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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, 

Παντοπωλείου , Οπωροπωλείου, Αρτοποιείου,  Κρεοπωλείου , 

Κοτόπουλων – αυγών- λουκάνικων- σουβλακίων, Ιχθυοπωλείου,  

Ζαχαροπλαστείου) 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 

α) Τεχνική Έκθεση  

β) Όροι Διακήρυξης  

γ) Τεχνικές Προδιαγραφές  

δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

ε) Συγγραφή Υποχρεώσεων
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κόνιτσας, της Μαθητικής 

Εστίας Κόνιτσας και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΠΑΠΑ, για το έτος 2014 . 

Οι τεχνικές προδιαγραφές συντάχτηκαν σύμφωνα τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 Απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών, του Ν.3536/07 και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του ιδίου Υπουργείου καθώς και τις διατάξεις του Ν. 

2286/1995. 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό %): 

α. Για τα κρέατα, πουλερικά, κατεψυγμένα, έλαια, οπωρολαχανικά, 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 οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, και 

β. Για όλα τα υπόλοιπα είδη, στην ενδεικτική τιμή του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης. 

   Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 103.085,86  ευρώ συν  Φ.Π.Α, δηλαδή συνολικά στο 

ποσό των 116.493,80  ευρώ, η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Κόνιτσα  27 Νοεμβρίου 2013 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Κόνιτσας, της Μαθητικής Εστίας Κόνιτσας και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΠΑΠΑ, για το έτος 2014»   

με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό %) :  

α. Για τα κρέατα, πουλερικά, κατεψυγμένα, έλαια, οπωρολαχανικά, 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 οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, και 

β. Για όλα τα υπόλοιπα είδη, στην ενδεικτική τιμή του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης 

 

 

ΆΡΘΡΟ 1 

Ισχύουσες Διατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 

1. Την αριθμ. 11389/1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ) 

2. Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

3. Τον Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

4. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθμιση θεμάτων 

Υπουργείου Ανάπτυξης». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/07 "Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών 

ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης" 

7. Την υπ' αριθμόν Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 17891/Β'/12-11-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας "περί αυξήσεως και ορισμού των χρηματικών ορίων" 

8. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό τύπο και 

άλλες διατάξεις» 

9. Την υπ' αριθμόν 4167/12 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας "Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών 

και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου", όπως 

τροποποιήθηκε με την 6698/12 απόφαση. 

10. Τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 4 «Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών- Προμήθειες 

ΟΤΑ α' και β' βαθμού» της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος Α'), σύμφωνα με τα οποία η 

διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών - χορηγών για την προμήθεια τροφίμων πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους 

Δήμους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

11. Την υπ' αρ. 236/5-09-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας 

τροφίμων 

12. Την υπ' αριθμ. 167/23-09-2013 απόφαση της Οικονομική Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές , 

οι όροι διακήρυξης της εν λόγω προμήθειας και διατέθηκε η απαιτούμενη πίστωση. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 2 

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας 

1. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 103.091,86 ευρώ συν  Φ.Π.Α, 

συνολικά δηλαδή στο ποσό των 116.493,80  ευρώ. 

2. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α. 20-6063, 25-6063, 70-6481.01, 70-6481.02, 70-6481.03, 70-

6481.04, 70-6481.05, 70.6481.06, 70.6481.07 του προϋπολογισμού δαπανών έτους 2014.  

3. Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους 

4. Η προμήθεια αφορά : 

 



 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2014 

Δήμος Κόνιτσας & ΚΕΠΑΠΑ 

Ν.Π.Δ.Δ. 
Συνολική 
δαπάνη 

ΦΠΑ Σύνολο 

Α. Δήμος Κόνιτσας  46.441,32 € 6.037,37 € 52.478,69 € 

Β. ΚΕΠΑΠΑ 56.650,54 € 7.364,57 € 64.015,11 € 

Γενικό σύνολο προμήθειας 2014 103.091,86 € 13.401,94 € 116.493,80 € 

                

Α. Δήμος Κόνιτσας (Μαθητική Εστία & Εργατοτεχνικό προσωπικό) 

Συγκεντρωτικά ανά κατηγορία 

Α/Α Κατηγορία Δαπάνη ΦΠΑ Σύνολο 

1 Φρέσκο γάλα 3.816,00 € 496,08 € 4.312,08 € 

2 Είδη παντοπωλείου 18.604,85 € 2.418,63 € 21.023,48 € 

3 Είδη οπωροπωλείου 5.602,77 € 728,36 € 6.331,13 € 

4 Είδη αρτοποιείου 4.350,00 € 565,50 € 4.915,50 € 

5 Είδη κρεοπωλείου 7.921,70 € 1.029,82 € 8.951,52 € 

6 Κοτόπουλα - αυγά - λουκάνικα - σουβλάκια 4.456,00 € 579,28 € 5.035,28 € 

7 Είδη ιχθυοπωλείου 500,00 € 65,00 € 565,00 € 

8 Είδη ζαχαροπλαστείου 1.190,00 € 154,70 € 1.344,70 € 

ΣΥΝΟΛΟ 46.441,32 € 6.037,37 € 52.478,69 € 

 

 

Β. ΚΕΠΑΠΑ 

Συγκεντρωτικά ανά κατηγορία 

Α/Α Κατηγορία Δαπάνη ΦΠΑ Σύνολο 

1 Είδη παντοπωλείου 24.378,95 € 3.169,26 € 27.548,21 € 

2 Είδη οπωροπωλείου 10.400,59 € 1.352,08 € 11.752,67 € 

3 Είδη αρτοποιείου 5.598,00 € 727,74 € 6.325,74 € 

4 Είδη κρεοπωλείου 11.532,00 € 1.499,16 € 13.031,16 € 

5 Κοτόπουλα - αυγά  4.210,00 € 547,30 € 4.757,30 € 

6 Είδη ζαχαροπλαστείου 531,00 € 69,03 € 600,03 € 

ΣΥΝΟΛΟ 56.650,54 € 7.364,57 € 64.015,11 € 

 

ΆΡΘΡΟ 3 

Χρόνος και τόπος διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Κόνιτσας, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου από την επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισμού την 18η/12/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής 

των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. 

 

ΆΡΘΡΟ 4 

Επιτροπή Διαγωνισμού - Πληροφορίες 

1. Η επιτροπή διενέργειας - αξιολόγησης διαγωνισμού και εισήγησης για ανάθεση αποτελείται από τους παρακάτω 

υπαλλήλους: 

α) Κεφάλας Νικόλαος               Πρόεδρος επιτροπής 

 β) Τάσιος Σωτήριος                 Μέλος Επιτροπής 

γ)  Σκάρα Μαργαρίτα  Μέλος Επιτροπής 

2. Τα παραπάνω μέλη της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού αναπληρώνονται αντιστοίχως 

από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Μπούτσικου Ελένη  Μέλος Επιτροπής 

β) Μπάρμπα Νικολέττα  Μέλος Επιτροπής 

γ) Τσινασλάν Βασιλική  Μέλος Επιτροπής 



 

ΆΡΘΡΟ 5  

Λήψη πληροφοριών 

1. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη 

συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την 

υποβολή των προσφορών. 

2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 

μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να 

ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών:   Μαθητική Εστία Κόνιτσας τηλ.: 2655022331 & 22371 (κα Ευθυμία Παπακώστα  και κ. Δόκος 

Αλέξης).  ΚΕΠΑΠΑ τηλ:  2655023898 (κα Αθανασία Κοτσιάφτη) FAX: 2655024000, Δήμος τηλ. 2655360343 (κα Μπούτσικου 

Ελένη). 

 

ΆΡΘΡΟ 6  

Δεκτοί στον Διαγωνισμό 

1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές.  

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.  

γ. Συνεταιρισμοί. 

δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

 

2. Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδείξουν με στοιχεία: 

 α. Τη φερεγγυότητά τους. 

β. Την επαγγελματική τους αξιοπιστία. 

γ. Τη χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση. 

δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες. 

ΆΡΘΡΟ 7 

Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την 

παραγωγή, εμπορία και διάθεση των προς προμήθεια προϊόντων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση 

πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι 

πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από 

το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές 

συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. 

Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού: 

Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
1
 και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Το 

πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά: 

- και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης 

- όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων 

των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους 

ασφαλισμένους στο 'Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). 

- σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε 

ασφαλιστικούς οργανισμούς 

- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που 

τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 

Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος 

στην επιχείρηση του συμμετέχοντος θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού 

κατά ειδικότητα ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε 

περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να 

υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

                     
1
 Κατά τις αριθμ. 222/1998 και 230/1998 γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους το πιστοποιητικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά τους εργαζομένους και τους εργοδότες της συμμετέχουσας εταιρείας. Όμως με την αριθμ. 

794/2003 Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε ότι δεν αποτελεί νόμιμη αιτιολογία 

για τον αποκλεισμό εταιρείας που συμμετείχε σε διαγωνισμό του δημοσίου, η μη προσκόμιση πιστοποιητικών ασφαλιστικής 

ενημερότητας των εργοδοτών και διοικούντων αυτής. Και η αριθμ. 74/2003 πράξη του IV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

έκρινε ότι για την απόδειξη της ασφαλιστικής ενημερότητας εταιρείας που συμμετέχει σε διαγωνισμό του δημοσίου, αρκεί η 

εταιρεία μαζί με την προσφορά της να έχει προσκομίσει πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του νομικού της 

προσώπου για το προσωπικό που η ίδια απασχολεί, διότι ούτε από το νόμο, αλλά ούτε από τη διακήρυξη του διαγωνισμού 

απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών ασφαλιστικής ενημερότητας των μελών της διοίκησής της. 



 

συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα 

βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να 

αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής. 

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. 

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 

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 εταιρείες ισχύουν τα οριζόμενα στο 

εδάφιο β που αφορούν τους Έλληνες πολίτες. 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. 

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 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. 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. 

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων, με διαφοροποίηση όσον αφορά το απόσπασμα ποινικού 

μητρώου. 

Όταν συμμετέχουν εταιρείες ισχύουν τα οριζόμενα στο εδάφιο β που αφορούν τους Έλληνες πολίτες. Η νόμιμη 

εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρείας. 

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. 

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 τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας 

Ελλάδος. 

6. 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 αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα: 

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

β. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των ειδών που προσφέρουν.  

