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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ    

Απόφ. Δημ.: 21/2015 

Αρ. πρωτ.:1506/11-2-2015 

                                  

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό 
για το έτος 2015 του Δήμου Ζηρού και του Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου του Δήμου» 

Ο Δήμαρχος Ζηρού έχοντας υπόψη: 

Το άρθρο 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων». 
1. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ έτους 2015 Δήμου Ζηρού 
2. Τις σχετικές διατάξεις της αριθμ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.). 
3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων» 
4. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 
5. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 65.000,00 ευρώ 

με το Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθμό είδους (έχει υπολογιστεί ΦΠΑ 13%). Τα 50.000,00 
ευρώ αφορούν στο Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζηρού και τα 
15.000,00 ευρώ στο Δήμο Ζηρού. 

6. Τις πιστώσεις που έχουν προϋπολογισθεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2015 
και 2016. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 
οικονομικού έτους 2015 και 2016. 

7. Την υπ’ αριθ. 140./2014 απόφαση του Δ.Σ., για την έγκριση διενέργειας της 
προμήθειας και την 9/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό των 
όρων του διαγωνισμού. 

8. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις υπό 
έγκριση τεχνικές προδιαγραφές για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του 
δήμου Ζηρού και του Δήμου Ζηρού (γάλα- είδος ατομικής προστασίας εργαζομένων). 

9. Την υπ΄αρίθμ. 6/2015 απόφαση της Οικονομικής  επιτροπής για την διάθεση της 
πίστωσης, με ΠΑΥ Α-29/22-1-2015 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή : 

Α) της προμήθειας οπωροκηπευτικών. κρεάτων, πουλερικών, κατεψυγμένων και 
ελαιόλαδου, η οποία θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 
λιανικής πώλησης του είδους ( ή ομάδας ) την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από 
το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περ. 
Ενότητας Πρέβεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

Β) για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων ( παντοπωλείου. γαλακτοκομικών. αλλαντικών και ει-
δών Ζαχαροπλαστικής & αρτοποιείου) η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) 
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2) Τα άρθρα 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
3) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων 
 

που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στις τιμές της μελέτης 
και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές 
προδιαγραφές της προμήθειας. 

 
ΆΡΘΡΟ 1ο 

Ισχύουσες Διατάξεις 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 
 
1) Τις διατάξεις της αριΘμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.), και τις σχετικές ερμηνευτικές 
εγκυκλίους   

2)Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
         3)Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ.3 του Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου & άλλες διατάξεις 
οργάνωσης & λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. 
        4)Τον νόμο 3852/10 & ΠΔ113/10 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/2011) 

         5)Τα άρθρα 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
         6)Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων 

 
ΆΡΘΡΟ 2ο 
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση τnς προμήθειας 
1. Η δαπάνη για την προμήθεια τροφίμων έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 

65.000,00 € με το Φ.Π.Α. 
2. Θα βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α: 20-6635.002 του Δήμου Ζηρού & Κ.Α.: 10-

6681.001 του ΝΠΔΔ Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ζηρού . 
3. Θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. 
4. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει, είτε για το σύνολο του διαγωνισμού, 

είτε ανά ομάδα προϊόντων  από τα αναφερόμενα στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, αρκεί να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν 
τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 9/2015 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ζηρού. 

ΆΡΘΡΟ 3ο 
Χρόνος και τόπος διαγωνισμού 
1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα - Δημαρχείο Ζηρού (Πλ. Γεννηματά -

48200 Φιλιππιάδα) από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, την 24/02/2015 και ώρα 
10:00π.μ.. 

2. Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10η π.μ. 

ΆΡΘΡΟ 4ο 
Επιτροπή Διαγωνισμού — Πληροφορίες 
Η Επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού και εισήγησης για ανάθεση είναι 

αυτή που έχει οριστεί με την απόφαση 100/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 

ΆΡΘΡΟ 5ο 
Λήψη πληροφοριών 

1. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται μέχρι και την 
προηγουμένη ημέρα πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των 
προσφορών. 
2. Τμήματα της διακήρυξης και στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή (εκτός της 
διακήρυξης), είναι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό 
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προμήθεια προϊόντων. 
Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών : 26833-60626 
FAX· : 26833-60620 

Αρμόδιος υπάλληλος: Αθανασίου Ουρανία,  Δ/νση : Πλ. Γεννηματά, 48200 Φιλιππιάδα  

ΆΡΘΡΟ 6ο 
Δεκτοί στον Διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές β. Ημεδαπά και αλλοδαπά 

Νομικά Πρόσωπα γ. Συνεταιρισμοί δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Δικαιολονητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να 

προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (τα δικαιολογητικά δεν κατατίθενται εις διπλούν): 
1. οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 2% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α . Ενδεικτικά τα ποσά των εγγυητικών: 
1. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: ποσό 651,00 ευρώ 
2. ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ: ποσό 107,00 ευρώ 
3. ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ: ποσό 89,00 ευρώ 
4. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ: ποσό 18,00 ευρώ 
5. ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ: ποσό 180,00 ευρώ 
6. ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ: ποσό 213,00 ευρώ 

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας το οποίο θα αναζητηθεί από την υπηρεσία μας. 

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να 
προκύπτει ότι: 

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

δ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων, 
καθώς και των εργαζομένων τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θ’ αφορά όλους τους απασχολούμενους με 
οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων 
των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
κι όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. 

Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους, από το οποίο να προκύπτει, ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού δεν έχουν φορολογικές εκκρεμότητες. 

ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων 
(γ) και (δ) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι. 

στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για 
το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή ή αρχή 
τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Τα δικαιολογητικά θα μπορεί να είναι, είτε πρωτότυπα, είτε φωτοαντίγραφα καλής 
ποιότητας. 

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 2% της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ.  
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή 

Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
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τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση 
προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως 
εκπροσωπούντες αυτές. 

Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. Σε περίπτωση μη 
προσκόμισής του, αυτό μπορεί να αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία με βάση την 
αριθμ. 2458/22-2-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 267/Β’/1-3-2005). 

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι: 

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού, όπως παραπάνω στο αρ7,1. 
Οι διατάξεις του εδαφίου (δ) που αφορούν τους έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση 
αυτή. 

ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με 
την εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς 
καταλόγους. 

Σύμφωνα με την αριθμ. 2854/1997 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και την 
αριθμ. 667/2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όταν σε διαγωνισμό 
συμμετέχουν νομικά πρόσωπα, υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ποινικού μητρώου 
έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ή οι διοικούντες αυτήν. 

Τα δικαιολογητικά θα μπορεί να είναι, είτε πρωτότυπα, είτε φωτοαντίγραφα καλής 
ποιότητας. 

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 
Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων, με διαφοροποίηση όσον 

αφορά το απόσπασμα ποινικού μητρώου. 
Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου 

έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει 
από το καταστατικό της εταιρείας. 

Τα δικαιολογητικά θα μπορεί να είναι, είτε πρωτότυπα, είτε φωτοαντίγραφα καλής 
ποιότητας. 

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω. 
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει 

ότι: 
- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 

Τα δικαιολογητικά θα μπορεί να είναι, είτε πρωτότυπα, είτε φωτοαντίγραφα καλής 
ποιότητας. 

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε. Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 
β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που 

αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς 
αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. 
Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των παραγωγικών αστικών συνεταιρισμών στις εργασίες που θα 
εκτελεστούν, πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να 
προσκομισθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν 
και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., 
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από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την 
χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας 
Ελλάδος. 

Τα δικαιολογητικά θα μπορεί να είναι, είτε πρωτότυπα, είτε φωτοαντίγραφα καλής 
ποιότητας. 

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειμένου να 
διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και 
οικονομική γενικότερα κατάσταση των συμμετασχόντων, οφείλουν να προσκομίσουν 
με ποινή απόκλισης από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα: 

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν  γνώση των όρων της διακύρηξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

β. Υπεύθυνη δήλωση που Θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφερόμενων 
προϊόντων. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος 
νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών, ότι δεν έχει 
αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την 
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην 
εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις 
υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα 
ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται 
από το Ν.Π.Δ.Δ.. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση για την διάρκεια ισχύος της προσφοράς(άρθρο 13 της παρούσας) 
 
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υπο-

βάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του 
εκπροσωπούμενου. 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου. 

Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη 
δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη για το 
γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος. 

ΆΡΘΡΟ 8ο 
Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 
1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (στο πρωτόκολλο του 

δήμου) στις 24/02/2015 μέχρι και 10 π.μ. 
2. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο μέχρι και την 24/02/2015 μέχρι και 10 π.μ. 
3. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη 

διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμών πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, 
προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη 
διαδικασία. 

4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

ΆΡΘΡΟ 9ο 
Τιμές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών 
 
1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 
α) την τιμή - ΕΚΠΤΩΣΗ των προσφερόμενων ειδών τροφίμων με Φ.Π.Α.. 
2. Με την προσφορά, η τιμή του κάθε προϊόντος θα δίδεται ανά κιλό ή τεμάχιο, με τέτοιο 
3. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
4. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή μονάδος ή δεν δίδεται ενιαία ή κατά 

είδος τιμή, για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχτηκε του κάθε προσφερόμενου 
προϊόντος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Δημάρχου, ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
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5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
πλην των οπωροκηπευτικών κρεάτων, πουλερικών, κατεψυγμένων και ελαιόλαδου, η οποία 
θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές, η τιμή των οποίων προσδιορίζεται με βάση το 
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006. 

6. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές 
Θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό 
Θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις 
σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των 
τροφίμων ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που 
διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Δασμοί Εισανωνής 
Ο Δ. Ζηρού απαλλάσσεται από την καταβολή δασμών κατά τον εκτελωνισμό σε ορι-

σμένα είδη. Κατόπιν αυτού η τιμή των ειδών αυτών δεν θα επιβαρυνθεί με αντίστοιχο ποσό δα-
σμών εισαγωγής και επομένως οι τιμές δεν θα περιλαμβάνουν δαπάνες που αντιστοιχούν σε 
δασμούς. 

Η σχετική ατέλεια θα προσκομιστεί στο τελωνείο με μέριμνα του προμηθευτή. Εάν για 
κάποιο λόγο δεν μπορεί να χορηγηθεί ατέλεια δασμών εισαγωγής, το Ν.Π. των Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών Δ. Ζηρού οφείλει να καταβάλλει αυτούς επί πλέον της συμβατικής 
αξίας της προμήθειας 

ΆΡΘΡΟ 11ο 
Προέλευση των τροφίμων 
1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα 

προέλευσης του κάθε είδους τροφίμου που προσφέρουν. 

