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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Φιλιππιάδα,  31/3/2016 
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                             Αριθ.  Πρωτ: 3380 
ΔΗΜΟΣ  ΖΗΡΟΥ   
Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 
Γραφείο Προμηθειών   
Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά  
Πληροφορίες : Αθανασίου Ουρανία                                         
Τ.Κ.: 48 200 – Φιλιππιάδα 
Τηλέφωνο: 26833 60625-60626 
     
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
 
Ο Δήμαρχος Ζηρού ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας 

ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 

ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ζηρού», από το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα 

από τέσσερις  άγονους διαγωνισμούς. 

Η ομάδα στην οποία θα γίνει η διαπραγμάτευση αφορά στην ομάδα του  

Αρτοποιείου και το ποσό είναι 4.823,45 ευρώ :  

Κατόπιν τούτου,  καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους 

στην  επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού (Πλ. Γεννηματά, 

48200 Φιλιππιάδα), μέχρι την  14η του μηνός Απριλίου 2016, ημέρα  Πέμπτη και 

ώρα 10:00 π.μ. (Βλ. συν. Παράρτημα Α). Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης πρωτοκολλημένες. 

Πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών και αντίγραφα της μελέτης 

(τεχνική Περιγραφή, Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) παρέχονται   από το Τμήμα Προμηθειών 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Αρμόδιος υπάλληλος: Αθανασίου Ουρανία, τηλ.: 26833-60626, fax: 26833-

60620. 

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ 

 
 
 

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 
 

 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 

 
 
Αναλυτικά τα προς προμήθεια είδη είναι τα εξής: 
 

1.  «Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου» προϋπολογισμού 4.823,45  € 
 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν για τη συνολική προκηρυχθείσα 
ποσότητα της ομάδας. Απόρριψη ενός  ή περισσοτέρων ειδών της ομάδας  
επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας. 
 

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 
Διενέργειας του Διαγωνισμού στην ισόγεια αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 
στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Ζηρού την  Πέμπτη   14/4/2016  και ώρα  10 π.μ.. 

 
           Η  προθεσμία παραλαβής προσφορών λήγει την 14/4/2016 ημέρα Πέμπτη, 
ώρα 10.00 π.μ.  και στη συνέχεια αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. 

 
Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και έχει 

διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης. 
Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή 

και την υπογραφή της σύμβασης , ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων 
μερών, με την προϋπόθεση ότι  δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης 
υπέρβαση των ποσοτήτων, όπως ακριβώς αναφέρονται στην διακήρυξη.   

Η προσφορά των ενδιαφερομένων δεσμεύει αυτούς για διάστημα 
τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της κατάθεσης των προσφορών.  

Το σύνολο της παρούσας μετά των παραρτημάτων παρέχεται 
ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου (http://www.dimoszirou.gr ). Όσοι 
επιθυμούν να παραλάβουν αντίγραφα της Ανακοίνωσης –Πρόσκλησης  σε 
έντυπη μορφή μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο  Προμηθειών.  
Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο 
Προμηθειών  του Δήμου Ζηρού  (Πλ. Γεννηματά  - 48200 Φιλιππιάδα , τηλ. 
26833-60626. Αρμόδιος υπάλληλος Αθανασίου Ουρανία) 
 
  

  
 

 

ΑΔΑ: 7ΕΜΠΩΡ0-2ΛΜ



 4

Β) Οι όροι της διαπραγμάτευσης  είναι οι εξής: 
 
1) Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν έως τις 14 Απριλίου 2016, ημέρα 
Πέμπτη  και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλιππιάδας, 1ος Όροφος, 
Γραφείο Πρωτοκόλλου, Πλ. Γεννηματά, 48200 Φιλιππιάδα. 
 
2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και 
οι ενώσεις προμηθευτών εφ’ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
 
3) Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που 
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 
 
4) Μαζί με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν και τα εξής 
δικαιολογητικά: 

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

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 
 . Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας . 

 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. 

 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. 

 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. 

 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 
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διαγωνισμού. 
Τα δικαιολογητικά θα μπορεί να είναι, είτε πρωτότυπα, είτε φωτοαντίγραφα 

καλής ποιότητας. 
2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής 

ή Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου 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 
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. 
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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., 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. 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ : 
 
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 διακήρυξης 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, 

υποβάλλουν 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. 
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5) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο. 
 
6) Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνει 
τις κρατήσεις υπέρ τρίτων. 
 
7) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν  τους προμηθευτές για χρονικό 
διάστημα 120 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
8) Τόπος και τρόπος παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, 
κατόπιν αιτήματος Υπηρεσίας και ανάλογα με τις ανάγκες της εντός των ορίων 
του Δήμου Ζηρού και συγκεκριμένα στον τόπο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 
Θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή μετά από την παράδοση των ειδών. 
Μετά από την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, την έκδοση του 
τιμολογίου του προμηθευτή, την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών 
και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την υπηρεσία του Επιτρόπου 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος Ζηρού  υποχρεούται να εξοφλήσει τον 
προμηθευτή. 