γ. Υπεύθυνη δήλωση για το εργοστάσιο, που θα κατασκευάσει στο σύνολό του ή μερικώς το προσφερόμενο είδος καθώς και 

τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις μηχανοποίησης, 



 

θα πρέπει να δηλώνεται το κατά περίπτωση εργοστάσιο, ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής του 

στη διαμόρφωση της τελικής τιμής του προϊόντος. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου που θα κατασκευάσει το είδος, στην οποία θα δηλώνεται ότι 

αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την 

υπεύθυνη δήλωση, εφόσον ο προσφέρων δεν είναι και ο κατασκευαστής. 

ε. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό 

καθεστώς νομικών περιορισμών. 

στ. Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς δημοσίου και των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης. 

ζ. Δήλωση διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι ο προσφέρων δεν έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς 

δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο. 

η. Υπεύθυνη Δήλωση των συμμετεχόντων ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής 

του δραστηριότητας ήτοι ότι δεν διώκονται ποινικά ή βαρύνονται με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή με διοικητικό 

πρόστιμο για παραβίαση διατάξεων που αφορούν την ποιότητα ή την προέλευση των τροφίμων ή με κατάσχεση ακατάλληλων 

εμπορευμάτων , σε περίπτωση δε , που οι διαγωνιζόμενοι είναι εταιρίες , να μην βαρύνονται οι μέτοχοι τους και οι θυγατρικές 

τους με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή με διοικητικό πρόστιμο για παραβίαση διατάξεων που αφορούν την ποιότητα ή 

την προέλευση των τροφίμων ή με κατάσχεση ακατάλληλων εμπορευμάτων και να μην μετέχουν ή μετείχαν οι μέτοχοι τους σε 

άλλες εταιρίες και νομικά πρόσωπα του ιδίου ή παρεμφερούς αντικειμένου και σκοπού , που διώκονται ποινικά ή έχουν 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή διοικητικό πρόστιμο ή κατάσχεση ακατάλληλων εμπορευμάτων. 

θ. Υπεύθυνη Δήλωση για την παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης καθώς και για την ποιότητα προσκομίζοντας 

- πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (ΗΑΚΡ) ή ISO 

22000:2005 (Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων) από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την 

Υγιεινή και την Ασφάλεια των Τροφίμων σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ 93/43/ΕΟΚ η οποία εναρμονίζεται με την Ελληνική 

Νομοθεσία με την υπ' αριθμ. 487/21-9-2000 ΚΥΑ η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1219/4-10-2000, και απευθύνεται σε όλους 

τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, 

διανομή, διακίνηση και τη προσφορά προς πώληση ή τη διάθεση των τροφίμων και γενικά με τη διαχείριση τροφίμων. Σε 

περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας 

συστήματος HACCP ή ISO του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα και ISO 9001:2008 (Πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας). 

Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα ως γνήσια 

φωτοαντίγραφα. Τα δε δικαιολογητικά που είναι συνταγμένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση. 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, η προσφορά δεν θα αξιολογηθεί. 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. Οι Ανώνυμες Εταιρείες 

εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες 

Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση 

προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, 

συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο 

ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης δεν μπορεί να 

συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος 

αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής. 

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 8 

Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών την ημέρα και ώρα που θα γίνει ο 

διαγωνισμός και καθορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσης 

2. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη 

του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

3. Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο 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. Επιτρέπεται η αποστολή δείγματος, εφόσον αυτό περιέρχεται στο δήμο μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την 

επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και το αποδεικτικό αποστολής περιέχεται στο φάκελο προσφοράς με 



 

τα τεχνικά στοιχεία
2
. 

5. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

 

ΆΡΘΡΟ 9 

Τιμές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών 

Οι προσφορές θα δίνονται με ποσοστό έκπτωσης (%), ενιαία για κάθε κατηγορία και στο καθαρό ποσό (χωρίς ΦΠΑ) 

αυτής. 

1. Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)  θα αναφέρεται :  

α. Για τα κρέατα, πουλερικά, κατεψυγμένα, έλαια, οπωρολαχανικά, 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 οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, και 

β. Για όλα τα υπόλοιπα είδη, στην ενδεικτική τιμή του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης 

 

2. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε  για ένα από τα δυο ΝΠΔΔ (δηλαδή μόνο για το Δήμο Κόνιτσας ή 

μόνο για το ΚΕΠΑΠΑ) είτε και για τα δυο ΝΠΔΔ.  

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών είτε για μέρος αυτών. 

Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο για συγκεκριμένη κατηγορία, με την προϋπόθεση ότι 

θα καλύπτουν όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Προσφορά που θα αφορά μέρος μόνο των 

ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών της κάθε κατηγορίας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

3. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

4. Εάν στο διαγωνισμό τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό (%) είναι υπερβολικά υψηλά, 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) που θα αιτιολογούν το προσφερόμενο υπερβολικό ποσοστό έκπτωσης. 

 

ΆΡΘΡΟ 10  

Δασμοί Εισαγωγής 

Ο Δήμος απαλλάσσεται από την καταβολή δασμών κατά τον εκτελωνισμό σε ορισμένα είδη. Κατόπιν αυτού, η τιμή 

των ειδών αυτών δεν θα επιβαρυνθεί με αντίστοιχο ποσό δασμών εισαγωγής και επομένως οι τιμές δεν θα περιλαμβάνουν 

δαπάνες που αντιστοιχούν σε δασμούς. 

Η σχετική ατέλεια θα προσκομισθεί στο τελωνείο με μέριμνα του προμηθευτή.  

ΆΡΘΡΟ 11 

Προέλευση των Προσφερόμενων Τροφίμων 

1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των 

ειδών που προσφέρουν. 

2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, το οποίο θα κατασκευάσει τα 

προσφερόμενα είδη καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν 

διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά και το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος 

εγκατάστασης του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μια από τις 

φάσεις αυτές. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή 

της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από το Δήμο ανυπαρξία του 

εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, τότε αυτή απορρίπτεται και η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την επιβολή 

ποινής αποκλεισμού του δηλώσαντος από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του δημοσίου για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των 

υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα είδη σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των 

στοιχείων της παραγράφου 2 που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, οφείλουν να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωση 

του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα είδη, με την οποία θα δηλώνεται ότι 

αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την 

υπεύθυνη δήλωση. 

4. Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και 

με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης, 

μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

5. Επεξεργασία και τυποποίηση του είδους σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς 

προηγούμενη έγκριση του Φορέα, συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις. 

                     
2 

Εφόσον πρέπει να κατατεθεί και δείγμα. 



 

ΆΡΘΡΟ 12 

Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού 

1. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των 

υποκατασκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος, τα έξοδα της ειδικά για το σκοπό αυτό συσταθεισομένης τριμελούς 

επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ' αναλογία. 

2. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες 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 13  

Ισχύς Προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της 

ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, 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. Ο Δήμος 

μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία 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. 

ΆΡΘΡΟ 14  

Υποβολή Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής 

1. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο 

θα δίδεται σαφής περιγραφή για το προσφερόμενο είδος και ρητή αναλυτική δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση σε 

σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

2. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή υπάρχουν σ' αυτό ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές 

περιγραφές, μπορεί να απορριφθεί ανάλογα με τις ελλείψεις ή ασάφειες. 

ΆΡΘΡΟ 15  

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 προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα 

θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα, εκτός από τα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας. 

 

ΆΡΘΡΟ 16  

Προσκόμιση δείγματος 

1. Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει δείγματα σε τόπο και χρόνο που θα καθοριστεί από αυτήν μετά από 

έγγραφη ειδοποίησή της και σε εύλογο χρόνο προκειμένου να διαπιστώσει την ανταπόκριση των προσφερόμενων ειδών προς 

την τεχνική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου. 

2. Για τα είδη που δύναται να πάνε σε χημική εξέταση ισχύουν όσα ορίζουν οι σχετικές εγκύκλιοι του Γενικού 

Χημείου του Κράτους. 

Σε περίπτωση που δημιουργείται αμφιβολία στην επιτροπή παραλαβής όσον αφορά την ποιότητα , προέλευση , 

κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του προς προμήθεια είδους πρέπει να λαμβάνεται δείγμα το οποίο θα 

αποστέλλεται στην αρμόδια Δ/νση του Κράτους για τον καθορισμό της ποιότητας ή προελεύσεως κλπ του είδους. 

Τα δείγματα θα λαμβάνονται επί παρουσία του χορηγητή ή του αντιπροσώπου του και θα βαρύνουν το χορηγητή. 

Η δειγματοληψία θα ενεργείται κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής και θα αναγράφεται τούτο στο 

πρωτόκολλο παραλαβής. 

Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να ζητά από την επιτροπή παραλαβής την ενέργεια δειγματοληψίας και την 

αποστολή του δείγματος στην αρμόδια Δ/νση του Κράτους για γνωμάτευση σχετικά με την ποιότητα, κατηγορία, προέλευση ή 

άλλο διακριτικό γνώρισμα του είδους προς προμήθεια. 

Ο προμηθευτής δύναται να ζητήσει επίσης από την παράσταση ιδίου Χημικού στις κατ' έφεση χημικές εξετάσεις. 

ΆΡΘΡΟ 17  

Φάκελος προσφοράς 

1. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο σε δύο (2) 

αντίγραφα. 

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 γράμματα: 



 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου 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 προσφοράς 

τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 

α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον 

κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

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 (17.3) της 

παρούσας διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για το κάθε είδος σε ποσοστό 

έκπτωσης, σύμφωνα τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της παρούσας. 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, εκτός του Φ.Π.Α.. Προσφορά που δίδει τιμή σε ευρώ ή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί 

θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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 της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που παρέχονται 

σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

7. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9. Δεν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της κάθε κατηγορίας. 

10. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία του προσφερόμενου προϊόντος, η μεταφορά και η παράδοση 

αυτού. 

ΆΡΘΡΟ 18 
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 συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να 

σημειώνει σ' αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 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
3
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ΆΡΘΡΟ 19  

Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις 

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του 

προϊόντος (τιμή dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται. 

Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της 

κατασκευάστριας 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 κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων 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, οφείλουν 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 dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 

3. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα από τα κράτη-

                     
3
 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εισήχθησαν στις διακηρύξεις των διαγωνισμών έπειτα από το αριθμ. Π1/6852/5-12-2001 

έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης.   

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εισήχθησαν στις διακηρύξεις των διαγωνισμών με την αριθμ. Π1/2142/4- 6-2002 Απόφαση του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης περί «εφαρμογής Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών 2002». 



 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, 

Λιθουανία, Εσθονία, Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία, 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 της GATT ή που 

συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.
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ΆΡΘΡΟ 20  

Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 

182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον 

δεν είναι κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια 

εταιρεία του προϊόντος. 