ΆΡΘΡΟ 12ο 
Έλεννος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού 
1. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του 

προ- σφέροντος ή των παρασκευαστών των προσφερόμενων ειδών, τα έξοδα της ειδικά για το 
σκοπό αυτό Τριμελούς επιτροπής που θα συσταθεί βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους 
προσφέροντες κατ’ αναλογία. 

2. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις 
ισχύου- σες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου, 
διενεργείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ενημέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη 
καταβολής των εξόδων εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν 
λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. 

ΆΡΘΡΟ 13ο 
Ισνύς Προσφορών 
1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. Η Υπηρεσία μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους 
να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την Προθεσμίας κατά ανώτατο όριο (3) μήνες, χωρίς οι 
διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού 
ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός 
εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου 
παράταση ισχύος της προσφοράς.
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ΆΡΘΡΟ 14ο 

Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών 
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική 

γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται 
εις βάρος του προσφέροντας. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
Προσκόμιση δείγματος 
Επειδή η προσκόμιση δείγματος είναι απαραίτητη για τη διαπίστωση της ανταπόκρισης των 

προσφερόμενων υλικών προς την τεχνική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου, για τον λόγο αυτό η 
επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει δείγματα σε τόπο και χρόνο που θα καθοριστεί από 
αυτήν μετά από έγγραφη ειδοποίηση της σε εύλογο χρόνο. 

ΆΡΘΡΟ 16ο 
Φάκελος προσφοράς 
1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα. 

Μπορεί να κατατεθούν και ένα πρωτότυπο και ένα φωτοαντίγραφο. 
2. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή 

αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 
3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά 

σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν Θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμ-
ματα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
β) Ο πλήρης τίτλος του Νομικού Προσώπου που διενεργεί την προμήθεια. 
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης. 
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προ-

σφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 
α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η 

εγγύηση συμμετοχής. 
β) Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω 

από αυτόν Θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που 
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (16.3 της παρούσας διακήρυξης). Μέσα στο φάκελο 
αυτό Θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για το κάθε προϊόν σε ευρώ. Στις τιμές αυτές 
περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση 
του προϊόντος στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, με 
το Φ.Π.Α. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί Θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

β. Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου έξω από 
αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που ανα-
φέρονται στην παρ.17.3. της παρούσας. Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά 
στοιχεία των προσφερόμενων υλικών. 

Σε περίπτωση που τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου 
όγκου να τοποθετηθούν στους κυρίως φακέλους, τότε αυτοί συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον 
προσφέροντα. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις 
προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, μονογράφει και σφραγίζει 
αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν 
ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών. 

6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους 
όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή 
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα 
μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο 
μφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 
ζητήθηκαν. 
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7. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδε-

κτες. 
9. Δεν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της ποσότητας του κάθε 

προϊόντος. 
10. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία του κάθε προσφερόμενου προϊόντος, η με-

ταφορά και η παράδοση αυτού. 

ΆΡΘΡΟ 17ο 
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών. 
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμ- 
φέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει σ’ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπι-
στευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση  θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 
μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης 
του ενδιαφερόμενου. 

ΆΡΘΡΟ 18ο 
Dumping Επαγωγικές επιδοτήσεις 
1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών κάτω του κόστους παρα-

γωγής, διανομής, επεξεργασίας ή εμπορίας του κάθε προσφερόμενου προϊόντος (τιμή Dumping) ή 
ότι το προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται. Οι προ- 
σφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του 
κάθε προϊόντος ή της παρασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση 
που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν ενδιάμεσα προϊόντα) για την 
κατασκευή του τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω φάσεις βιομηχανοποίησης επιβάλλεται ρητά να 
δηλωθούν στην προσφορά των ενδιαφερόμενων. 

2. Οι προσφέροντες παρασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντος χωρών που δεν 
έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών Δασμών και Εμπορίου (GATT) ή δεν 
λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση, οφεί-
λουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι 
αποδέκτης πολιτικής τιμών κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για 
εμπορία (τιμή ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης). 

3. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες 
προϊόντα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την 
Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουμανία, Πολωνία, Τσε-
χία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο 
κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει, στο χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα ή που 
συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. 

ΆΡΘΡΟ 19ο 
Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιυών 
1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δη-

μόσια και αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού οι φάκελοι των προσφορών 
με τη σειρά που επιδόθηκαν. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται 
και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά. 

Ο εσωτερικός φάκελος που περιέχει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», δεν ανοίγεται, αλλά 
σημειώνεται σ’ αυτόν ο αύξων αριθμός του αντίστοιχου εξωτερικού φακέλου και μονογράφεται από 
τα μέλη της Επιτροπής, στην κατοχή της οποίας και παραμένει μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση 
των δικαιολογητικών της προσφοράς. 
Ο εσωτερικός φάκελος που περιέχει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», δεν ανοίγεται, αλλά 
σημειώνεται σ’ αυτόν ο αύξων αριθμός του αντίστοιχου εξωτερικού φακέλου και μονογράφεται από 
τα μέλη της επιτροπής στην κατοχή της οποίας και παραμένει μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση 
των τεχνικών και των λοιπών στοιχείων της προσφοράς. 
2. Στη συνέχεια η συνεδρίαση γίνεται μυστική, και η επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιο- 
λογητικών που βρέθηκαν στους φακέλους. Αφού εξετάσει με λεπτομέρεια τα δικαιολογητικά συμ-
μετοχής, για τη διαπίστωση της εγκυρότητάς τους και την εξακρίβωση της πληρότητας του υπο- 
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βληθέντος φακέλου προσφοράς, αποφαίνεται για την αποδοχή των προσφορών ή μη. Στην δεύτερη 
περίπτωση αιτιολογεί τους λόγους απόρριψης της προσφοράς. Κατόπιν προσκαλεί στην αίθουσα 
όσους κατέθεσαν προσφορά, κι ενημερώνει τους συμμετέχοντες. Η Επιτροπή μπορεί, αν το κρίνει 
απαραίτητο, να μη αποφασίσει αμέσως την ίδια ημέρα σ’ αυτή τη συνεδρίαση, για την οριστική 
απόφασή της ως προς τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και να το ανακοινώσει σε επόμενη 
συνεδρίασή της, αφού προηγουμένως θα έχει ενημερώσει τους ενδια- φερόμενους να προσέλθουν 
τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν με απόδειξη ενημέρωσης, και να συνεχιστεί η διαδικασία του 
διαγωνισμού κατόπιν. 
3. Στη συνέχεια η Επιτροπή συνεδριάζει δημόσια κι εξετάζει τις προσφορές που εγκρίθηκαν, αν 
πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Η διαδικασία είναι η ίδια με την προηγούμενη φάση του δια-
γωνισμού. Στους αποκλεισθέντες σ’ αυτή τη φάση προμηθευτές επιστρέφονται αμέσως τα δικαιο- 
λογητικά συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς, ως και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς 
σφραγισμένος, όπως κατατέθηκε. Η Επιτροπή μπορεί αν το κρίνει απαραίτητο να μη αποφασίσει 
αμέσως την ίδια ημέρα σ’ αυτή τη συνεδρίαση, για την οριστική απόφασή της ως προς τους συμ- 
μετέχοντες στη συνέχεια του διαγωνισμού, λόγω απόκλισης μεταξύ τεχνικής προσφοράς ενδιαφε- 
ρόμενου και τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, και να το ανακοινώσει σε επόμενη συνε-
δρίασή της, γιατί πιθανώς να απαιτηθεί περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων, αφού προηγου-
μένως θα έχει ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν 
με απόδειξη ενημέρωσης, και να συνεχιστεί η διαδικασία του διαγωνισμού κατόπιν. Στην φάση αυτή 
η επιτροπή δύναται να έχει τη συνδρομή εξειδικευμένων υπαλλήλων της υπηρεσίας και να ζητά την 
γνώμη τους για τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών. 
4. Εφόσον όμως η Επιτροπή αποφασίσει τη συνέχεια του διαγωνισμού, συνεδριάζει δημόσια κι 
ανοίγει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών, αριθμεί και μονογράφει τις οικονομικές προ-
σφορές κι ανακοινώνει μεγαλόφωνα το περιεχόμενο αυτών. Η επιτροπή οφείλει σε κάθε περίπτωση 
να ενημερώσει τους συμμετέχοντες προμηθευτές σ’ αυτή τη διαδικασία, δυο (2) ημερολογιακές 
ημέρες νωρίτερα από το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για την ακριβή ημέρα και ώρα του 
ανοίγματος, όταν αυτό δεν γίνει την ίδια ημέρα σε συνέχεια των προηγούμενων σταδίων του 
διαγωνισμού. Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό ή τα πρακτικά 
ανάλογα με την εξέλιξη του διαγωνισμού, και με διαβιβαστικό της, προτείνοντας, και 
γνωμοδοτώντας για τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις (υποβάλλεται κι αυτή συνημμένα), το απο-
στέλλει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζηρού, για την λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 
του πρακτικού ή πρακτικών, και την κατακύρωση του αποτελέσματος. 
Οποιαδήποτε πληροφόρηση ή πρόσκληση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει και με τηλεο-
μοιοτυπία, ώστε αυτό ν’ αποδεικνύεται. 

 
ΆΡΘΡΟ 20ο 
Αξιολόγηση προσφορών
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1. Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 
της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης περί ΕΚΠΟΤΑ και λαμβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία: 

-Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυ-
ξης. 

-Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 
-Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνι-

σμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή του κάθε προσφερόμενου προϊόντος. 
2 . Η κατακύρωση της προμήθειας, οπωροκηπευτικών. πουλερικών , κρεάτων νωπών, 

κατεψυνμένων ψαριών, ελαιόλαδου θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 
εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Π.Ε. Πρέβεζας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

3 . Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η κατακύρωση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) 
που θα προσφέρει μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στις τιμές της μελέτης και με την 
προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές 
προδιαγραφές της προμήθειας. 

4. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης και 
είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

ΆΡΘΡΟ 21ο 
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότησή της προς το όργανο που αποφασίζει σχετικά, 

προτείνει για: 
α. Την κατακύρωση της προμήθειας για κάθε είδος τροφίμου που προφέρει ο προμηθευτής.  
β. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή 

μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
γ. Την κατανομή του κάθε είδους τροφίμου μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες 

προσφορές ή και τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. 
2. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Ο.Ε. , όταν η Επιτροπή Αξιολόγηση γνωμοδοτεί 
για: 
α. τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας, 
β. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των 

όρων 
γ. την τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους. 
3. Για το ίδιο είδος τροφίμου δεν παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού σε 

διαφορετικούς προμηθευτές. 