Κατά την εκφόρτωση κάθε αποστολής θα διενεργείται ποσοτική 
παραλαβή των εφοδίων από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου. 
Κατά την παραλαβή αυτή, μπορεί να παρευρίσκεται και εκπρόσωπος του 
προμηθευτή, ο οποίος θα υπογράψει το πρωτόκολλο παραλαβής. Κάθε φθορά 
αναφέρεται στο πρωτόκολλο. Η επιτροπή αυτή καταμετρά λεπτομερώς τις 
ποσότητες των υλικών που παραδίδονται, τα συνοδευτικά έγγραφα και 
ελέγχει τη συμφωνία αυτών με την προμήθεια και τη συγγραφή 
υποχρεώσεων. 

 
9) Η πληρωμή ολόκληρης της συμβατικής αξίας των αγαθών θα γίνει μετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος που θα 
συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
 
10) Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και η κράτηση 
για φόρο εισοδήματος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το Δήμο. 
 
11) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως καθορίζεται σε 5 % επί της 
συνολικής αξίας της προμήθειας χωρίς το Φ.Π.Α., παρέχεται δε με εγγυητική 
επιστολή, κατά τα λοιπά ως το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται εις τον 
ανάδοχο της προμήθειας μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 
δύο  συμβαλλόμενους. 

Δεκτές γίνονται εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένης τράπεζας, 
συνταγμένες σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Γίνονται 
δεκτές κι εγγυητικές επιστολές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

 
12) Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
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13) Τα έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών στα σημεία παράδοσης 
βαρύνουν τον μειοδότη  - προμηθευτή. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

 
                  

ΑΔΑ: 7ΕΜΠΩΡ0-2ΛΜ



 9

  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η παρούσα μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, 
προβλέπεται η ανάθεση της ακόλουθης προμήθειας, όπως αναλυτικά παρακάτω : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 του Δήμου Ζηρού και του ΝΠΔΔ 
Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζηρού 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:  61.636,10 €  
Η άνω προμήθεια χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους ( τμηματικά από 

ΕΣΠΑ)  συνολικά με το παραπάνω ποσό έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 
2016 στους Κ.Α.: 10-6481.007 του ΝΠΔΔ και ο Κ.Α. : 20-6635.003 του Δήμου Ζηρού 

Θα εκτελεστεί δε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
Η συγκεκριμένη τεχνική έκθεση αναφέρεται σε υλικά αξίας 61.636,10 € με το 

ΦΠΑ. 
 

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. 
 
 
 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
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 
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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. 
 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. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 
 

 
 

  
  
 

   Συντάξας       Θεωρήθηκε 
 
 
Σάκουλα Παρασκευή                         Ντίσιος Ευάγγελος   

 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων                                                       ΠΕ Νηπιαγωγών  
 
 

Ο Δήμαρχος Ζηρού 
  

Καλαντζής Νικόλαος  

ΟΜΑΔΑ Γ 
 
 
 
 

Κ.Α. 10-6481.004 «Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου»  4.823,45 ευρώ 
 

Γ. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ        

1 ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 1700 ΚΙΛΑ 1,50 2550 

2 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ  ΚΙΛΑ   

3 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ(500 ΓΡ) 20 ΚΙΛΑ 2.00 40 

4 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ 130 ΚΙΛΑ 6 780 

5 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ 125 ΚΙΛΑ 6 750 

6 ΚΡΟΥΑΣΑΝΑΚΙΑ 20 ΚΙΛΑ 7,25 145 

      

      

    
ΣΥΝΟΛ

Ο   4.265,00 ευρώ 

    ΦΠΑ   558,45  ευρώ 

    
ΓΕΝ. 
ΣΥΝ.   4.823.45 ευρώ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ    

 

                      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ 

Αρ. Πρωτ.:…./…./2016 
Του:…………………………………………………………………………………………… 
Έδρα:…………………………………………………………………………………………. 
Οδός:………………………………………………..Αριθμός:……………………………… 
Τηλέφωνο:……………………………………………………………………………………. 
Φαξ:…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
………………………………. 
Υπογραφή και Σφραγίδα 

ΟΜΑΔΑ Γ 
 
 
 
 

Κ.Α. 10-6481.004 «Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου»           4.823,45 ευρώ 
 

Γ. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ        

1 ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 1700 ΚΙΛΑ 1,50  

2 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ  ΚΙΛΑ   

3 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ(500 ΓΡ) 20 ΚΙΛΑ 2.00  

4 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ 130 ΚΙΛΑ 6  

5 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ 125 ΚΙΛΑ 6  

6 ΚΡΟΥΑΣΑΝΑΚΙΑ 20 ΚΙΛΑ 7,25  

    
ΣΥΝΟΛ

Ο    

    ΦΠΑ    

    
ΓΕΝ. 
ΣΥΝ.    
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