 

ΆΡΘΡΟ 21 
Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιμών 

1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια 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 

και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και 

σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

2. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συμμετέχοντες και τα δικαιολογητικά που 

υπέβαλαν. Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών. 

3. Προσφορά που παραλήφθηκε και δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό δεν αποσφραγίζεται, αλλά επιστρέφεται 

σφραγισμένη στον προσφέροντα. 

4. Η μη τήρηση των οριζόμενων στις παραγράφους 21.1 έως και 21.3 επισύρει ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού. 

5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους 

που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται στην επιτροπή αξιολόγησης. 

6. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση των λοιπών 

στοιχείων τους επαναφέρονται, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την 

αποσφράγισή τους σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στους συμμετέχοντες και ανακοινώνει τις 

προσφερθείσες τιμές. 

ΆΡΘΡΟ 22  

Αξιολόγηση προσφορών 

1. Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της αριθμ. 

11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και λαμβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία: 

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

-Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

-Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά 

τιμή του κάθε προσφερόμενου προϊόντος. 

2. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 

(ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό %) :  

α. Για τα κρέατα, πουλερικά, κατεψυγμένα, έλαια, οπωρολαχανικά, 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 οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, και 

β. Για όλα τα υπόλοιπα είδη, στην ενδεικτική τιμή του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης 

 

ΆΡΘΡΟ 23  

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 

1. Η επιτροπή αξιολόγησης με γνωμοδότηση της προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 

α. Την κατακύρωση της προμήθειας ή τη 

β. ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους. 

γ. Την κατανομή της κάθε κατηγορίας 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 Οικονομική Επιτροπή.  

 

                     
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εισήχθησαν στις διακηρύξεις των διαγωνισμών με την αριθμ. Π1/2142/4- 6-2002 Απόφαση 

του Υφυπουργού Ανάπτυξης περί «εφαρμογής Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών 2002». 



 

ΆΡΘΡΟ 24  

Συνέχιση του διαγωνισμού 

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έπειτα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης μπορεί ο 

διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες 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 25  

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, στο Δήμο, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος 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 από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) 

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 είκοσι (20) 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 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 στο Δήμο 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 στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

3. Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν τη συνέχιση του 

διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν 

γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης. 

4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της, που αφορούν στην κατακύρωση 

του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας 

Ο.Τ.Α. κατά τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. 

5. Ο Δήμος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων της Οικονομικής 

Επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της 

απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ή με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο 

τρόπο. 

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

υπόψη. 

ΆΡΘΡΟ 26  

Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

1. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 

παρακάτω στοιχεία: 

α) Το είδος.  

β) Την ποσότητα.  

γ) Την τιμή. 

δ) Το δήμο για τον οποίο προορίζεται τα είδη. 

ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών. 

στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού.  

ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει 

μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

3. Ο προμηθευτής 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 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. Ο προμηθευτής μπορεί να 

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της ανακοίνωσης. Όμως στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) 

ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των 

ειδών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν 

από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των ειδών υπολογίζεται 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 



 

4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην 

Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. 

Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

μπορεί να κατατεθεί 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. 

5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

ΆΡΘΡΟ 27 

 Σύμβαση 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο 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 είδη και την ποσότητα. 

 δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών.  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών.  

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή. 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 

 ια. Την παραλαβή των ειδών. 

3. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την 

προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η 

σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο ή το 

νομίμως εξουσιοδοτηθέν από αυτόν πρόσωπο. 

4. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή να παραταθεί η διάρκεια ισχύος της μέχρι και τέσσερις (4)  

μήνες όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, χωρίς να σημειωθεί υπέρβαση του συμβατικού ποσού. 

5. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό και κατ' επέκταση στη σύμβαση. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο 

μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. 

6. Ο Δήμος μπορεί να προβεί μονομερώς σε μερική αναπροσαρμογή ποσοτήτων των επιμέρους ειδών προς 

παραγγελία, αν το κρίνει απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του (π.χ. σε περίπτωση αύξησης του 

αριθμού των συτιζόμενων παιδιών κλπ), χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να γίνει υπέρβαση της συνολικής εγκριθείσης αξίας 

των αρχικά ενταχθέντων ειδών.  

7. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της 

συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης ως ασήμαντο.  

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 συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι 

σχετικές εγγυήσεις. 

ΆΡΘΡΟ 28 

 Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

α. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσης δαπάνης. 

β. Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για είδη συγκεκριμένης κατηγορίας, προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της συγκεκριμένης κατηγορίας. 

γ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την 

κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε (5)ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης 

του διαγωνισμού. 

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 10% 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. 

δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους . Η εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα 

από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που 

παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση 

γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης. 

ΆΡΘΡΟ 29  

Παραλαβή των τροφίμων 

1. Η παραλαβή των ειδών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται 

σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και στο άρθρο 26 

του Ν.4024/11. 

2. Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον 

καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 

3. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των ειδών. Σε 

περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα 

που δεν ανήκουν στο Δήμο, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των 

ειδών 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 ειδοποιήσει έγκαιρα το Δήμο για 

την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, 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. Εάν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 

παραλαβής μέσα στον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, εφόσον 

παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή μέσα στην 

προθεσμία αυτή, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου και εκδίδεται γι' αυτό σχετική απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου με βάση μόνο το θεωρημένο από το Δήμο αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η 

αποθήκη του Δήμου εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί 

η πληρωμή του προμηθευτή. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο Δήμο, δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση. 

5. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι 

προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης με ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην παράγραφο 10 του άρθρου 28 της αριθμ. 

11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 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 είδος κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα, διαφορετικά 

υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. 

β. Το είδος 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 τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από γνωμοδότηση της δευτεροβάθμιας επιτροπής.  

γ. Η δευτεροβάθμια επιτροπή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση για την 

παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν το Δήμο. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν 

έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 30  

Χρόνος & τόπος παράδοσης 

1. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ημερών να προμηθεύσει το Δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα, εκτός από το φρέσκο γάλα,  τα είδη 

κρεοπωλείου, τα σουβλάκια, τα πουλερικά,  τα είδη ιχθυοπωλείου και το ψωμί των οποίων η παράδοση τους θα γίνεται την 

επόμενη μέρα της παραγγελίας. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται περιοδικά και σε τακτά χρονικά 

διαστήματα και ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες. Για το Δήμο Κόνιτσας η παράδοση των ειδών θα γίνεται στην γραφεία 

των ανταποδοτικών υπηρεσιών και στη Μαθητική Εστία. Για το ΚΕΠΑΠΑ η παράδοση των ειδών θα γίνεται στους κατά τόπους 

Παιδικούς Σταθμούς και στις εγκαταστάσεις του (πρώην ΚΕΦΟ), ύστερα από γραπτή ή τηλεφωνική παραγγελία.  

Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους μέσα στα χρονικά 

όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση. 

2. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 



 

προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να 

ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. 

3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση της 

επιτροπής αξιολόγησης, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.  

 

ΆΡΘΡΟ 31  

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 

1. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως 

διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 30 

της παρούσας επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, 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 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 που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 

χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 

ποσότητας αυτών. 

 

ΆΡΘΡΟ 32 

Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου 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. Εάν 

ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν 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 πέντε (5) ημερών από την έκδοσή της για την επιστροφή των 

απορριφθέντων ειδών και την παραλαβή τους από τον προμηθευτή. 

Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά τη παρέλευση των πέντε (5) ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% 

επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα είδη δεν επιστρέφονται στον 

ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των ειδών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης 

δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των ειδών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης, ή τη 

λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά 

την παρέλευση του πενταημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενα είδη, πέραν του 

προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του Δήμου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Η επιστροφή των ειδών 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 δημοτικού συμβουλίου, 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, ο Δήμος μπορεί να 

προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής. 

3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να 

εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των ειδών 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 33  

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 τα είδη σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 29 και 30 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. 

ΆΡΘΡΟ 34  

Λοιπές Εγγυήσεις 

1. Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη που θα προμηθεύσει θα 

ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, των σχεδίων και της προσφοράς και ότι 

θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και 

ότι αυτά θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. 

2. Ο Δήμος 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 του Δήμου κάθε 

ποσότητα που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 

διαβεβαιώσεων.  

3. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στο Δήμο των νέων σε 

αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

4. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου είδους, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις 

νόμιμες συνέπειες. 

ΆΡΘΡΟ 35  

Τρόπος Πληρωμής 

1. Η πληρωμή της αξίας του είδους στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με  τμηματική πληρωμή υποχρέωσης του 

δήμου, με αντίστοιχη τμηματική τιμολόγηση των παραδοτέων ειδών από τον προμηθευτή με την έκδοση σχετικού χρηματικού 

εντάλματος. 

2. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι εξής κρατήσεις: 

- 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ., (1,5% υπέρ του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και 0,5% υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ). 

- φόρος εισοδήματος 4% στο καθαρό ποσό της αξίας. 

- οποιαδήποτε άλλη κράτηση ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού 

 

ΆΡΘΡΟ 36  

Ανωτέρα Βία 

1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 

2. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν 

τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

3. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν 

προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

ΆΡΘΡΟ 37 

 Επίλυση Διαφορών 

Για κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του δήμου ή της αρμόδιας για την προμήθεια υπηρεσίας και του 

αναδόχου της προμήθειας εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 40 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών. 

ΆΡΘΡΟ 38  

Άλλα Στοιχεία 

1. Προσφορά που θα αφορά μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου ή μέρος των 

προμηθευόμενων ειδών της κάθε κατηγορίας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, θα απορρίπτονται ως 

ασύμφορες. 

ΆΡΘΡΟ 39  

Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου  

www.konitsa.gr  καθώς και στα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

2. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτηρίου διοίκησης του Δήμου, θα 

αναρτηθεί στο δικτυακό του τόπο www.konitsa.gr και θα δημοσιευθεί στο «τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων» της 

Εφημερίδας της Κυβέρνησης και μια φορά στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ», καθώς και στις εφημερίδες 

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» και «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ ΑΘΗΝΩΝ». 

3. Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν επαναληπτικού, 

βαρύνουν τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η δημοπρασία. Σε περίπτωση άρνησής του να τις καταβάλλει, 



 

κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 40 
Διαφορές διακήρυξης – Νομοθεσίας 

Σε τμήματα που η διακήρυξη παρουσιάζει ασάφειες ή ελλείψεις υπερισχύει η σχετική νομοθεσία όπως  αναφέρεται στο 

«Άρθρο 1» της παρούσης 
Ο Δήμαρχος 

Παναγιώτης Γαργάλας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

Δ/ΝΣΗ.:  441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ 

 Τηλ.:  2655 3 60300, -323  

FAX: .: 2655 3 24000 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού, της Μαθητικής 

Εστίας και του ΚΕΠΑΠΑ του Δήμου Κόνιτσας. 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) :  

α. Για τα κρέατα, πουλερικά, κατεψυγμένα, έλαια, οπωρολαχανικά, 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 οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, και 

β. Για όλα τα υπόλοιπα είδη, στην ενδεικτική τιμή του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξη 

Όλα τα προϊόντα πρέπει να φέρουν ενδείξεις όπως ποιοτική κατάταξη, θερμοκρασία κατάψυξης, ημερομηνία 

παραγωγής, ημερομηνία λήξης, ονομασία και κωδικός λειτουργίας εταιρίας παραγωγής, καθαρό βάρος, να μην έχουν 

παράσιτα έντομα, ξένα σώματα και οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες να είναι αυτές, που ορίζονται από τον Κώδικα τροφίμων 

και ποτών. 

Η προμήθεια αφορά τα παρακάτω είδη ανά κατηγορία: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 
 

1 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 1Lt. Ελληνικής προέλευσης με 3,5% λιπαρά, σε συσκευασία 1 λίτρου χάρτινη αναλλοίωτη με ημερομηνία λήξης και 

κανονική παστερίωση με αναγραφόμενα τα συστατικά, τα λιπαρά και όλες οι προδιαγραφές 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: 

1 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 500gr: Συσκευασία αναλλοίωτη, κουτί ή σακούλα με νιφάδες πρόσφατης παραγωγής και καλής διατήρησης με 

ημερομηνία λήξης 

2 

ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200gr: Χάρτινο κουτί αναλλοίωτο με ημερομηνία λήξης και προέλευσης (εταιρία και χώρα) 

3 

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑ 1 Κgr : Συσκευασία 1 Κgr αναλλοίωτη χωρίς ίχνος παραβίασης με αλάτι καθαρό λευκό, γυαλιστερό και 

σπυρωτό. 

4 

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1Kg: Συσκευασία κιλού. Με συσκευασία αναλλοίωτη με ημερομηνία λήξης. Όχι υγροποιημένο ή 

σβολιασμένο που δεν θα έχει καμία μυρωδιά ή έντομα 

5 

Καλαμποκέλαιο 5 Lit: Συσκευασία 5 Lit. Συσκευασία σφραγισμένη αναλλοίωτη με ημερομηνία λήξης. θα πρέπει να είναι 100% 

φυτικό λάδι από καλαμπόκι. 

6 
ΑΥΓΑ 53 - 63gr: Αυγά φρέσκα με ημερομηνία λήξης χωρίς να είναι ραγισμένα ή σπασμένα 

7 

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1Kg: Συσκευασμένο σε κιλό, αρακάς μέτριου μεγέθους με καλή συντήρηση του προϊόντος και αναλλοίωτη 

συσκευασία και ημερομηνία λήξης 

8 

ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΛΥΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5ΤΕΜ. X 1,5gr: Αναλλοίωτη σφραγισμένη συσκευασία 

9 
ΒΟΥΤΥΡΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 10 gr: Σε συσκευασία αναλλοίωτη 10 gr με ημερομηνία λήξης 

10 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410gr εβαπορέ: μεταλλικό κουτί με ημερομηνία λήξης που δεν θα έχει χτυπηθεί 

11 
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ : σε συσκευασία αναλλοίωτη 30gr 

12 

ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ πρόβεια 200gr: Σε συσκευασία 200gr με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης και των λιπαρών τους 6%  Ελληνικής 

προέλευσης 



 

13 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 5 Lt.: Συσκευασία πέντε λίτρου, πλαστικό ή μεταλλικό δοχείο οξύτητας 0,1 , εγχώριο αναγραφόμενο στην ετικέτα 

EXTRA παρθένο ελαιόλαδο Α' Ποιότητας και να πληρεί τους όρους των αγορανομικών διατάξεων 

14 
ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ (χύμα) 141 - 160 ΤΕΜ. ΤΟ ΚΙΛΟ: Πρόσφατης παραγωγής χωρίς αλλοιώσεις, να μην είναι μαλακές και σε 

φυσιολογικό μέγεθος και χρώμα 

15 ΖΑΧΑΡΗ 1Kg: Συσκευασία ενός κιλού με αναγραφόμενη προέλευση Α' Ποιότητας 

16 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500gr: Συσκευασία 500gr με ημερομηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Το περιεχόμενο να είναι φρέσκο και στην καλύτερη 

κατάσταση. Τα ζυμαρικά μπορεί να είναι μακαρόνια Νο 10 & Νο 2, κοφτό, κριθαράκι, χυλοπίτες κ.λ.π. 

17 
ΚΑΚΑΟ 1 Κgr: Συσκευασία αναλλοίωτη με ημερομηνία λήξης με φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα 

18 ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ: Συσκευασία σε καλή κατάσταση με φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα 

19 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ φρεσκοκομμένος σε συσκευασία κιλού 

20 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ (τύπου νες καφέ) σε φακελάκια των 2gr 

21 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ σε αναλλοίωτη συσκευασία 

22 
ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ 840 gr : Ελληνικής προέλευσης με ημερομηνία λήξης σε μεταλλικό κουτί αναλλοίωτες και πρόσφατης παραγωγής 

23 Κρασί ρετσίνα 500 gr: Ελληνικής προέλευσης σε γυάλινη φιάλη καλά σφραγισμένη 

24 
Κρέμα γάλακτος 1kgr: Ελληνικής προέλευσης με ημερομηνία λήξης, πρόσφατης παραγωγής και αναλλοίωτη συσκευασία 

25 Λεμόνι χυμός 400 gr: Σε πλαστική φιάλη με φυσιολογικό χρώμα αναλλοίωτο σε νόμιμες προδιαγραφές 

26 ΜΑΓΙΑ ΞΕΡΗ 20gr:  σε συσκευασία τριών τεμαχίων αναλλοίωτη  

27 
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ( ΤΥΠΟΥ ΒΙΤΑΜ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑ 250 ΓΡ Πρόσφατης παραγωγής Συσκευασία σφραγισμένο με αναγραφόμενες 

προδιαγραφές 

28 
Μαρμελάδα ατομική συσκευασία 20gr με ημερομηνία λήξης, πρόσφατης παραγωγής και αναλλοίωτη συσκευασία 

29 
Μαρμελάδα σε πλαστική συσκευασία 400 gr  πρόσφατης παραγωγής, αναλλοίωτη συσκευασία  και αναγραφόμενα όλα τα σχετικά 

στοιχεία 

30 
ΜΕΛΙ σε ατομική συσκευασία 20gr: Ελληνικό μέλι σε συσκευασία αναλλοίωτη, με αναγραφόμενα στοιχεία εταιρίας ή παραγωγού 

31 ΜΠΑΧΑΡΙ : σε συσκευασία αναλλοίωτη 30gr 

32 
ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 20gr: Πρόσφατης παραγωγής αναλλοίωτη συσκευασία τριών φακέλλων και προέλευση 

33 
ΞΥΔΙ 400 gr: Σε πλαστική φιάλη με φυσιολογικό χρώμα αναλλοίωτο παρασκευασμένο από σταφύλι σε νόμιμες προδιαγραφές 

34 
ΠΑΡΙΖΑ σε φέτες: Με αναγραφόμενη την προέλευσης της και την εταιρία που Προέρχεται καθώς και τα λιπαρά  της 

35 
Πελτές ντομάτας 500gr (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ): Πρόσφατης παραγωγής σε μεταλλικό κουτί με αναγραφόμενες προδιαγραφές 

35 
ΠΙΠΕΡΙ κόκκινο φακ.: Σε συσκευασία 1 Kg φρέσκο, πρόσφατα να έχει τριφτεί με αναγραφόμενες προδιαγραφές και προέλευση 

36 
ΠΙΠΕΡΙ μαύρο 1kg: Σε συσκευασία 1 Kg φρέσκο, πρόσφατα να έχει τριφτεί με αναγραφόμενες προδιαγραφές και προέλευση 

 

37 
ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ: ΣΕ ΣΥΚΕΥΑΣΊΑ 600 gr με πραγματική σοκολάτα σε βάζο πλαστικό με αναλλοίωτη συσκευασία και στοιχεία 

προέλευσης 

38 ΡΙΓΑΝΗ φακ.: Συσκευασία 1kg Αναλλοίωτη συσκευασία, πρόσφατη παραγωγή τριμμένη με πλούσιο άρωμα 

39 ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΣΟΥΠΑ (ΝΥΧΑΚΙ) (χύμα) πρόσφατης παραγωγή. Α' ποιότητας 

40 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ (bonnet): (χύμα) πρόσφατης παραγωγή. Α' ποιότητας 

41 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 500gr : Πρόσφατης παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία με αναγραφόμενες προδιαγραφές 

42 ΤΥΡΙ ΕΝΤΑΜ σε φέτες: Με αναγραφόμενη την προέλευσή του και την εταιρία που προέρχεται καθώς και τα λιπαρά του 



 

43 ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ: Τυρί ελληνικής προέλευσης που θα έχει πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα  αντικανονικών οσμών 

και γεύσεων με τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι Α' 

ποιότητας  

44 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π 1Kg: Τυρί ελληνικής προέλευσης που θα έχει πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα αντικανονικών 

οσμών και γεύσεων με τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι Α' 

ποιότητας (τα τριμμένα αποκλείονται) 

45 ΦΑΚΕΣ ψιλές χύμα, Ελληνικής παραγωγής τρέχοντος έτους, απαλλαγμένα από ξένα σώματα με καρπούς υγιείς, ξηρούς και 

ομοιογενείς 

46 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΛΑΤΙΑ – ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 1Kg: Συσκευασμένα σε ένα κιλό από την εταιρία παραγωγής με αναγραφόμενες 

προδιαγραφές και ημερομηνία λήξης 

47 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ : Ελληνικής παραγωγής τρέχοντος έτους, απαλλαγμένα από ξένα σώματα με καρπούς υγιείς, ξηρούς και 

ομοιογενείς 

48 
ΦΑΣΟΛΙΑ χύμα, Ελληνικής παραγωγής τρέχοντος έτους, απαλλαγμένα από ξένα σώματα με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς 