ΆΡΘΡΟ 22ο 
Συνέχιση του διαγωνισμού 
Με απόφαση της Ο.Ε. και έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης - διενέρ-

γειας μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμ- 
μετέχοντες, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, με την προϋπόθεση 
όμως ότι ο αρχικός διαγωνισμός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του. 

ΆΡΘΡΟ 23ο 

Ενστάσεις 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της 

συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στην Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού δια-

στήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για 
τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της 
διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 
Η ένσταση εξετάζεται και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο (3) εργάσιμες ημέρες πριν από 
τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

Όταν με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε μετατίθεται και η 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό διάστημα τουλάχιστον ΠΕΝΤΕ (5) ημερών 
από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία 
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που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 
2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ 

αυτόν μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ’ αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. 
Η ένσταση υποβάλλεται στην Υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή 
δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης 
υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στο αποφασίζον όργανο. 

3. Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν τη 
συνέχιση του διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από την Ο.Ε. μετά την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Ο.Ε., καθώς και οι αποφάσεις της, που αφορούν στην κατα- 
κύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους. 

5. Η Υπηρεσία υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των 
αποφάσεων της Ο.Ε. που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή 
σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τυλεομοιοτυπική συσκευή ή με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ή με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο. 

6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν 
λαμβάνονται υπόψη. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του 
Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό 
προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγα-
λύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. (ΑΡ. 35 Ν.3377/2005). 

ΆΡΘΡΟ 24ο 
Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
1. Στον προμηθευτή (ή προμηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση. 
2. Ο προμηθευτής (ή προμηθευτές) στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται 

να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με 
το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. 

3. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον 
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλε-
γράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προ-
μηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατα-
τεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συμμετοχής 
παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης 

4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την 
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

ΆΡΘΡΟ 25ο 

Σύμβαση 
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύμβαση 

που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα 

στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
γ. Τα προς προμήθεια προϊόντα και την ποσότητα. 
δ. Την έκπτωση ή την τιμή για τα τρόφιμα που έχει προσφερθεί. 
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους προϊόντος. 
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε προϊόντος. 
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες. 
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προ- 

βλέπεται αναπροσαρμογή. 
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας  
ια. Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε προϊόντος 
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3. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συ-
νοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κα-
τάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθε-
τους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από τον δήμαρχο. 

4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνή-
σουν γι αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγη-
σης. 

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος ή εάν αυτή που παραδόθηκε, 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμα-
ντο ή όχι αναγκαίο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλ-

λόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ΆΡΘΡΟ 26ο 
Εγγυήσεις 
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
α. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 2% επί της δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ. 
Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για ορισμένα προϊόντα, προσκομίζει εγγύηση συμ-

μετοχής, που γίνεται αποδεκτή ανάλογα με την ομάδα με την οποία συμμετέχει. Για την διευ-
κόλυνση της υπηρεσίας κατά το στάδιο της αξιολόγησης, ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να 
αναφέρει σε δήλωση του ακριβώς τα προϊόντα ή τις κατηγορίες προϊόντων που συμμετάσχει. 

Η εγγύηση ισχύει με ποινή αποκλεισμού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων μη-
νών (4) από την ημέρα του διαγωνισμού. 

δ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή, στον οποίο κατακυρώθηκε η προμή-
θεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. 

β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, 

πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ’ αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθμ. 11389/1993 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παρα-
λαβή των τροφίμων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμ-
βαλλόμενους. Η εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση της Επι-
τροπής Αξιολόγησης, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παρα- 
λήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκ-
πρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 

ΆΡΘΡΟ 27ο 
Παραλαβή των τροφίμων 
1. Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων και η συγκρότηση της 

Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθμ. 11389/1993 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.).
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2. Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων και η έκδοση των σχετικών πρω-

τοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 
3. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των 
τροφίμων. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και 
ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο Ν.Π.Δ.Δ., ο συμβατικός 
χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των τροφίμων χωρίς να 
υπολογίζεται σ’ αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την 
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν ει-
δοποιήσει έγκαιρα την Υπηρεσία για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τις ποσότητες 
των τροφίμων, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής 
αρχίζει από την ημερομηνία που η Επιτροπή Παραλαβής είναι σε Θέση να προβεί στη διαδικασία 
παραλαβής. 

4. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματο-
ποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας με ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην παρ. 10 
του άρθρου 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), στην οποία δεν μπορεί να συμμετάσχουν ο πρόεδρος και τα 
μέλη της Επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση 
χρόνο και όταν: 

α. Το τρόφιμο κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμ-
φωνα με τα ισχύοντα, διαφορετικά υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. 

β. Το τρόφιμο παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως ότι 
μπορεί να παραληφθεί, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση αυτών, 
εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τι-
μής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα από γνωμοδότηση της δευτεροβάθμιας 
Επιτροπής. 

γ. Η δευτεροβάθμια Επιτροπή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπο- 
νται από τη σύμβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν 
έξοδα βαρύνουν την Υπηρεσία. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική Επιτροπή 
Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

ΆΡΘΡΟ 28ο 
Χρόνος παράδοσης 
1. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμή-

θειας και άμεσα, να εφοδιάσει την Υπηρεσία με την παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίμων. 
2. Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων Θα γίνεται περιοδικά και σε τακτά χρονικά 

διαστήματα στα κτίρια των Π.Σ. και ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπέρβαση του χρόνου 
παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά Θα απορρίπτεται. Ο προμηθευτής 
υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους τροφίμου μέσα στα χρονικά όρια και με 
τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση. 

3. Η ποσότητα των Τροφίμων με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας, θα παραδίδεται στα κτίρια 
των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δ. Ζηρού κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη και έπειτα 
από ενημέρωση του προμηθευτή τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα. Τα οπωρολαχανικά και 
τα κηπευτικά πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα και διατηρημένα χωρίς την προσθήκη επικίνδυνων 
συντηρητικών ουσιών. Όλα τα τρόφιμα Θα πρέπει να μη έχουν ξένες ύλες και προσμίξεις και 
ελαττώματα, να είναι αρίστης ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής και σε κάθε περίπτωση πολύ πριν 
την ημερομηνία λήξης της κατανάλωσής τους, όπως αυτή αποτυπώνεται στις ειδικές ενδείξεις που 
θα αναγράφονται στη συσκευασία αυτών. 

4. Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύου- 
σας νομοθεσίας περί συσκευασίας των τροφίμων. 

5. Η μεταφορά και παράδοση του τροφίμων θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με 
δικά του ή μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία, τα οποία πρέπει να είναι καθαρά 
και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων. Τα τρόφιμα θα 
παραδίδονται σε χώρο ή χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών 
Σταθμών, τους χώρους υποδοχής των τροφίμων και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημέρα και 
ώρα που προτίθεται να παραδώσει το κάθε τρόφιμο, τουλάχιστον πεντε (5) εργάσιμες ημέρες 
νωρίτερα, εκτός και αν η ημέρα και ώρα παράδοσης είναι ορισμένη και τακτή.

ΑΔΑ: 7ΞΡΩΩΡ0-5ΞΝ
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7. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημάρχου να μετατίθεται, μετά 
από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική 
αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που 
συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του 
συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

ΆΡΘΡΟ 29ο 
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 

1. Σε περίπτωση που το προϊόν παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση που χορηγήθηκε, 
σύμφωνα με το άρθρο 30 της παρούσας επιβάλλονται, εκτός των τυχόν 
προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως 
εξής: 

α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν 
υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 30 της παρούσας, 
χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο 2,5 % επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον 
υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται 
ολόκληρη μέρα. 

β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού 
διαστήματος, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του 
κάθε είδους τροφίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

1. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται 
στη συμβατική αξία του προϊόντος που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς το Φ.Π.Α.. 

2. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου, 
παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα τρόφιμα ή τα είδη Καθαριότητος 
μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού που διενεργείται εις βάρος 
του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 
10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο 
παρερχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα 
στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα τρόφιμα, ο διαγωνι-
σμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση του Δημάρχου ύστερα 
από την οριστική παραλαβή των υλικών. 

3. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, 
γίνεται με παρακράτηση από το ποσό που έχει να λαμβάνει ο προμηθευτής ή σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν 
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

4. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι 
επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

ΆΡΘΡΟ 30ο 
Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση 
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μέρους ή ολόκληρης της συμβατικής 

ποσότητας των τροφίμων, με απόφαση του Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που να 
είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή Προθεσμία που ορίζεται 
από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του 
συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι 
μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται 
μετά τη λήξη του και ο προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 
κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει 
την ποσότητα των τροφίμων που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του 
ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του 
παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή της για 
την επιστροφή των απορριφθέντων τροφίμων και την παραλαβή τους από τον 
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προμηθευτή. 
Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων 

ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης 
συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα 
τρόφιμα δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης 
από αυτόν των τροφίμων και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, δεν 
επιστρέφονται πριν την παραλαβή των τροφίμων για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος 
και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή 
τους. Το παρα- 

14
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πάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την 
παρέλευση του εικο- σαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα 
επιστρεφόμενα τρόφιμα, πέραν του προστίμου, τα τρόφιμα καταστρέφονται κατά την 
κρίση της υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Η επιστροφή των τροφίμων που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση 
ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην 
περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που 
απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία 
της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. 

Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, 
που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή 
της με απόφαση του Δημάρχου, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 
2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η 
προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προμηθευτής 
δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, η Υπηρεσία μπορεί να προβεί στην 
καταστροφή της ποσότητας αυτής. 

3. Με απόφαση του Δημάρχου και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των τροφίμων που 
απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ότι ο 
προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν 
καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

ΆΡΘΡΟ 31ο 
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 
1. 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 του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης. 

2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από την σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των τροφίμων σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στα άρθρα 27 και 28 της παρούσας. 

3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος 
επιβάλλονται σ’ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθμ. 
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

ΆΡΘΡΟ 32ο 
Εγγυήσεις ποιότητας 
1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος Θα εγγυηθεί ότι τα 

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

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

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

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

ΆΡΘΡΟ 33ο 
Τρόπος Πληρωμής & Κρατήσεις 
1. Η πληρωμή της αξίας του κάθε είδους τροφίμου θα γίνεται με εξόφληση 

όλου του ποσού 
μετά την προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια   προϊόντων. Όλα τα 
δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ.. 

