµφιαλωµένο 24/0,5 λιτ ΚΙΒ 2000 
  

13%   

2 Νερό εµφιαλωµένο  6/1,5 λιτ. ΚΙΒ 800 
  

13%   
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3 Ανθρακούχο νερό 1 λτ 6άδα ΚΙΒ 120 
  

13%   

4 ανθρακούχο νερό 24/330 ml ΚΙΒ 140 
  

13%   

 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 5     

Ο προσφέρων 
 
_______________ 
___/___/2020 
……………………………
………………………(Ονοµ
ατεπώνυµο-Υπογραφή-
Σφραγίδα) 
 
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α 6η   , cpv:15961000-2(ΜΠΥΡΑ) 
 

 

A/A 
 

Είδος  
 

Μονάδα  
 

ποσότητα 
κατά 
προσέγγιση  

Τιµή 
µονάδος  

Σύνολο 
χωρίς 
Φ.Π.Α.  
 

Φπα 
 

Σύνολο 
Φ.Π.Α. 
 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ (µε 
Φ.Π.Α.)  

1 µπύρες 24/330 ΚΙΒ. 400 
  

24% 
  2 βαρέλι µεταλλικό 20λτ ΒΑΡΕΛΙ 50 

  
24% 

  

   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 6 
     

 

 
 
 
 
Ο προσφέρων 
 
_______________ 
___/___/2020 
……………………………………………………(Ονοµατεπώνυµο-Υπογραφή-Σφραγίδα) 
 
 
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο από το πρωτότυπο 
Με εντολή ∆ηµάρχου 
Σάµη 15/06/2020 
 
 
 
ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 
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