49 
ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 180gr: Συσκευασμένο, σφραγισμένο, με αναγραφόμενες προδιαγραφές πρόσφατης παραγωγής 

50 
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΠΑΚΕΤΑ 125gr (ΣΤΑΡΕΝΙΑ): Πακέτο με αναγραφόμενες προδιαγραφές και φρυγανιές ολόκληρες, 

χωρίς να είναι σπασμένες και με τρίμματα 

51 
ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 500gr: Πρόσφατης παραγωγής και ψύξης, καλής κατασκευής με αναγραφόμενες προδιαγραφές και ημερομηνία 

λήξης 

52 
ΧΥΜΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΙ ΡΟΔΑΚΙΝΟ, 1LT ΚΟΚΤΕΙΛ, 1LT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1 LT, Πρόσφατης παραγωγής χωρίς ζάχαρη, σε συσκευασία 

σφραγισμένο με αναγραφόμενες προδιαγραφές 

53 
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500 gr: Συσκευασία 500 gr αναλλοίωτη με αναγραφόμενες προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή . Α΄ποιότητας 

54 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΛΥΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5ΤΕΜ. X 1,5gr: Αναλλοίωτη σφραγισμένη συσκευασία 

55 
ΜΕΛΙ 1ΚΙΛΟΥ: Ανθέων ή θυμάρι σε συσκευασία αναλλοίωτη, με αναγραφόμενα στοιχεία στο κουτί προέλευση χώρας και εταιρίας 

56 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ: Πακέτα σε ζελατίνα αναλλοίωτα και χωρίς να έχουν σπάσει, καλοψημένα και φρέσκα όχι 

τυποποιημένα 

 

57 
ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500gr – 1 ΚΙΛΟΥ: Συσκευασία 500gr – 1 κιλού αναλλοίωτη με αναγραφόμενες προδιαγραφές και πρόσφατη 

παραγωγή. Α' ποιότητας. 

58  ΜΕΝΤΑ: Φακελάκια σε κουτί με αναγραφόμενες προδιαγραφές 

59 
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 500gr: (ΠΑΣΣΑΤΑ): Χάρτινη συσκευασία με αναγραφόμενες προδιαγραφές. 

60 
ΚΕΤΣΑΠ 500gr : Πλαστικό μπουκάλι με αναγραφόμενες προδιαγραφές 

61 
ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΟ ΡΟΦΗΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΟ 500gr: Πλαστική συσκευασία, σφραγισμένη αναλλοίωτη με ημερομηνία λήξης και 

αναγραφόμενες προδιαγραφές. 

62 ΖΑΧΑΡΙΝΕΣ ΤΩΝ 100 ΔΙΣΚΙΩΝ : Πλαστική συσκευασία με αναγραφόμενες προδιαγραφές 

63 
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ : Συσκευασία 3 κιλών, μικρές στρογγυλές με άρωμα μέντας και ούζου. 

64 
ΦΥΛΛΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 500gr: Πρόσφατης παραγωγής και ψύξης, καλής κατασκευής με αναγραφόμενες προδιαγραφές. 

65 
ΖΥΜΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ: Συσκευασία των 20 τεμ. πρόσφατης παραγωγής και ψύξης, καλής κατασκευής με αναγραφόμενες 

προδιαγραφές. 

66 
ΨΩΜΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ (ΣΤΑΡΕΝΙΟ) 600-700gr: Πρόσφατης παραγωγής, καλά ψημένο, σε άριστη συσκευασία με ημερομηνία 

λήξης. 

67 
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ ΣΕ ΦΕΤΕΣ: Καλά συντηρημένο, σε χρώμα φυσιολογικό και μυρωδιά φυσιολογική, παραδιδόμενο κατά 

προτίμηση της παραγγελίας 



 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΕΙΔΗ  ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ: 
 

Τα είδη οπωροπωλείου θα είναι άριστης ποιότητας, της εποχής νωπά και απαλλαγμένα ξένων σωμάτων. Πρώτη Ποιότητα νοείται αυτή της 

αγορανομικής διάταξης. 

Απαγορεύεται η αποστολή και παραλαβή φρούτων και λαχανικών ελαττωματικών. 

Πρέπει όλες οι σειρές να είναι πρώτης ποιότητας και του αυτού μεγέθους. 

Τα προϊόντα θα αγοράζονται στη εποχή τους. 

Ελέγχονται από το Δελτίο Τιμών που εκδίδει εκάστοτε η Δ/νση Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ: 
 

ΑΡΤΟΣ Χωριάτικος 1 Κgr. Ο άρτος πρέπει να είναι λευκός, παραδιδόμενος 3 με 4 ώρες μετά τον εκλιβανισμό του, δικαιολογημένης της 

νομίμου απομείωσης. 

Πρέπει να είναι καλά ψημένος και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. 

Οι τυρόπιτες θα είναι άριστης ποιότητας και καλά ψημένες  1 ώρα πριν την παράδοσή τους. 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ: 
 

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 εκάστοτε παραγγελία του Δήμου.  

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. 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6: ΕΙΔΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ-ΛΟΥΚΆΝΙΚΑ- ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ 
 

1.ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ : Σε συσκευασία με ημερομηνία σφαγής και λήξης Ελληνικής παραγωγής και αρίστης ποιότητας 

2. ΑΥΓΑ 60 - 65gr: Αυγά φρέσκα με ημερομηνία λήξης χωρίς να είναι ραγισμένα ή σπασμένα. 

 

Τα κρέας στα σουβλάκια πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας, από χοιρινό 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 εκάστοτε παραγγελία του Δήμου.  

Τα  λουκάνικα  θα είναι χωριάτικα  από κρέας χοιρινό  πρώτης ποιότητας  ντόπια, δηλ. Ελληνικής παραγωγής. 

Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 

διακήρυξης. 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 

1 Πέστροφα νωπή: Φρέσκα ψάρια, Α΄ ποιότητας.  

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8 : ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

68 
ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ: Θα έχει πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα αντικανονικών οσμών και γεύσεων με τη χαρακτηριστική 

γεύση ενός εκάστου, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι Α' ποιότητας (τα τριμμένα αποκλείονται). 

69 
ΑΝΘΟΤΥΡΟ 250gr-1kg: Σε αεροστεγή συσκευασία,  με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης, των λιπαρών του  και της προέλευσής 

του. 

70 
ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ: ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ: Θα είναι σχετικά πρόσφατης καταψύξεως άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις 

αγορανομικές διατάξεις 

71 
ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ & ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ: Θα είναι σχετικά πρόσφατης καταψύξεως άριστης ποιότητας και 

σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις 



 

  Γλυκά διάφορα ντόπιας παραγωγής  150 γραμμαρίων το τεμάχιο  Α΄ ποιότητας 

  με φρέσκα υλικά παραδοτέα σε συσκευασία στο χώρο της εστίασης και όχι μεγαλύτερης διάρκειας από 5 ημέρες από την ημερομηνία 

παρασκευής τους .  

 
Κόνιτσα  27 Νοεμβρίου 2013 

 
                                          Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 

 

Η τροφοδοσία των ειδών όλων των κατηγοριών θα γίνεται σε μέρες, ώρες και στα σημεία, που θα ορίσει ο Δήμος Κόνιτσας.



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

Δ/ΝΣΗ.:  441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ 

 Τηλ.:  2655 3 60300, -323  
FAX: .: 2655 3 24000 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ5
 

Η μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού, της Μαθητικής Εστίας 

και του ΚΕΠΑΠΑ του Δήμου Κόνιτσας. 

Έχει ως κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) : 

α. Για τα κρέατα, πουλερικά, κατεψυγμένα, έλαια, οπωρολαχανικά, 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 οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, και 

β. Για όλα τα υπόλοιπα είδη, στην ενδεικτική τιμή του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2286/95 "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ19/Α), της υπ' αρ. 11389(ΦΕΚ 185Β'/1993) απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 3463/2006, 

και της υπ' αρ. 1045/17-10-2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής περί χορήγησης 

εξουσιοδότησης στο Δήμο Κόνιτσας για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια τροφίμων για το έτος 2014. 

Η προμήθεια είναι προϋπολογισμού 116.487,02  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% & 23%, θα βαρύνει τους 

οικείους  Κ.Α. 20-6063, 25-6063, 70-6481.01, 70-6481.02, 70-6481.03, 70-6481.04, 70-6481.05, 70.6481.06, 70.6481.07 του 

προϋπολογισμού των εξόδων του Δήμου Κόνιτσας έτους 2014 και αναλύεται κατά κατηγορία ως ακολούθως: 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2014 

Δήμος Κόνιτσας & ΚΕΠΑΠΑ 

Ν.Π.Δ.Δ. 
Συνολική 
δαπάνη 

ΦΠΑ Σύνολο 

Α. Δήμος Κόνιτσας  46.441,32 € 6.037,37 € 52.478,69 € 

Β. ΚΕΠΑΠΑ 56.650,54 € 7.364,57 € 64.015,11 € 

Γενικό σύνολο προμήθειας 2014 103.091,86 € 13.401,94 € 116.493,80 € 

    
 

 
 

      
 

 
Δήμος Κόνιτσας (Μαθητική Εστία & Εργατοτεχνικό Προσωπικό) 

Συγκεντρωτικά ανά κατηγορία 

Α/Α Κατηγορία Δαπάνη ΦΠΑ Σύνολο 

1 Φρέσκο γάλα 3.816,00 € 496,08 € 4.312,08 € 

2 Είδη παντοπωλείου 18.604,85 € 2.418,63 € 21.023,48 € 

3 Είδη οπωροπωλείου 5.602,77 € 728,36 € 6.331,13 € 

4 Είδη αρτοποιείου 4.350,00 € 565,50 € 4.915,50 € 

5 Είδη κρεοπωλείου 7.921,70 € 1.029,82 € 8.951,52 € 

6 Κοτόπουλα - αυγά - λουκάνικα - σουβλάκια 4.456,00 € 579,28 € 5.035,28 € 

7 Είδη ιχθυοπωλείου 500,00 € 65,00 € 565,00 € 

8 Είδη ζαχαροπλαστείου 1.190,00 € 154,70 € 1.344,70 € 

ΣΥΝΟΛΟ 46.441,32 € 6.037,37 € 52.478,69 € 

                     
5 

Σημειώνεται ότι συντάσσεται ενδεικτικός προϋπολογισμός για την κατά προσέγγιση εκτίμηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Υπενθυμίζεται ότι για τα 

κρέατα, πουλερικά, κατεψυγμένα, έλαια, οπωρολαχανικά, το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) από κάθε συμμετέχοντα δεν θα αφορά 

στις τιμές που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, αλλά 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 οικείας Περιφέρειας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων ο κάθε συμμετέχων θα προσφέρει ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στις τιμές που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. 