2. Ο δήμος Ζηρού οφείλει να εξοφλεί τα τιμολόγια σε διάστημα που ορίζεται 
κάθε φορά από τις σχετικές διατάξεις και υποβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία. Η 
υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης 
του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

3. Ο προμηθευτής βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, φόρους, τέλη που 
ισχύουν και με κράτηση 0,10 υπέρ της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων 
συμβάσεων. Ο φπα θα βαρύνει το δήμο. 

ΆΡΘΡΟ 34ο 
Άλλα στοιχεία- ειδικοί όροι 
1. Η Υπηρεσία δεν θα κάνει αποδεκτές και προσφορές που αναφέρονται σε 

μέρος της προ- κηρυχθείσης ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου, κατά παρέκκλιση 
αυτής που ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

2. Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων 
του κάθε είδους τροφίμου που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον 
όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος 
τροφίμου, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας. 

3. Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης, το Ν.Π.Δ.Δ. μπορεί να 
ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης και της 
προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι και 20%, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και επωφελές 
για την Υπηρεσία . Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει 
το αίτημα της Υπηρεσίας, με την Ίδια ακριβώς τιμή ή ποσοστό έκπτωσης με αυτή της 
προσφοράς του και για το ίδιο ακριβώς είδος. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός 
για την Υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά 
μόνο εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες της και την προσφορά του αναδόχου για να 
προβεί σε τέτοια απαίτηση. 

4. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού 
Προϋπολογισμού, Θα απορρίπτονται ως ασύμφορες. 

5. Η παρούσα διακήρυξη μπορεί να παραταθεί για 2 (δυο) μήνες, με τις ίδιες 
τιμές - εκπτώσεις και του ίδιους όρους με μονομερή δήλωση του δήμου Ζηρού. 

ΆΡΘΡΟ 35ο 
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης 
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ζηρού,  Πλ. Γεννηματά 48200 
Φιλιππιάδα στο τηλ.2683360626. 

2. Η περίληψη της παρούσης Θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Δήμου Θα δημοσιευθεί τουλάχιστον στις εφημερίδες που απαιτούνται από τη 
νομοθεσία και θα αναρτηθεί στο site του Δήμου Ζηρού www.dimoszirou.gr 
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3. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, και τα λοιπά έξοδα της 
δημοπρασίας, αρχικής & επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον προμηθευτή ή 
τους προμηθευτές που ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι, αμέσως μετά την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 
            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ       
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Με την παρούσα μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ΕΚΠΟΤΑ, προβλέπεται η ανάθεση της ακόλουθης προμήθειας, όπως αναλυτικά 
παρακάτω : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 του Δήμου Ζηρού και 
του ΝΠΔΔ Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζηρού 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 65.000,00 €  
Η άνω προμήθεια χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους ( τμηματικά από 

ΕΣΠΑ)  συνολικά με το παραπάνω ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 
έτους 2015 στους Κ.Α.: 10-6681.001 του ΝΠΔΔ και ο Κ.Α. : 20-6635.002 του Δήμου 
Ζηρού 

Θα εκτελεστεί δε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
Η συγκεκριμένη τεχνική έκθεση αναφέρεται σε υλικά αξίας 65.000,00 €. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
 
ΓΕΝΙΚΑ: Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, προϊόντα 
εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και 
Κτηνιατρικές διατάξεις αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατώτερης 
ποιότητας. Η μεταφορά των προϊόντων πρέπει να πληροί τους όρους του 
«Κώδικα Τροφίμων και Ποτών» και τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. Η 
συσκευασία των υπό προμήθεια ειδών πρέπει να είναι κατάλληλη για τρόφιμα 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την 
υποχρέωση αντικατάστασης προϊόντων που πλησιάζουν την ημερομηνία 
λήξης τους και δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:  
Πρόκειται για την προμήθεια τροφίμων για το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ζηρού 
«Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ζηρού (Ν.Π.Δ.Δ.)» και τον Δήμο 
Ζηρού για τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών και την προμήθεια γάλακτος 
στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Ζηρού. 
 
Συγκεκριμένα: 
 
 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
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1.1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ:  

 Θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία «έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο». 

 Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα 

 Να είναι οξύτητας μικρότερης ή ίσης με 0 – 1% 
 Να προέρχεται από τυποποιητήρια και παρασκευαστήρια 

εγκατεστημένα στην Ελλάδα, που να παρέχουν βεβαίωση ότι 
εφαρμόζεται το σύστημα HACCP. 

 Να είναι συσκευασμένο σε ανοξείδωτα δοχεία 5lt στα οποία θα 
αναφέρονται η ονομασία, η κατηγορία, το καθαρό βάρος, ο 
παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία 
ελάχιστης διατηρησιμότητας και οι συνθήκες διατήρησης. 
 

1.2 ΤΥΡΙΑ: 
Φέτα εγχώρια συσκευασμένη 

 Να είναι φέτα Α ποιότητας Π.Ο.Π και να αναγράφεται ρητά στη 
συσκευασία το όνομα «φέτα ». 

 Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα. 
 Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα. 
 Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή ή 

γεύση. 
 Η συσκευασία να είναι κλειστή κατάλληλη για τρόφιμα, με ένδειξη της 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης, να περιέχει άλμη, 
ώστε τα κομμάτια να διατηρούνται μέσα σε αυτή. 

 Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια 
υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον 
κώδικα HACCP. 

 Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. 
 
Τυρί κασέρι εγχώριο συσκευασμένο  

 Να είναι τύπου 40% υγρ - 40 % λίπος ελληνικής παραγωγής. 
 Η συσκευασία να είναι κλειστή, κατάλληλη για τρόφιμα με ένδειξη της 
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ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 
 Να είναι παρασκευασμένο από αιγοπρόβειο γάλα. 
 Να είναι ημίσκληρο, εύγευστο και να έχει υποστεί την ωρίμανση που 

από την νομοθεσία προβλέπεται. 
 Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια 

υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον 
κώδικα HACCP. 

 Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. 
Σημειώνουμε: Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «τυρί κασέρι» και όχι 
«τύπου κασέρι» 

 
Τυρί κεφαλοτύρι εγχώριο (τριμμένο) συσκευασμένο  

 Να είναι τύπου 38% υγρ. - 40 % ελληνικής παραγωγής. 
 Να είναι παρασκευασμένο από γάλα πρόβειο ή κατσικίσιο ή μίγμα 

αυτών. 
 Η συσκευασία να είναι κλειστή κατάλληλη για τρόφιμα με ένδειξη της 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 
 Το τυρί να είναι σκληρό εύγευστο και να έχει υποστεί ωρίμανση 

τουλάχιστον 3 μηνών.  
 Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια 

υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον 
κώδικα HACCP.  

 Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. 
Σημειώνουμε: Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «τυρί κεφαλοτύρι» και 
όχι «τύπου κεφαλοτύρι» 

 
Τυρί Ημίσκληρο σε φέτες για τοστ συσκευασμένο. 

 Να είναι Α ποιότητας ελληνικής παραγωγής, παρασκευασμένο από 
αγελαδινό γάλα 

 Η συσκευασία να είναι  κλειστή κατάλληλη για τρόφιμα. 
 Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια 

υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον 
κώδικα HACCP. 
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 Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος και να έχει υποστεί 
επιτυχή ωρίμανση. 

Σημειώνουμε: Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «Τυρί ημίσκληρο», η 
επωνυμία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή, το βάρος του 
περιεχομένου καθώς και την ημερομηνία κοπής και λήξης. 

 
1.3 ΜΕΛΙ:  

 Η συγκομιδή και η παραγωγή να γίνεται στην Ελλάδα και αυτό να 
αναφέρεται ρητώς στη συσκευασία. 

 Να είναι αγνό φυσικό, ανεπεξέργαστο προϊόν χωρίς προσμίξεις και 
συντηρητικά σε συσκευασία 920-1000gr γυάλινη ή μεταλλική, 
εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, με ημερομηνία παραγωγής και 
λήξης κατανάλωσης. 

 Να προέρχεται από θυμάρι και τούτο να αναφέρεται στην ετικέτα 
συσκευασίας. 

 Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα. 
 
1.4 ΑΥΓΑ:  

 Να παράγονται στην Ελλάδα. 
 Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία με ατομικά 

χωρίσματα. 
 Η προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα 

για την ορθή λειτουργία συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων 
σημείων ελέγχου (HACCP) της εταιρείας παραγωγής, επεξεργασίας, 
αποθήκευσης και διακίνησης του προϊόντος, επί ποινή απόρριψης σε 
περίπτωση μη προσκόμισης. 

 Τα χορηγούμενα είδη θα είναι Α΄κατηγορίας βάσει ποιότητας και βάσει 
βάρους κατηγορίας Μ 53 gr έως 63gr (ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ) , επίσης θα 
είναι σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα δελτία παραγγελίας του 
Δήμου. 

 Τα αυγά της κατηγορίας Α΄πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
Α) Κέλυφος και μεμβράνη φυσιολογικά, καθαρά, άθικτα. 
Β) Αεροθάλαμος: Ύψος όχι μεγαλύτερο από 6 χιλιοστά και 
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αμετακίνητος. 
Γ) Λεύκωμα αυγού: Καθαρό, διαυγές, ζελατινώδους συστάσεως, 
απαλλαγμένο από πάσης φύσεως ξένων σωμάτων. 
Δ) Κρόκος αυγού: Ορατός στην ωοσκόπηση μόνο υπό μορφή σκιάς 
χωρίς εμφανή περίμετρο και απαλλαγμένο από πάσης φύσεως ξένων 

σωμάτων. 
Ε) Σπέρμα: Μη αισθητώς ορατό κατά την ωοσκόπηση. 
Στ) Οσμή: Απαλλαγμένα από ξένες οσμές. 
Ζ) Να μην έχουν καθαρισθεί με υγρά ή ξηρά μέθοδο. 
Η) Να μην έχουν υποστεί επεξεργασία διατηρήσεως ή Ψύξεως. 
Θ) Υποχρεωτικές ενδείξεις: 
-Επί των αυγών. Η υποχρεωτική σήμανση κάθε αυγού με το διακριτικό 
αριθμό παραγωγού για έλεγχο καταγωγής και του τρόπου παραγωγής. 
-Επί της συσκευασίας των αυγών. Ο διακριτικός αριθμός του κέντρου 
συσκευασίας για τη χώρα μας GR, η ποιοτική κατηγορία, η κατηγορία 
βάρους, το όνομα ή την εταιρική επωνυμία του κέντρου ωοσκοπήσεως 
και συσκευασίας, το σήμα της επιχείρησης. Το διακριτικό αριθμό σήμα 
της κατηγορίας Α΄σε κύκλο διαμέτρου τουλάχιστον 12 χιλιοστομέτρων. 
Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Η ημερομηνία συσκευασίας 

 Η παραλαβή και η μεταφορά των νωπών αυγών να πληροί τους όρους 
της κείμενης Υγειονομικής νομοθεσίας «Καν.1907/90,2295/2003/ΕΚ» 

 Έλεγχος μακροσκοπικός- χημικός-μικροβιολογικός 
 

1.5 ΑΛΕΥΡΙ:  
 Να παράγεται από αγνές πρώτες ύλες και να συσκευάζεται στην 

Ελλάδα. 
 Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες 1000 

γραμμαρίων αεροστεγείς με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και λήξης 
κατανάλωσης. 