 



 

  Αναλυτικά:              

Κατηγορία 1: Φρέσκο γάλα 

Α/Α Είδος  
Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 
Ενδ/κή τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη ΦΠΑ Σύνολο 

1 
Γάλα Ελληνικό φρέσκο πλήρες 

3,5% λιπαρά (1lit) 
τεμ. 3.600 1,06 3.816,00 € 496,08 € 4.312,08 € 

Σύνολο κατηγορίας 3.816,00 € 496,08 € 4.312,08 € 

                

Κατηγορία 2: Είδη παντοπωλείου 

Α/Α Είδος  
Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 
Ενδ/κή τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη ΦΠΑ Σύνολο 

1 Αλάτι κιλό 70 0,33 23,10 € 3,00 € 26,10 € 

2 Αλεύρι κιλό 80 1,15 92,00 € 11,96 € 103,96 € 

3 Αρακάς κατεψυγμένος (1 κιλό) κιλό 80 1,9 152,00 € 19,76 € 171,76 € 

4 Βανίλιες τεμ. 10 0,23 2,30 € 0,30 € 2,60 € 

5 Βούτυρο ατομικό   10γρ. τεμ. 1500 0,1 150,00 € 19,50 € 169,50 € 

6 Γάλα  Εβαπόρε τεμ. 750 0,46 345,00 € 44,85 € 389,85 € 

7 Γαρύφαλλο τεμ. 10 0,68 6,80 € 0,88 € 7,68 € 

8 Γιαούρτι πρόβειο τεμ. 300 1,15 345,00 € 44,85 € 389,85 € 

9 Δημητριακά τεμ. 60 2,70 162,00 € 21,06 € 183,06 € 

10 Ελαιόλαδο λίτρο 750 4,01 3.007,50 € 390,98 € 3.398,48 € 

11 Ελιές χύμα κιλό 50 5,33 266,50 € 34,65 € 301,15 € 

12 Ελληνικός καφές κιλό 20 8,63 172,60 € 22,44 € 195,04 € 

13 Ζάχαρη  κιλό 100 1,15 115,00 € 14,95 € 129,95 € 

14 Κακάο τεμ. 5 1,05 5,25 € 0,68 € 5,93 € 

15 Κανέλα τριμμένη τεμ. 10 0,87 8,70 € 1,13 € 9,83 € 

16 Καφές φίλτρου κιλό 10 5,66 56,60 € 7,36 € 63,96 € 

17 Κέτσαπ τεμ. 10 1,24 12,40 € 1,61 € 14,01 € 

18 Κεφαλοτύρι ελληνικό κιλό 50 8,07 403,50 € 52,46 € 455,96 € 

19 Κομπόστα 840 γρ. τεμ. 200 0,93 186,00 € 24,18 € 210,18 € 

20 Κόρν φλαουέρ τεμ. 30 0,9 27,00 € 3,51 € 30,51 € 

21 Κρέμα γάλακτος κιλού τεμ. 10 5,42 54,20 € 7,05 € 61,25 € 

22 Κριθαράκι 500 γρ. τεμ. 100 1 100,00 € 13,00 € 113,00 € 

23 Λεμόνι χυμός τεμ. 120 0,31 37,20 € 4,84 € 42,04 € 

24 Μαγιά μπύρας (συσκ. 3 φακ) τεμ. 20 0,93 18,60 € 2,42 € 21,02 € 

25 Μακαρόνι κοφτό (500 γρ) τεμ. 80 0,71 56,80 € 7,38 € 64,18 € 

26 Μακαρόνια Νο 2 (500 γρ) τεμ. 60 0,66 39,60 € 5,15 € 44,75 € 

27 Μακαρόνια Νο 10 (500 γρ) τεμ. 200 0,62 124,00 € 16,12 € 140,12 € 

28 Μαργαρίνη τεμ. 350 4,28 1.498,00 € 194,74 € 1.692,74 € 

29 Μαρμελάδα 20 γρ. τεμ. 1000 0,04 40,00 € 5,20 € 45,20 € 

30 Μαρμέλαδα 400γρ. τεμ. 75 1,11 83,25 € 10,82 € 94,07 € 

31 Μέλι 20 γρ. τεμ. 1000 0,2 200,00 € 26,00 € 226,00 € 

32 Μπαχάρι τεμ. 10 0,35 3,50 € 0,46 € 3,96 € 

33 Μπείκιν μπάουντερ τεμ. 10 0,29 2,90 € 0,38 € 3,28 € 

34 Ξύδι τεμ. 150 0,33 49,50 € 6,44 € 55,94 € 

35 Πάριζα κιλό 30 6,86 205,80 € 26,75 € 232,55 € 

36 Πιπέρι κόκκινο φακ. 15 0,75 11,25 € 1,46 € 12,71 € 

37 Πιπερι μαύρο φακ. 30 1,28 38,40 € 4,99 € 43,39 € 



 

38 Πράλινα φουντούκιου 600γρ. τεμ. 130 2,79 362,70 € 47,15 € 409,85 € 

39 Ρίγανη τριμμένη φακ. 30 0,75 22,50 € 2,93 € 25,43 € 

40 Ρύζι κίτρινο κιλό 150 1,99 298,50 € 38,81 € 337,31 € 

41 Ρύζι νυχάκι Α΄ κιλό 60 1,31 78,60 € 10,22 € 88,82 € 

42 Σιμιγδάλι 1κιλού κιλό 5 1,63 8,15 € 1,06 € 9,21 € 

43 Σπανάκι κατεψυγμένο (1 κιλό) κιλό 30 2,03 60,90 € 7,92 € 68,82 € 

44 Σπορέλαιο-καλαμποκέλαιο λίτρο 1250 2,40 3.000,00 € 390,00 € 3.390,00 € 

45 Στιγμιαίος καφές τεμ. 300 4,80 1.440,00 € 187,20 € 1.627,20 € 

46 Τοματοπολτός τεμ. 100 1,39 139,00 € 18,07 € 157,07 € 

47 Τοματοχυμός τεμ. 300 0,64 192,00 € 24,96 € 216,96 € 

48 Τυρί ένταμ κιλό 40 5,6 224,00 € 29,12 € 253,12 € 

49 Τυρί φέτα κιλό 300 6,50 1.950,00 € 253,50 € 2.203,50 € 

50 Φακές κιλό 70 1,90 133,00 € 17,29 € 150,29 € 

51 Φασολάκια κατεψυγμένα κιλό 80 2,1 168,00 € 21,84 € 189,84 € 

52 Φασόλια κιλό 80 2,00 160,00 € 20,80 € 180,80 € 

53 Φασόλια γίγαντες κιλό 80 4,60 368,00 € 47,84 € 415,84 € 

54 Φρυγανιά τριμμένη τεμ. 15 0,75 11,25 € 1,46 € 12,71 € 

55 Φρυγανίες τεμ. 20 1,15 23,00 € 2,99 € 25,99 € 

56 Φύλλο κρούστας τεμ. 20 2,12 42,40 € 5,51 € 47,91 € 

57 Χυλοπίτες 500 γρ τεμ. 30 1,77 53,10 € 6,90 € 60,00 € 

58 Ψάρι πέρκα κιλό 150 11,26 1.689,00 € 219,57 € 1.908,57 € 

59 Ψωμί για τόστ τεμ. 50 1,57 78,50 € 10,21 € 88,71 € 

Σύνολο κατηγορίας 18.604,85 € 2.418,63 € 21.023,48 € 

 

 

       

Κατηγορία 3: Είδη οπωροπωλείου 

Α/Α Είδος  
Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 
Ενδ/κή τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη ΦΠΑ Σύνολο 

1 Αγγούρια ελληνικά κιλό 100 0,36 36,00 € 4,68 € 40,68 € 

2 Καρότα ελληνικά κιλό 100 0,96 96,00 € 12,48 € 108,48 € 

3 Καρπούζια ελληνικά κιλό 400 0,35 140,00 € 18,20 € 158,20 € 

4 Κολοκυθάκια ελληνικά κιλό 12 1,24 14,88 € 1,93 € 16,81 € 

5 Κρεμμύδια ξηρά ελληνικά κιλό 150 0,72 108,00 € 14,04 € 122,04 € 

6 Λάχανα ελληνικά κιλό 350 0,59 206,50 € 26,85 € 233,35 € 

7 Λεμόνια ελληνικά κιλό 10 1,87 18,70 € 2,43 € 21,13 € 

8 Μαϊντανός κιλό 50 0,62 31,00 € 4,03 € 35,03 € 

9 Μανταρίνια ελληνικά κιλό 200 0,70 140,00 € 18,20 € 158,20 € 

10 Μελιτζάνες κιλό 20 2,15 43,00 € 5,59 € 48,59 € 

11 Μήλα στάρκιν ελληνικά κιλό 450 1,78 801,00 € 104,13 € 905,13 € 

12 Μπανάνες κιλό 250 1,76 440,00 € 57,20 € 497,20 € 

13 Νεκταρίνια ελληνικά κιλό 150 1,54 231,00 € 30,03 € 261,03 € 

14 Πατάτες κιλό 2500 0,81 2.025,00 € 263,25 € 2.288,25 € 

15 Πεπόνια ελληνικά κιλό 300 1,15 345,00 € 44,85 € 389,85 € 

16 Πιπεριές  Ελληνικές κιλό 30 1,24 37,20 € 4,84 € 42,04 € 

17 Πορτοκάλια ελληνικά κιλό 400 0,61 244,00 € 31,72 € 275,72 € 

18 Σαλάτα μαρούλι ελληνικό κιλό 40 0,60 24,00 € 3,12 € 27,12 € 

19 Σέλινο ελληνικό κιλό 3 1,86 5,58 € 0,73 € 6,31 € 

20 Σκόρδα ελληνικά τεμ. 50 0,38 19,00 € 2,47 € 21,47 € 

21 Σταφύλια σταφίδα ελληνικά κιλό 50 1,86 93,00 € 12,09 € 105,09 € 



 

22 Τομάτες κιλό 350 1,14 399,00 € 51,87 € 450,87 € 

23 Τσάι βουνίσιο κιλό 3 34,97 104,91 € 13,64 € 118,55 € 

Σύνολο κατηγορίας 5.602,77 € 728,36 € 6.331,13 € 

        

Κατηγορία 4: Είδη αρτοποιείου 

Α/Α Είδος  
Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 
Ενδ/κή τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη ΦΠΑ Σύνολο 

1 Άρτος χωριάτικος 1 κιλού  κιλό 2500 1,60 4.000,00 € 520,00 € 4.520,00 € 

2 Ψωμάκια για σάντουιτσ τεμ. 500 0,70 350,00 € 45,50 € 395,50 € 

Σύνολο κατηγορίας 4.350,00 € 565,50 € 4.915,50 € 

        

Κατηγορία 5: Είδη κρεοπωλείου 

Α/Α Είδος  
Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 
Ενδ/κή τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη ΦΠΑ Σύνολο 

1 Κρές μόσχου νωπό α/ο κιλό 420 9,61 4.036,20 € 524,71 € 4.560,91 € 

2 Κρέας χοιρινό νωπό α/ο κιλό 200 6,67 1.334,00 € 173,42 € 1.507,42 € 

3 Μπριζόλες χοιρινές νωπές κιλό 450 5,67 2.551,50 € 331,70 € 2.883,20 € 

Σύνολο κατηγορίας 7.921,70 € 1.029,82 € 8.951,52 € 

        

Κατηγορία 6: Κοτόπουλα - αυγά - λουκάνικα - σουβλάκια 

Α/Α Είδος  
Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 
Ενδ/κή τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη ΦΠΑ Σύνολο 

1 Κοτόπουλα νωπά κιλό 800 3,61 2.888,00 € 375,44 € 3.263,44 € 

2 Αυγά τεμ. 1500 0,20 300,00 € 39,00 € 339,00 € 

3 Λουκάνικα χωριάτικα κιλό 80 4,60 368,00 € 47,84 € 415,84 € 

4 Σουβλάκια χοιρινά νωπά τεμ. 1500 0,60 900,00 € 117,00 € 1.017,00 € 

Σύνολο κατηγορίας 4.456,00 € 579,28 € 5.035,28 € 

        

Κατηγορία 7: Είδη ιχθυοπωλείου 

Α/Α Είδος  
Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 
Ενδ/κή τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη ΦΠΑ Σύνολο 

1 Πέστροφα νωπή κιλό 100 5,00 500,00 € 65,00 € 565,00 € 

Σύνολο κατηγορίας 500,00 € 65,00 € 565,00 € 

        

Κατηγορία 8: Είδη ζαχαροπλαστείου 

Α/Α Είδος  
Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 
Ενδ/κή τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη ΦΠΑ Σύνολο 

1 
Γλυκά διάφορα 180γραμ. 

(πάστα, μπακλαβάς, κλπ) 
τεμ. 700 1,70 1.190,00 € 154,70 € 1.344,70 € 

Σύνολο κατηγορίας 1.190,00 € 154,70 € 1.344,70 € 

 
 
 

   

Β. ΚΕΠΑΠΑ 

Συγκεντρωτικά ανά κατηγορία 

Α/Α Κατηγορία Δαπάνη ΦΠΑ Σύνολο 

1 Είδη παντοπωλείου 24.378,95 € 3.169,26 € 27.548,21 € 

2 Είδη οπωροπωλείου 10.400,59 € 1.352,08 € 11.752,67 € 

3 Είδη αρτοποιείου 5.598,00 € 727,74 € 6.325,74 € 

4 Είδη κρεοπωλείου 11.532,00 € 1.499,16 € 13.031,16 € 

5 Κοτόπουλα - αυγά  4.210,00 € 547,30 € 4.757,30 € 



 

6 Είδη ζαχαροπλαστείου 531,00 € 69,03 € 600,03 € 

ΣΥΝΟΛΟ 56.650,54 € 7.364,57 € 64.015,11 € 

  Αναλυτικά:              

Κατηγορία 1: Είδη παντοπωλείου 

Α/Α Είδος  
Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 
Ενδ/κή τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη ΦΠΑ Σύνολο 

1 Αλάτι κιλό 100 0,33 33,00 € 4,29 € 37,29 € 

2 Αλεύρι κιλό 36 1,15 41,40 € 5,38 € 46,78 € 

3 Σιμιγδάλι κιλό 3 1,63 4,89 € 0,64 € 5,53 € 

4 Βανίλιες τεμ. 10 0,23 2,30 € 0,30 € 2,60 € 

5 Δημητριακά τεμ. 175 2,70 472,50 € 61,43 € 533,93 € 

6 Ελιές χύμα κιλό 30 5,33 159,90 € 20,79 € 180,69 € 

7 Ζάχαρι  κιλό 100 1,15 115,00 € 14,95 € 129,95 € 

8 Μακαρόνια Νο 6 κιλό 500 1,5 750,00 € 97,50 € 847,50 € 

9 Κριθαράκι κιλό 500 2,12 1.060,00 € 137,80 € 1.197,80 € 

10 Κακάο τεμ. 30 1,05 31,50 € 4,10 € 35,60 € 

11 Κανέλλα τριμένη τεμ. 3 0,87 2,61 € 0,34 € 2,95 € 

12 Μαρμελάδα 400γρ. Τεμ. 120 1,11 133,20 € 17,32 € 150,52 € 

13 Μέλι κιλό 50 7,08 354,00 € 46,02 € 400,02 € 

14 Πραλινα φουντουκίου 600γρ. τεμ. 100 2,79 279,00 € 36,27 € 315,27 € 

15 Φρυγανίες τεμ. 10 1,15 11,50 € 1,50 € 13,00 € 

16 Μπισκότα τεμ. 100 0,97 97,00 € 12,61 € 109,61 € 

17 Ξύδι τεμ. 200 0,33 66,00 € 8,58 € 74,58 € 

18 Πιπέρι μαύρο  φακ. 30 1,28 38,40 € 4,99 € 43,39 € 

19 Πιπέρι κόκκινο φακ. 30 0,75 22,50 € 2,93 € 25,43 € 

20 Ρίγανη τριμμένη φακ. 30 0,75 22,50 € 2,93 € 25,43 € 

21 Ρύζι νυχάκι κιλό 480 1,31 628,80 € 81,74 € 710,54 € 

22 Ρύζι καρολίνα κιλό 480 1,63 782,40 € 101,71 € 884,11 € 

23 Ρύζι κίτρινο κιλό 125 1,99 248,75 € 32,34 € 281,09 € 

24 Μέντα τεμ. 25 1,44 36,00 € 4,68 € 40,68 € 

25 Φακές κιλό 500 1,90 950,00 € 123,50 € 1.073,50 € 

26 Φασόλια κιλό 150 2,00 300,00 € 39,00 € 339,00 € 

27 Φασόλια γίγαντες κιλό 50 4,60 230,00 € 29,90 € 259,90 € 

28 Τοματοπολτός τεμ. 110 1,39 152,90 € 19,88 € 172,78 € 

29 Τοματοχυμός τεμ. 150 0,64 96,00 € 12,48 € 108,48 € 

30 Λεμόνι χυμός τεμ. 20 0,31 6,20 € 0,81 € 7,01 € 

31 Μαργαρίνη τεμ. 400 4,28 1.712,00 € 222,56 € 1.934,56 € 

32 Στιγμαίος καφές τεμ. 30 4,80 144,00 € 18,72 € 162,72 € 

33 Καφές φίλτρου κιλό 25 5,66 141,50 € 18,40 € 159,90 € 

34 Ελληνικός καφές κιλό 50 8,63 431,50 € 56,10 € 487,60 € 

35 Κέτσαπ τεμ. 350 1,24 434,00 € 56,42 € 490,42 € 

36 Σοκολατένιο ρόφημα τεμ. 10 2,65 26,50 € 3,45 € 29,95 € 

37 Ζαχαρίνη τεμ. 20 2,67 53,40 € 6,94 € 60,34 € 

38 Καραμέλες κιλό 60 5,93 355,80 € 46,25 € 402,05 € 

39 Φύλλο χωριάτικο τεμ. 50 2,12 106,00 € 13,78 € 119,78 € 

40 Ζύμη σφολιάτα κατεψυγμένη τεμ. 50 5,08 254,00 € 33,02 € 287,02 € 

41 Ψώμι χωριάτικο τεμ. 20 1,57 31,40 € 4,08 € 35,48 € 



 

42 Γαλοπούλα βραστή κιλό 12 9,60 115,20 € 14,98 € 130,18 € 

43 Γάλα εβαπόρε τεμ. 500 0,46 230,00 € 29,90 € 259,90 € 

44 Γιαούρτι 6% λιπάρα τεμ. 1800 1,13 2.034,00 € 264,42 € 2.298,42 € 

46 Κεφαλοτύρι ελληνικό κιλό 400 8,07 3.228,00 € 419,64 € 3.647,64 € 

47 Τυρί γραβιέρα κιλό 80 8,32 665,60 € 86,53 € 752,13 € 

48 Τύρι φέτα κιλό 100 6,50 650,00 € 84,50 € 734,50 € 

49 Ανθότυρο κιλό 10 4,20 42,00 € 5,46 € 47,46 € 

50 Σπορέλαιο-Καλαμποκέλαιο λίτρο 400 2,40 960,00 € 124,80 € 1.084,80 € 

51 Ελαίολαδο λίτρο 900 4,01 3.609,00 € 469,17 € 4.078,17 € 

52 Ψάρι πέρκα κιλό 180 11,26 2.026,80 € 263,48 € 2.290,28 € 

Σύνολο κατηγορίας 24.378,95 € 3.169,26 € 27.548,21 € 

        

Κατηγορία 2: Είδη οπωροπωλείου 

Α/Α Είδος  
Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 
Ενδ/κή τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη ΦΠΑ Σύνολο 