 Το αλεύρι θα πρέπει να είναι σίτου τύπου 70%. 
 
1.6 ΖΥΜΑΡΙΚΑ:  

 Να είναι παρασκευασμένα από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου 
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ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση και σε 
υγιεινές συνθήκες. 

 Χώρα παρασκευής τους να είναι η Ελλάδα. 
 Η συσκευασία να είναι αεροστεγής του ½ κιλού και να αναγράφεται σε 

αυτήν η ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του 

προϊόντος. 
 Να υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης 

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

 Μακαρόνια – πάστες, χυλοπίτες, κριθαράκι κτλ. 
 
1.7 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (CORN FLAKES):  

 Να παράγονται και να συσκευάζονται στην Ελλάδα από αγνές πρώτες 
ύλες (καλαμπόκι). 

 Η συσκευασία να είναι 500 γρ εγκεκριμένη για τρόφιμα και να 
αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης - κατανάλωσης. 

 
1.8 ΟΣΠΡΙΑ (φακές ψιλές-φασόλια μέτρια):  

 Να παράγονται στην Ελλάδα και να είναι Α’ ποιότητας. 
 Να είναι συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες 500 γραμμαρίων. 
 Θα είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και 

γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη 
συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα 
σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για 
τον άνθρωπο, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής 
και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 

 Θα προτιμηθούν τα όσπρια βιολογικής προέλευσης που παράγονται 
από παραγωγούς που φέρουν βεβαίωση παραγωγής βιολογικών 
προϊόντων. 

 Τα όσπρια δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά. 
 Να υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από 
τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
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1.9 ΡΥΖΙ:  

 Σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. Α΄ ποιότητας, (γλασσέ, μπόνετ 
κίτρινο).  

 Θα είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και 

γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα , φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη 
συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα 
σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για 
τον άνθρωπο, με ένδειξη στην συσκευασία της ημερομηνίας 
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 

 Να υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από 
τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης 

 
1.10 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ:  

 Σε αεροστεγή συσκευασία των 43 γρ.  
 
1.11 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΑΟΥΛΑ -ΒΕΡΙΚΟΚΟ: 

 Να είναι ελληνικής προέλευσης και παρασκευασμένη με γεύση και 
οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος είδους. 

 Θα διατίθεται σε συσκευασία 500 γρ. επιλογής ειδών. 
 Να υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης 

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

 Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξη χωρίς συντηρητικά.  
 
1.12 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT:  

 Να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά έλαια εμπλουτισμένο με 
βιταμίνες, κατάλληλο για άλειμμα και για την Παρασκευή γλυκών και 
φαγητών. 

 Θα παραδίδεται σε συσκευασία 500 γρ. κατά προτίμηση σε πλαστικό 
κύπελλο (κεσές), εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, με ένδειξη στην 
συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του 
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προϊόντος. 
 Να υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης 

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

 Περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες άνω των 62 % και κάτω του 80% 

 
1.13 ΑΛΕΥΡΙ:  

 Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου 
βιομηχανικώς καθαρισμένου από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία   

 Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες 500 γρ. 
αεροστεγείς  και χάρτινη με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και λήξης 
κατανάλωσης. 

 
1.14 ΑΛΑΤΙ:  

 Σε πλαστική συσκευασία 500 γρ. εγκεκριμένη για τρόφιμα. 
 Να είναι εγχώριο , θαλασσινό , ιωδιούχο με ημερομηνία λήξης 

κατανάλωσης. 
 Η περιεκτικότητα του σε NaCI να είναι τουλάχιστον 97 %  

 
1.15 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΑΡΑΚΑΣ – ΣΠΑΝΑΚΙ – ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ):  

 Τα υπό προμήθεια α είδη θα είναι Α΄ Ποιότητος, θα έχουν το ζωηρό 
φυσιολογικό τους χρώμα θα είναι καθαρισμένα, απαλλαγμένα ξένων 
σωμάτων, κατά προτίμησης εγχώριας παραγωγής. 

 Τα είδη των κατεψυγμένων λαχανικών είναι: 
1. Αρακάς σε συσκευασία του 1 κιλού 
2. Φασολάκια στρογγυλά, όχι κομμένα σε συσκευασία του 1 κιλού  
3. Σπανάκι σε συσκευασία των 750 γραμ. 

 Η συσκευασία των κατεψυγμένων λαχανικών θα είναι, κατάλληλη για 
τρόφιμα, με τις απαραίτητες ενδείξεις (είδος, ημερομηνία παραγωγής 
και ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης, στοιχεία παραγωγής, 
στοιχεία διακινητή, καθαρού βάρους επίπαγου επί τις εκατό κλπ) στην 
ελληνική γλώσσα . 

 Η μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με μεταφορικά μέσα –ψυγεία σε 
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θερμοκρασία 18 βαθμούς Κελσίου καθαρά, απολυμασμένα, με 
καταγραφικά θερμόμετρα. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να 
βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. 

 Η προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα 
για την ορθή λειτουργία συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων 

σημείων ελέγχου (HACCP), της εταιρείας παραγωγής, επεξεργασίας, 
αποθήκευσης, διακίνησης, επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη 
προσκόμισης. 

 
1.16 ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ (πιπέρι-μπαχάρι-δάφνη-κανέλλα ολόκληρη-κανέλλα 
τριμμένη-κύμινο- μοσχοκάρυδο-ρίγανη) 

 Θα είναι Α΄ ποιότητας, απαλλαγμένα από ξένες ύλες και οσμές. 
 Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 
1.16.1 Δάφνη: Σε συσκευασία των 15 γραμ. που θα περιέχει ολόκληρα φύλλα 
1.16.2 Κανέλλα ολόκληρη: Σε συσκευασία των 50 γραμ.  
1.16.3 Κανέλλα τριμμένη : Σε συσκευασία των 50 γραμ. 
1.16.4 Κύμινο: Σε συσκευασία των 50 γραμ.  
1.16.5 Μοσχοκάρυδο τριμμένο: Σε συσκευασία των 15 γραμ.  
1.16.6 Πιπέρι μαύρο τριμμένο: Σε συσκευασία των 50 γραμ.  
1.16.7 Ρίγανη τριμμένη: Σε συσκευασία των 50 γραμ.  
1.16.8 Μπαχάρι τριμμένο ή ολόκληρο: Σε συσκευασία των 50 γραμ.  
 
1.17 ΖΑΧΑΡΗ – ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ :  

 Να είναι κρυσταλλική  φυσικό προϊόν ελληνικής παραγωγής. 
 Σε χάρτινη συσκευασία των 1000 γρ. η οποία θα φέρει επάνω την 

ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και ένδειξή του 
διεθνούς σήματος ζάχαρης. 

 
1.18 ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ:  

 Σε συσκευασία των 20 γραμμαρίων.  
 Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 
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1.19 ΞΥΔΙ:  

 Να είναι από σταφύλι και να μην περιέχει αλκοόλη. 
 Σε συσκευασία των 350-400 γρ. 

 

1.20 ΧΥΜΟ ΛΕΜΟΝΙΟΥ : 
 Η Συσκευασία του να αναγράφει τη φράση << Άρτυμα λεμονιού>>  

 
1.21 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ:  

 Σε συσκευασία των 500 γραμμαρίων χάρτινη η μεταλλική, το άνοιγμα 
της οποίας δεν θα απαιτεί ανοιχτήρι. 

 Χωρίς προσθήκη συντηρητικών. 
 Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 
 

1.22   ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ  
 Να προέρχεται από ελαφρά συμπύκνωση χυμού τομάτας ώστε τα στερεά 

συστατικά εκ του χυμού προερχόμενα , να είναι 6% τουλάχιστον.  
 Η συσκευασία του να είναι χάρτινη  των 500 γρ. 

  
1.23 ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ:  

 Σε συσκευασία χάρτινη τύπου TetraPack του 1 lit και των 250 ml  χωρίς 
προσθήκη συντηρητικών και ζάχαρης και να αναγράφεται στην ετικέτα 
του η ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή 
μίγμα αυτών των συστατικών με την ένδειξη «Περιεκτικότητα σε φρούτα 
50% τουλάχιστον». 

 Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης. 
 
1.24 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ:  

 Σε συσκευασία των 3000 γρ. διάφορες γεύσεις  
 Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 
 
1.25 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ:  

 Να είναι αγελαδινό σε μεταλλικό κουτί βάρους 410 γρ. με 
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περιεκτικότητα σε λιπαρά 3,5-8% ΣΥΑΛ (Στερεό υπόλειμμα άνευ 
λίπους) ελάχιστο 8,46% με εύκολο άνοιγμα. 

 Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα. 
 Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης 

ή αραίωσης. 

 Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης του προϊόντος 
και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του 
προϊόντος. 

 Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής. 
 Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από 

ζώα ή ζωοτροφές που χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα 
προϊόντα. 

 Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του να 
έχουν γίνει σύμφωνα με την οδηγία 02/46 ΕΕ. 

 Να έχουν σχετικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης και HACCP 
 

1.26 ΓΙΑΟΥΡΤΙ:  
 Να είναι στραγγιστό από αγελαδινό γάλα με 10% λιπαρά (να 

αναγράφεται στη συσκευασία) σε συσκευασία 1000γρ.  
 Με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. 
 Ελληνικής προέλευσης. 

 
 
 
1.27 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ:  

 Εγχώριας παραγωγής. 
 Άπαχη. 
 Η συσκευασία να είναι κλειστή, (μπαστούνι) κατάλληλη για τρόφιμα με 

ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης  
 Σε συσκευασία των 50 γραμ. Ελληνικής παραγωγής. 

 
1.28 ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ:   

 Σε συσκευασία του 1,5 litr Ελληνικής παραγωγής. 
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1.29 ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΑΝΙΛΙΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ:   

 Σε φακελάκι των 5 τεμαχίων βάρους 1,5 γραμ. έκαστο. 
 