1 Αγγούρια ελληνικά κιλό 200 0,36 72,00 € 9,36 € 81,36 € 

2 Αχλάδια κρυστάλια ελληνικά κιλό 600 2,16 1.296,00 € 168,48 € 1.464,48 € 

3 Βερίκοκα ελληνικά κιλό 80 1,77 141,60 € 18,41 € 160,01 € 

4 Καρότα ελληνικά κιλό 30 0,96 28,80 € 3,74 € 32,54 € 

5 Καρπούζια ελληνικά κιλό 100 0,35 35,00 € 4,55 € 39,55 € 

6 Κεράσια ελληνικά κιλό 80 3,67 293,60 € 38,17 € 331,77 € 

7 Κολοκυθάκια ελληνικά κιλό 20 1,24 24,80 € 3,22 € 28,02 € 

8 Κρεμμύδια ελληνικά ξέρά κιλό 600 0,72 432,00 € 56,16 € 488,16 € 

9 Λάχανα ελληνικά κιλό 70 0,59 41,30 € 5,37 € 46,67 € 

10 Λεμόνια ελληνικά κιλό 400 1,87 748,00 € 97,24 € 845,24 € 

11 Μαϊντανος κιλό 150 0,62 93,00 € 12,09 € 105,09 € 

12 Μανταρίνια ελληνικά κιλό 150 0,7 105,00 € 13,65 € 118,65 € 

13 Μήλα στάρκιν ελληνικά κιλό 800 1,78 1.424,00 € 185,12 € 1.609,12 € 

14 Μπανάνες κιλό 600 1,76 1.056,00 € 137,28 € 1.193,28 € 

15 Νεκταρίνια ελληνικά κιλό 200 1,54 308,00 € 40,04 € 348,04 € 

16 Πατάτες κιλό 2500 0,81 2.025,00 € 263,25 € 2.288,25 € 

17 Πεπόνια ελληνικά κιλό 80 1,15 92,00 € 11,96 € 103,96 € 

18 Πιπεριές ελληνικές κιλό 50 1,24 62,00 € 8,06 € 70,06 € 

19 Πορτοκάλια ελληνικά κιλό 300 0,61 183,00 € 23,79 € 206,79 € 

20 Ροδάκινα ελληνικά κιλό 20 1,54 30,80 € 4,00 € 34,80 € 

21 Σαλάτα μαρούλι ελληνικό κιλό 300 0,60 180,00 € 23,40 € 203,40 € 

22 Σέλινο ελληνικό κιλό 10 1,86 18,60 € 2,42 € 21,02 € 

23 Σκόρδα ελληνικά τεμ. 100 0,38 38,00 € 4,94 € 42,94 € 

24 Σταφύλια σταφίδα ελληνικά κιλό 40 1,86 74,40 € 9,67 € 84,07 € 

25 Τομάτες κιλό 900 1,14 1.026,00 € 133,38 € 1.159,38 € 

26 Τσαι βουνίσιο κιλό 2 34,97 69,94 € 9,09 € 79,03 € 

27 Φασολάκια κιλό 75 1,97 147,75 € 19,21 € 166,96 € 

28 Φράουλες κιλό 100 3,54 354,00 € 46,02 € 400,02 € 

Σύνολο κατηγορίας 10.400,59 € 1.352,08 € 11.752,67 € 

        

Κατηγορία 3: Είδη αρτοποιείου 

Α/Α Είδος  
Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 
Ενδ/κή τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη ΦΠΑ Σύνολο 

1 Αρτος ελληνικός (1 κιλό) Κιλό 3000 1,60 4.800,00 € 624,00 € 5.424,00 € 



 

2 Ατομικές τυρόπιτες τεμ. 600 1,33 798,00 € 103,74 € 901,74 € 

Σύνολο κατηγορίας 5.598,00 € 727,74 € 6.325,74 € 

        

Κατηγορία 4: Είδη κρεοπωλείου 

Α/Α Είδος  
Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 
Ενδ/κή τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη ΦΠΑ Σύνολο 

1 

Κρεας-κιμάς μόσχου νωπός 

α/ο(Μηρός,-Κιλότο-Καπάκι-

Ποντικός μηρού-Σπάλα-

Σπαλομπριζόλα) 

κιλό 1200 9,61 11.532,00 € 1.499,16 € 13.031,16 € 

Σύνολο κατηγορίας 11.532,00 € 1.499,16 € 13.031,16 € 

        

Κατηγορία 5: Κοτόπουλα - αυγά  

Α/Α Είδος  
Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 
Ενδ/κή τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη ΦΠΑ Σύνολο 

1 Κοτόπουλο νωπό κιλό 1000 3,61 3.610,00 € 469,30 € 4.079,30 € 

2 Αυγά τεμ. 3000 0,20 600,00 € 78,00 € 678,00 € 

Σύνολο κατηγορίας 4.210,00 € 547,30 € 4.757,30 € 

        

Κατηγορία 6: Είδη ζαχαροπλαστείου 

Α/Α Είδος  
Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 
Ενδ/κή τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη ΦΠΑ Σύνολο 

1 Γλυκά διάφορα κεράσματος κιλό 50 10,62 531,00 € 69,03 € 600,03 € 

Σύνολο κατηγορίας 531,00 € 69,03 € 600,03 € 
 

Κόνιτσα 27 Νοεμβρίου 2013 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 

  



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

  

 
 
 

 

  

 
ΘΕΜΑ: «Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Κόνιτσας, της Μαθητικής Εστίας 

Κόνιτσας και του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία ΚΕΠΑΠΑ, για το έτος 2014» 
 

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

 

Της επιχείρησης ……………………………………………..……….., έδρα ……………......., οδός ……………..……….. 

αριθµός ………………………………, τηλέφωνο …………..…….………., fax …………………………………………………… 

Επί των συνολικών καθαρών ποσών (ανά κατηγορία) του προϋπολογισµού της Μελέτης. 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

Α. ∆ήµος Κόνιτσας (Μαθητική εστία & Υπηρεσίες ∆ήµου) 

Α/Α Κατηγορία 

 
ΠΡΟΥΠ/ΙΣΜΟΣ 

ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘ/ΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Φρέσκο γάλα 3.816,00 € ………%   

2 Είδη παντοπωλείου 18.604,85 € ………%   

3 Είδη οπωροπωλείου 5.602,77 € ………%   

4 Είδη αρτοποιείου 4.350,00 € ………%   

5 Είδη κρεοπωλείου 7.921,70 € ………%   

6 Κοτόπουλα - αυγά - λουκάνικα - σουβλάκια 4.456,00 € ………%   

7 Είδη ιχθυοπωλείου 500,00 € ………%   

8 Είδη ζαχαροπλαστείου 1.190,00 € ………%   

ΣΥΝΟΛΟ 46.441,35 € 
 

  

        
Β. ΚΕΠΑΠΑ 

Α/Α Κατηγορία 

 
ΠΡΟΥΠ/ΙΣΜΟΣ 

ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘ/ΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Είδη παντοπωλείου 24.378,95 € ………%   

2 Είδη οπωροπωλείου 10.400,59 € ………%   

3 Είδη αρτοποιείου 5.598,00 € ………%   

4 Είδη κρεοπωλείου 11.532,00 € ………%   

5 Κοτόπουλα - αυγά  4.210,00 € ………%   

6 Είδη ζαχαροπλαστείου 531,00 € ………%   

ΣΥΝΟΛΟ 56.650,54 € 
 

  

 

Το Φ.Π.Α για τα παραπάνω είδη είναι 13% & 23%. 

Κόνιτσα …../…../2013 

               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
 
 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

Δ/ΝΣΗ.:  441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ 

 Τηλ.:  2655 3 60300, -323 
FAX: .: 2655 3 24000 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 1 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια διαφόρων τροφίμων. β) Τόποι παράδοσης των τροφίμων 

ορίζονται: ο χώρος που στεγάζονται οι υπηρεσίες καθημερινότητας, η  Μαθητική Εστία, ο Α’ & Β’ Παιδικός Σταθμός καθώς και το 

κτήριο του ΚΕΠΑΠΑ  του Δήμου Κόνιτσας. Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται περιοδικά και σε τακτά χρονικά 

διαστήματα στους ανωτέρω τόπους παράδοσης και ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 116.493,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
Η προμήθεια διέπεται από: 

1) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων». 

2) Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

3) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».. 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθμιση θεμάτων 

Υπουργείου Ανάπτυξης». 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/07 "Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης" 

6) Την αριθμ. 167/23-09-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: α) Διακήρυξη δημοπρασίας  β)Τεχνική περιγραφή  

γ)Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς. δ) Συγγραφή υποχρεώσεων. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσης δαπάνης. Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για είδη συγκεκριμένης κατηγορίας, προσκομίζει εγγύηση 

συμμετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της συγκεκριμένης κατηγορίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 

Για όλα τα είδη τροφίμων, το προσφερόμενο ποσοστό(%)  έκπτωσης του αναδόχου είναι σταθερό και αμετάβλητο και 

ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την  τμηματική παραλαβή των τροφίμων και εφόσον 

η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών. 

Επειδή η παράδοση των τροφίμων είναι τμηματική, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή είτε αμέσως μετά την 

παράδοση της κάθε φορά ποσότητας, είτε το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών. Η Υπηρεσία υποχρεούται να εξοφλεί τον 

προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή των τροφίμων και εφόσον ο προμηθευτής εκδώσει το 

τιμολόγιο και προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει 

τη σχετική σύμβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των τροφίμων εξετάζεται η καταλληλότητα αυτού και συμμόρφωση 

με τις τεχνικές προδιαγραφές και αυτές των επισήμων κρατικών φορέων. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της 

ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 7 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα δύο 

(2) ημερών να προμηθεύσει το Δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα, εκτός από το φρέσκο γάλα,  τα είδη κρεοπωλείου, τα 

 



 

σουβλάκια, τα πουλερικά,  τα είδη ιχθυοπωλείου και το ψωμί των οποίων η παράδοση τους θα γίνεται την επόμενη μέρα της  

παραγγελίας.  

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας πέραν της 

ορισθείσης προθεσμίας και εφόσον η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες (3) ημέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς 

την Υπηρεσία ως ποινική ρήτρα ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίμου που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Για καθυστέρηση πέραν των τριών (3) ημερών, του επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό 

πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία παράδοσης 

παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος 

όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να 

κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του 

Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 9 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου. Η 

προμήθεια για κάθε είδος θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για μέρος της ποσότητας, δεν θα γίνεται 

αποδεκτή. 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει προσφορά είτε για το σύνολο των τροφίμων της μελέτης είτε για 

ορισμένες κατηγορίες. Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα αφορά το σύνολο της κάθε κατηγορίας. 

Η Υπηρεσία μπορεί να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το σύνολο των τροφίμων είτε σε ένα 

διαγωνιζόμενο, η προσφορά του οποίου κρίθηκε οικονομικότερη, είτε σε περισσοτέρους προμηθευτές, η προσφορά των οποίων 

κρίθηκε οικονομικότερη για κάθε κατηγορία τροφίμων. 

ΑΡΘΡΟ 10 

1. Ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα τρόφιμα θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές 

προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων τροφίμων, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι 

αυτοί, είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση. 

2. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω 

διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν' αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε 

ποσότητα τροφίμου που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 

διαβεβαιώσεων. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής στην Υπηρεσία των νέων σε 

αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

3. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όσων τα 

κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από τα 

ακατάλληλα τρόφιμα, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά 

την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη 

βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

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

νόμιμες συνέπειες. 

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

τμήμα προμηθειών. 

ΑΡΘΡΟ 11 

 Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς 

καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. (1,5% υπέρ του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και 0,5% υπέρ 

του Τ.Π.Δ.Υ) καθώς και οποιαδήποτε άλλη κράτηση ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού. 

 
 

Κόνιτσα 27 Νοεμβρίου 2013 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 