1.30 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ  : 

 
 Από άνθος αραβόσιτου σε αεροστεγή συσκευασία των 43 γρ   

 

 
ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ Βακαλάος φιλέτο (κατ.), Μπακαλιάρος(Νωπό ) & 
Λαυράκι( Νωπό)  
Η διακίνηση θα πρέπει να γίνει με φορτηγά ψυγεία και να είναι εφοδιασμένα με 
άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία  
 

 Τα κατεψυγμένα να  είναι α’ ποιότητας, καλά διατηρημένα κατευθείαν 
βγαλμένα από τα ψυγεία, ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει. 

 Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα. 
 Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού τους 

βάρους. 
 Ο τεμαχισμός και η συσκευασία να έχει γίνει σε εγκαταστάσεις που 

διαθέτουν εγκεκριμένο αριθμό λειτουργίας. Τα παραπάνω πρέπει να 
αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος. 

 Επίσης, πάνω στα πακέτα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία και ο 
τόπος αλίευσης, καθώς και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

 Απαιτείται η πλήρωση όλων των διατάξεων του Κώδικα, Τροφίμων και 
Ποτών και η εναρμόνιση στις ισχύουσες κανονιστικές, κτηνιατρικές, 
υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, Π.Δ. 786/1978, περί 
κτηνιατρικής επιθεώρησης αλιευμάτων και Π.Δ. 290/92, τροποποίηση 
του Π.Δ. 786/78, κανονισμού Π.Δ.412/94 περί υγειονομικών όρων 
παραγωγής και διάθεσης μαλακίων και αλιευμάτων, κανονισμού 
2406/96/Ε.Κ. περί προδιαγραφών εμπορίας αλιευτικών προϊόντων, 
οδηγίας 2000/13/Ε.Κ. περί επισήμανσης τροφίμων καθώς και της 
Αγορανομικής Διάταξης 7/2009(άρθρο 101, 106, 107), σχετικά με την 
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εμπορία και διάθεση κατεψυγμένων αλιευμάτων σε σχέση με το 
ποσοστό του επίπαγου του άρθρου 1 του Π.Δ. 290/92. 

 Απαιτείται επίσης η εναρμόνιση στους ισχύοντες Κανονισμούς, 
κτηνιατρικές και αγορανομικές διατάξεις, περί μικροβιολογικών 
σταθεροτύπων για τα κατεψυγμένα αλιεύματα. 

 Το Λαυράκι να είναι ιχθυοτροφείου  θα προσφέρεται σε μέγεθος 

τεμαχίων, 700 εως 1000 γραμ.    

 Ο Μπακαλιάρος   θα προσφέρεται σε μέγεθος τεμαχίων εως 500 γραμ.    

 Ο Βακαλάος θα προσφέρεται σε μέγεθος τεμαχίων, 300 εως 500 γραμ.    

 
 

 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ) 
 Να παράγονται στην Ελλάδα, να είναι Α’ ποιότητας της εποχής και να 

ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές της κατηγορίας. 
 Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και 

οργανοληπτικών χαρακτήρων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
κώδικα τροφίμων και ποτών. 

 Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να 
καταναλωθούν. 

 Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια 
και τα λαχανικά χωρίς μαραμένα φύλλα. 

 Στα δελτία αποστολής τους να αναγράφεται ότι είναι Α’ ποιότητας 
καθώς και ο τόπος παραγωγής τους. 

 Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι χάρτινες, καθαρές, 
κατάλληλες για τρόφιμα, απαλλαγμένες από ξένες ύλες, ώστε να 
εξασφαλίζεται η μεταφορά και διακίνηση τους σε ικανοποιητική 
κατάσταση με ευθύνη του προμηθευτή. 

 Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα 
φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα και να μην είναι μεταλλαγμένα. 

 
 
 
 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
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Να είναι παρασκευασμένα από σιτάρι που να έχει ψηθεί την ίδια μέρα της 
διάθεσης 

5.1 Ψωμί-αρτοποιήματα. 
 Ο άρτος πρέπει να είναι χωριάτικος ή σύμμεικτος, σε φραντζόλα 

καθαρού βάρους 350γρ. παραδιδόμενος 3 με 4 ώρες μετά τον 

εκλιβανισμό του, δικαιολογημένης της νομίμου απομείωσης. Το νερό 
που θα χρησιμοποιείται θα είναι πόσιμο. Απαγορεύεται η 
χρησιμοποίηση λυκίσκου. Η έψηση με επαφή των τεμαχίων επιτρέπεται 
σε βαθμό 15% . Το ψήσιμο θα πρέπει να είναι ομοιογενές και να 
ξεχωρίζει κόρα και ψίχα. Η κόρα (φλόγωμα) θα πρέπει να είναι 
ομοιογενής καθ΄ όλη την επιφάνεια . Το μαγειρικό αλάτι να μην ξεπερνά 
το 1,5% και να πληροί τις προϋποθέσεις του μαγειρικού άλατος. Ο 
άρτος θα πρέπει να αποκτήσει την θερμοκρασία περιβάλλοντος και να 
μεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Η μεταφορά του 
άρτου θα γίνεται σε χάρτινες συσκευασίες, μέσα σε πλαστικά κάνιστρα 
ή σε καλάθια τα οποία θα τηρούν τους κανόνες υγιεινής των τροφίμων. 

 Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε ουσίας για την βελτίωση η την 
απόκρυψη της τυχόν ελαττωματικότητας των φυσικών ιδιοτήτων ή του 
χρώματος των αλεύρων . Το ψωμί που προσκομίζεται στα τμήματα του 
Ν.Π. θα είναι Φ Ρ Ε Σ Κ Ο . 

 Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από 
τον Νόμο αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα 
απολυμαίνονται τακτικά. 

 Οι προμηθευτές οφείλουν να εφαρμόζουν και να διατηρούν μία μόνιμη 
διαδικασία για την υγιεινή των τροφίμων η οποία υλοποιείται σύμφωνα 
με τις αρχές του συστήματος HACCP. 
 

5.2 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ:  
 Σε συσκευασία των 500 γρ.  
 Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η 

ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος και 
ο τόπος παρασκευής. 

5.3 Είδη ζαχαροπλαστικής. 
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 Τα είδη ζαχαροπλαστικής (μελομακάρονα - κουραμπιέδες) θα είναι 
άριστης ποιότητας και φρέσκα, από αγνά υλικά και σύμφωνα με τον 
κώδικα τροφίμων και ποτών. 

 Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από 
τον Νόμο αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα 

απολυμαίνονται τακτικά. 
 Οι προμηθευτές οφείλουν να εφαρμόζουν και να διατηρούν μία μόνιμη 

διαδικασία για την υγιεινή των τροφίμων η οποία υλοποιείται σύμφωνα 
με τις αρχές του συστήματος HACCP. 
 

5.4 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ ή ισοδύναμου:  
Τύπου Πτί –Μπέρ, με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και λήξης 
κατανάλωσης. 

 
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
6.1 Το κρέας πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας, από ζώο νεαρής ηλικίας, το 
οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος, χωρίς 
οσμή και αίματα, η ποσότητά του θα ανήκει στο είδος ζώου ή από ολόκληρο 
ζώο, αν πρόκειται για μικρό και όχι από κομμάτια διάφορων ζώων. Το είδος 
και η ποσότητα θα καθορίζεται από την παραγγελία του κάθε Σταθμού. Τα 
κρέατα θα είναι ντόπια, δηλ. ελληνικής παραγωγής. 
Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις 
και σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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ΟΜΑΔΑ Α    
Κ.Α. 10-6481.001 και 20-6635.002  «Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου»                                            
40.000,00 €  

Α.  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ        ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
Σ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΙΜΗΣ  

1  ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (συσκ. του 1 κιλού)  150  ΚΙΛΑ  5.6  840  

2  ΑΛΕΥΡΙ (συσκ. του 1 κιλού)  220  ΚΙΛΑ  2.1  380  

3  ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ (ελλην. παραγωγής) (συσκ. 
του 1 κιλού)  

130  ΚΙΛΑ  1.8  132  

4  ΑΥΓΑ(Α' Ποιότητας ,Ελληνικά, με ημερομ. 
Παραγωγής, ) (6άδα)  

450  ΤΕΜ  1.1  450  

5  ΒΑΝΙΛΙΑ (κουτί 5 τεμαχίων)  20  ΤΕΜ  0,9  18  

6  ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ κεσές  500γρ   180  ΤΕΜ  2,7  486  

7  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (έξτρα παρθένο, με οξύτητα <=0,1)  400  ΛΙΤΡΑ       5,80  2320  

8  ΕΛΙΕΣ  50  ΚΙΛΑ  4,8  240  

9  ΖΑΧΑΡΗ  180  ΚΙΛΑ  1,4  252  

10  ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  70  ΚΙΛΑ  5.2  245  

11  ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ συσκ 5γρ.  10  ΤΕΜ  0,9  9  

12  ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ φρουι-γλασε    100  ΚΙΛΑ  9  900  

13  ΚΑΡΥΔΙΑ ΨΙΧΑ  30  ΚΙΛΑ  8  240  

14  ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ (ελλην. Παραγωγής)   100  ΚΙΛΑ  1  100  

15  ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (συσκ. του 1 κιλού)  350  ΚΙΛΑ  1,9  665  

16  ΠΕΠΟΝΑΚΙ ΖΥΜΑΡΙΚΟ (500ΓΡ)  250  ΚΙΛΑ  1,9  475  

17  ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ - ΠΑΣΤΙΤΣΙΟΥ  (συσκ. του 1 κιλού)  190  ΤΕΜ  1,9  361  

18  ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ   (συσκ. του 1 κιλού)  290  ΤΕΜ  1,6  464  

19  MAKAΡΟΝΙΑ ΚΟΦΤΟ (συσκ. του 1 κιλού)  500  ΚΙΛΑ  1,6  800  

20  ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (συσκ. γυάλινη 380γρ χωρίς 
συντηρητικά και χρώμα )  

350  ΤΕΜ  3.9  1365  

21  ΜΕΛΙ(συσκ. γυάλινη, συγκομιδή και παραγωγή 
στην Ελλάδα από άνθη κωνοφόρα ή θυμάρι)  
(συσκ. του 1 κιλού)  

280  ΚΙΛΑ  8.9  2492  

22  ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ    ΚΙΛΑ      

23  ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΙΠΕΡΙ συσκ. 40γρ    ΤΕΜ      

24  ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ συσκ. 40γρ  20  ΤΕΜ  0,8  16  

25  ΡΕΒΥΘΙΑ (ελλην. Παραγωγής ,Α' ποιότητας , 
συσκ. 1 κιλού)   

  ΤΕΜ     0  

26  ΡΙΓΑΝΙ (συσκ. 40 γρ.)     25  ΤΕΜ  0,8  20  
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27  ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ (ελλην. Παραγωγής ,Α' ποιότητας 
) (συσκ. του 1 κιλού)  

350  ΚΙΛΑ  1,9  665  

28  ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ (,ελλην. Παραγωγής ,Α' 
ποιότητας ) (συσκ. του 1 κιλού)  

50  ΚΙΛΑ  1,6  80  

29  ΤΑΧΙΝΙ (ελλην. Παραγωγής σε αεροστεγώς και 
γυάλινες συσκ.των 450 γρ )  

--  ΤΕΜ      

30  ΦΑΚΕΣ (ελλην. Παραγωγής ,Α' ποιότητας , 
συσκ. 1 κιλού)   

220  ΚΙΛΑ  2,9  638  

31  ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ (ελλην. Παραγωγής, Α' 
ποιότητας , συσκ. 1 κιλού)   

180  ΚΙΛΑ  2,9  522  

32  ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ (500 ΓΡ)  175  ΚΙΛΑ  1,6  280  

33  ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ (500 ΓΡ)  150  ΚΙΛΑ  2,9  435  

34  ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ  500ΓΡ  80  ΤΕΜ  0,55  44  
35  ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ     20  ΤΕΜ  0,40  8  
36  ΞΥΔΙ  400ml (Γυάλινη συσκευασία)  50  ΤΕΜ  0,5  25  

37  ΑΛΑΤΙ 500ΓΡ  50  ΤΕΜ  0,5  25  

38  ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410ΓΡ  100  ΤΕΜ  0,9  90  
39  ΚΟΜΠΟΣΤΑ   200  ΤΕΜ  1,2  240  

40  ΜΠΙΣΚΟΤΑ  (ΜΙΡΑΝΤΑ)   60  ΤΕΜ   1,4  84  

41  ΜΕΡΕΝΤΑ  20  ΚΙΛΑ  7,9  158  

42  ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΕΓΧΩΡΙΟ (Α' ποιότητας)  250  ΚΙΛΑ  8,8      2.200  

43  ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ (Α’ ποιότητας )  140  ΚΙΛΑ  10,8  1512  
44  ΓΡΑΒΙΕΡΑ   90  ΚΙΛΑ  10,8  972  
45  ΓΙΑΟΥΡΤΙ 4% ΛΙΠΑΡΑ  150  ΚΙΛΑ  0,9       135  

46  ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΦΡΥΓΑΝΙΑ    ΤΕΜ      
47  ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ (500ΓΡ)  21  ΤΕΜ  3  63  

48  ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ  (500ΓΡ)  10  ΤΕΜ  4.3  43  

49  ΣΟΔΑ  10  ΤΕΜ  1  10  

50  ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 1 ΛΙΤΡΟ   50  ΛΙΤΡΑ  0,5  25  

51  ΓΑΛΑ  ΦΡΕΣΚΟ ΗΜΙΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ(1,5%)   
11.481  
  ΛΙΤΡΑ  1.20  13.777,58  

            

  ΣΥΝΟΛΟ     32.520,33 ευρώ  
  ΦΠΑ     

7.479,67 ευρώ  
  ΣΥΝΟΛΟ :40.000,00 ευρώ   
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ΟΜΑΔΑ B  Κ.Α. 10-6481.001 «Προμήθεια ειδών Οπωροπωλείου»                                                                
1  ΑΓΓΟΥΡΙΑ(A' παραγωγής & Α' ποιότητας)    116  ΚΙΛΑ   0,50  58  
2  ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)    ΚΙΛΑ       
3  ΑΝΗΘΟΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)    ΤΕΜ      
4  ΑΡΑΚΑΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  50  ΚΙΛΑ   2,5  125  
5  ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ  (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  50  ΚΙΛΑ   1,8  90  
6  ΑΧΛΑΔΙΑ(A' παραγωγής & Α' ποιότητας)    300  ΚΙΛΑ   1,8  540  
8  ΒΕΡΙΚΟΚΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)          
9  ΚΑΡΟΤΑ(A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  50  ΚΙΛΑ   0,80  40  
10  ΚΑΡΠΟΥΖΙ  (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  50  ΚΙΛΑ  0,5  25  
11  ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ(A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  50  ΚΙΛΑ  1,5  75  
12  ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)          
13  ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  150  ΚΙΛΑ   0,8  120  
15  ΛΑΧΑΝΟ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  100  ΚΙΛΑ  0,50  50  
16  ΛΕΜΟΝΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  100  ΚΙΛΑ   1  100  
17  ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)          
18  ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  100  ΚΙΛΑ  1  100  
19  ΜΑΡΟΥΛΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  50  ΚΙΛΑ   0,60  30  
20  ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  50  ΚΙΛΑ  1,8  90  
21  ΜΗΛΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  50  ΚΙΛΑ   1,8  90  
22  ΜΗΛΑ STARKIN (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)     300  ΚΙΛΑ   1,45  435  
23  ΜΠΑΝΑΝΕΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  200  ΚΙΛΑ   1,60  320  
24  ΜΠΡΟΚΟΛΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)          
25  ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  50  ΚΙΛΑ  1,6  80  
26  ΝΤΟΜΑΤΕΣ  (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  100  ΚΙΛΑ   1,8  180  
27  ΠΑΤΑΤΕΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  700  ΚΙΛΑ   1.10  770  
28  ΠΕΠΟΝΙ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  50  ΚΙΛΑ  0,8  40  
29  ΠΙΠΕΡΙΕΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  25  ΚΙΛΑ   2  50  
30  ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  200  ΚΙΛΑ   0,8              160  
31  ΡΟΔΑΚΙΝΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  180  ΚΙΛΑ  1,5  270  
32  ΣΕΛΙΝΟ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  20  ΚΙΛΑ   1,8  36  
33  ΣΚΟΡΔΟ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  50  ΤΕΜ  0,4  20  

34  
ΣΠΑΝΑΚΙ (ΦΡΕΣΚΟ) (A' παραγωγής & Α' 
ποιότητας)          

35  ΣΤΑΦΥΛΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  300  ΚΙΛΑ   1,7  510  
36  ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  50  ΚΙΛΑ  2,5  125  
37  ΦΡΑΟΥΛΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  100  ΚΙΛΑ  3,3  330  
38  ΦΥΡΙΚΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  300  ΚΙΛΑ   1,5  450  

   5.309.00  
ΦΠΑ  691.00  

   
  
   ΣΥΝΟΛΟ  6.000.00  

ΑΔΑ: 7ΞΡΩΩΡ0-5ΞΝ
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ΟΜΑΔΑ Γ 
 
 
 
 

 
Κ.Α. 10-6481.001 «Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου – Ζαχαροπλαστικής»  5.000.00 

 

Γ. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ        

1 ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 1700 
ΚΙΛ
Α 1,50 2550 

2 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ  
ΚΙΛ
Α   

3 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ(500 ΓΡ) 100 
ΚΙΛ
Α 2.00 200 

4 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ 130 
ΚΙΛ
Α 6 780 

5 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ 125 
ΚΙΛ
Α 6 750 

6 ΚΡΟΥΑΣΑΝΑΚΙΑ 25 
ΚΙΛ
Α 7,25 145 

      

      

    ΣΥΝΟΛΟ   4.425 ευρώ 

    ΦΠΑ   575 ευρώ 

    
ΓΕΝ. 
ΣΥΝ.   5.000.00 ευρώ 

ΑΔΑ: 7ΞΡΩΩΡ0-5ΞΝ
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ΟΜΑΔΑ Δ 
 

Κ.Α. 10-6481.001 «Προμήθεια ειδών Ζαχαροπλαστικής»   1.000.00  
 

1 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ-ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ 50 ΚΙΛΑ 6 300 

2 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 500 ΓΡ 200 ΚΙΛΑ 1,2 240 
3  ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ -ΓΛΕΙΦΙΤΖΟΥΡΙΑ 46 ΚΙΛΑ 7,5 345 

ΣΥΝΟΛΟ 885,00 
ευρώ 

ΦΠΑ 115,00 
ευρώ 

 
 
 
 
 
 ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
1.000.00 

ευρώ 

ΟΜΑΔΑ Ε 
Κ.Α. 10-6481.001 «Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου» 

12.000.00 

        
 
 

1  ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  450 Κιλά  3.95 1.777.50 

2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ 597   Κιλά  7.67 4.579.00 

3 ΜΟΣΧΑΡΙ   444 Κιλά  10 4.440.00 
 

 ΣΥΝΟΛΟ 10.619.50 
 ΦΠΑ 1.380.50 

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.000.00 

ΑΔΑ: 7ΞΡΩΩΡ0-5ΞΝ
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Ο Συντάξας       Θεωρήθηκε 
 
 
Αθανασίου Ουρανία    Αυγέρης Δημήτριος  

 ΠΕ1/Ε΄ Διοικ.- Οικονομικού  ΠΕ1/Β΄ Διοικ.-Οικονομικού 
 
 
 

Ο Δήμαρχος Ζηρού 
  
 

Καλαντζής Νικόλαος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ 
 

Κ.Α. 10-6481.001 «Προμήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου & Κατεψυγμένων Προϊόντων»   1.000.00 
ευρώ 
 

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ (ΝΩΠΟΣ)   Κιλά    

ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛ. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ                100  Κιλά 8.85 885 

ΛΑΥΡΑΚΙ (Νωπός)   Κιλά    

ΣΥΝΟΛΟ: 885,00 ευρώ 

ΦΠΑ: 115,00 ευρώ 

 

 ΣΥΝΟΛΟ: 1.000,00 ευρώ 

ΑΔΑ: 7ΞΡΩΩΡ0-5ΞΝ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ    

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ 24/2/2015 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ 

Αρ. Διακήρυξης:…./…./2015 
Του:…………………………………………………………………………………………… 
Έδρα:…………………………………………………………………………………………. 
Οδός:………………………………………………..Αριθμός:……………………………… 
Τηλέφωνο:……………………………………………………………………………………. 
Φαξ:…………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
ΟΜΑΔΑ Α    

Κ.Α. 10-6481.001 και 20-6635.002  «Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου»                                            
40.000,00 €  

Α.  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ  

 ΜΟΝΑ
ΔΑ 
ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ   

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
Σ  

ΕΕΚΚΠΠΤΤΩΩΣΣ
ΗΗ  %%  

1  ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (συσκ. του 1 κιλού)  150  ΚΙΛΑ  5.6    

2  ΑΛΕΥΡΙ (συσκ. του 1 κιλού)  220  ΚΙΛΑ  2.1    

3  ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ (ελλην. παραγωγής) (συσκ. 
του 1 κιλού)  

130  ΚΙΛΑ  1.8    

4  ΑΥΓΑ(Α' Ποιότητας ,Ελληνικά, με ημερομ. 
Παραγωγής, ) (6άδα)  

450  ΤΕΜ  1.1    

5  ΒΑΝΙΛΙΑ (κουτί 5 τεμαχίων)  20  ΤΕΜ  0,9    

6  ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ κεσές  500γρ   180  ΤΕΜ  2,7    

7  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (έξτρα παρθένο, με οξύτητα <=0,1)  400  ΛΙΤΡΑ       5,80    

ΑΔΑ: 7ΞΡΩΩΡ0-5ΞΝ
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8  ΕΛΙΕΣ  50  ΚΙΛΑ  4,8    

9  ΖΑΧΑΡΗ  180  ΚΙΛΑ  1,4    

10  ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  70  ΚΙΛΑ  5.2    

11  ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ συσκ 5γρ.  10  ΤΕΜ  0,9    

12  ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ φρουι-γλασε    100  ΚΙΛΑ  9    

13  ΚΑΡΥΔΙΑ ΨΙΧΑ  30  ΚΙΛΑ  8    

14  ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ (ελλην. Παραγωγής)   100  ΚΙΛΑ  1    

15  ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (συσκ. του 1 κιλού)  350  ΚΙΛΑ  1,9    

16  ΠΕΠΟΝΑΚΙ ΖΥΜΑΡΙΚΟ (500ΓΡ)  250  ΚΙΛΑ  1,9    

17  ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ - ΠΑΣΤΙΤΣΙΟΥ  (συσκ. του 1 κιλού)  190  ΤΕΜ  1,9    

18  ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ   (συσκ. του 1 κιλού)  290  ΤΕΜ  1,6    

19  MAKAΡΟΝΙΑ ΚΟΦΤΟ (συσκ. του 1 κιλού)  500  ΚΙΛΑ  1,6    

20  ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (συσκ. γυάλινη 380γρ χωρίς 
συντηρητικά και χρώμα )  

350  ΤΕΜ  3.9    

21  ΜΕΛΙ(συσκ. γυάλινη, συγκομιδή και παραγωγή 
στην Ελλάδα από άνθη κωνοφόρα ή θυμάρι)  
(συσκ. του 1 κιλού)  

280  ΚΙΛΑ  8.9    

22  ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ    ΚΙΛΑ      

23  ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΙΠΕΡΙ συσκ. 40γρ    ΤΕΜ      

24  ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ συσκ. 40γρ  20  ΤΕΜ  0,8    

25  ΡΕΒΥΘΙΑ (ελλην. Παραγωγής ,Α' ποιότητας , 
συσκ. 1 κιλού)   

  ΤΕΜ       

26  ΡΙΓΑΝΙ (συσκ. 40 γρ.)     25  ΤΕΜ  0,8    

27  ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ (ελλην. Παραγωγής ,Α' ποιότητας 
) (συσκ. του 1 κιλού)  

350  ΚΙΛΑ  1,9    

28  ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ (,ελλην. Παραγωγής ,Α' 
ποιότητας ) (συσκ. του 1 κιλού)  

50  ΚΙΛΑ  1,6    

29  ΤΑΧΙΝΙ (ελλην. Παραγωγής σε αεροστεγώς και 
γυάλινες συσκ.των 450 γρ )  

--  ΤΕΜ      

30  ΦΑΚΕΣ (ελλην. Παραγωγής ,Α' ποιότητας , 
συσκ. 1 κιλού)   

220  ΚΙΛΑ  2,9    

31  ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ (ελλην. Παραγωγής, Α' 
ποιότητας , συσκ. 1 κιλού)   

180  ΚΙΛΑ  2,9    

32  ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ (500 ΓΡ)  175  ΚΙΛΑ  1,6    

33  ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ (500 ΓΡ)  150  ΚΙΛΑ  2,9    

34  ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ  500ΓΡ  80  ΤΕΜ  0,55    
35  ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ     20  ΤΕΜ  0,40    
36  ΞΥΔΙ  400ml (Γυάλινη συσκευασία)  50  ΤΕΜ  0,5    

37  ΑΛΑΤΙ 500ΓΡ  50  ΤΕΜ  0,5    

38  ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410ΓΡ  100  ΤΕΜ  0,9    
39  ΚΟΜΠΟΣΤΑ   200  ΤΕΜ  1,2    

ΑΔΑ: 7ΞΡΩΩΡ0-5ΞΝ
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40  ΜΠΙΣΚΟΤΑ  (ΜΙΡΑΝΤΑ)   60  ΤΕΜ   1,4    

41  ΜΕΡΕΝΤΑ  20  ΚΙΛΑ  7,9    

42  ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΕΓΧΩΡΙΟ (Α' ποιότητας)  250  ΚΙΛΑ  8,8    

43  ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ (Α’ ποιότητας )  140  ΚΙΛΑ  10,8    
44  ΓΡΑΒΙΕΡΑ   90  ΚΙΛΑ  10,8    
45  ΓΙΑΟΥΡΤΙ 4% ΛΙΠΑΡΑ  150  ΚΙΛΑ  0,9    

46  ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΦΡΥΓΑΝΙΑ    ΤΕΜ      
47  ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ (500ΓΡ)  21  ΤΕΜ  3    

48  ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ  (500ΓΡ)  10  ΤΕΜ  4.3    

49  ΣΟΔΑ  10  ΤΕΜ  1    

50  ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 1 ΛΙΤΡΟ   50  ΛΙΤΡΑ  0,5    

51 ΓΑΛΑ  ΦΡΕΣΚΟ ΗΜΙΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ(1,5%)  11.481 
 

ΛΙΤΡΑ 1.20   

 
 

ΑΔΑ: 7ΞΡΩΩΡ0-5ΞΝ
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ΟΜΑΔΑ B  Κ.Α. 10-6481.001 «Προμήθεια ειδών Οπωροπωλείου»                                                                
1  ΑΓΓΟΥΡΙΑ(A' παραγωγής & Α' ποιότητας)    116  ΚΙΛΑ   0,50    
2  ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)    ΚΙΛΑ       
3  ΑΝΗΘΟΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)    ΤΕΜ      
4  ΑΡΑΚΑΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  50  ΚΙΛΑ   2,5    

5  
ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ  (A' παραγωγής & Α' 
ποιότητας)  50  ΚΙΛΑ   1,8  90  

6  ΑΧΛΑΔΙΑ(A' παραγωγής & Α' ποιότητας)    300  ΚΙΛΑ   1,8    
8  ΒΕΡΙΚΟΚΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)          
9  ΚΑΡΟΤΑ(A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  50  ΚΙΛΑ   0,80    
10  ΚΑΡΠΟΥΖΙ  (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  50  ΚΙΛΑ  0,5    
11  ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ(A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  50  ΚΙΛΑ  1,5    
12  ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)          
13  ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  150  ΚΙΛΑ   0,8    
15  ΛΑΧΑΝΟ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  100  ΚΙΛΑ  0,50    
16  ΛΕΜΟΝΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  100  ΚΙΛΑ   1    
17  ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)          
18  ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  100  ΚΙΛΑ  1    
19  ΜΑΡΟΥΛΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  50  ΚΙΛΑ   0,60    
20  ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  50  ΚΙΛΑ  1,8    
21  ΜΗΛΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  50  ΚΙΛΑ   1,8    
22  ΜΗΛΑ STARKIN (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)     300  ΚΙΛΑ   1,45    
23  ΜΠΑΝΑΝΕΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  200  ΚΙΛΑ   1,60    
24  ΜΠΡΟΚΟΛΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)          
25  ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  50  ΚΙΛΑ  1,6    
26  ΝΤΟΜΑΤΕΣ  (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  100  ΚΙΛΑ   1,8    
27  ΠΑΤΑΤΕΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  700  ΚΙΛΑ   1.10    
28  ΠΕΠΟΝΙ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  50  ΚΙΛΑ  0,8    
29  ΠΙΠΕΡΙΕΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  25  ΚΙΛΑ   2    
30  ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  200  ΚΙΛΑ   0,8    
31  ΡΟΔΑΚΙΝΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  180  ΚΙΛΑ  1,5    
32  ΣΕΛΙΝΟ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  20  ΚΙΛΑ   1,8    
33  ΣΚΟΡΔΟ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  50  ΤΕΜ  0,4    

34  
ΣΠΑΝΑΚΙ (ΦΡΕΣΚΟ) (A' παραγωγής & Α' 
ποιότητας)          

35  ΣΤΑΦΥΛΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  300  ΚΙΛΑ   1,7    
36  ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  50  ΚΙΛΑ  2,5    
37  ΦΡΑΟΥΛΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  100  ΚΙΛΑ  3,3    
38  ΦΥΡΙΚΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας)  300  ΚΙΛΑ   1,5    
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ΟΜΑΔΑ Γ 
 
 
 
 

 
Κ.Α. 10-6481.001 «Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου – Ζαχαροπλαστικής»  5.000.00 

 

Γ. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  

ΠΟΣ
ΟΤΗΤ

Α    
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ

Η ΤΙΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗ % 

1 ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 1700 
ΚΙΛ
Α 1,50  

2 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ  
ΚΙΛ
Α   

3 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ(500 ΓΡ) 100 
ΚΙΛ
Α 2.00  

4 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ 130 
ΚΙΛ
Α 6  

5 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ 125 
ΚΙΛ
Α 6  

6 ΚΡΟΥΑΣΑΝΑΚΙΑ 25 
ΚΙΛ
Α 7,25  

      

      

ΑΔΑ: 7ΞΡΩΩΡ0-5ΞΝ



46 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΟΜΑΔΑ Δ 
 

Κ.Α. 10-6481.001 «Προμήθεια ειδών Ζαχαροπλαστικής»   1.000.00  
                                                                                                                                                                     ΕΚΠΤΩΣΗ % 

1 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ-ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ 50 ΚΙΛΑ 6  

2 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 500 ΓΡ 200 ΚΙΛΑ 1,2  
3  ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ -ΓΛΕΙΦΙΤΖΟΥΡΙΑ 46 ΚΙΛΑ 7,5  

ΟΜΑΔΑ Ε 
Κ.Α. 10-6481.001 «Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου» 

12.000.00 

        
 

                                                ΕΚΠΤΩΣΗ % 

1  ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  450 Κιλά  3.95  

2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ 597   Κιλά  7.67  

3 ΜΟΣΧΑΡΙ   444 Κιλά  10  

ΟΜΑΔΑ ΣΤ 
 

Κ.Α. 10-6481.001 «Προμήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου & Κατεψυγμένων Προϊόντων»   1.000.00 
ευρώ 
                                                                                                                                                         ΕΚΠΤΩΣΗ % 

ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛ. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ                100  Κιλά 8.85  

ΑΔΑ: 7ΞΡΩΩΡ0-5ΞΝ



47 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015 
 

 
  

ΑΔΑ: 7ΞΡΩΩΡ0-5ΞΝ


		2015-02-11T09:18:32+0200
	Athens




