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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΑΠ:  1617/2014 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 
ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων με ανοικτό  μειοδοτικό διαγωνισμό για το έτος 2014» 

 
Ο Δήμαρχος  Καρδίτσας  έχοντας υπόψη: 
 
Το άρθρο 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων». 

1. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας ΤΡΟΦΙ-
ΜΩΝ έτους 2014 Δήμου Καρδίτσας. 

2. Τις σχετικές διατάξεις της αριθμ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δη-
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.). 

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

4. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 

5. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας υπερβαίνει το ποσό των 67.800,00 ευρώ με το 
Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθμό είδους (έχει υπολογιστεί ΦΠΑ 13%). 

6. Τις πιστώσεις που έχουν προϋπολογισθεί και θα  εγγραφούν στον προϋπολογισμό εξό-
δων έτους 2014. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του επόμε-
νου οικονομικού έτους 2014. 

7. Την υπ’ αριθ. 640/2013 απόφαση του Δ.Σ., με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος ανάθε-
σης της προμήθειας και την 622/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

8. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις υπό 
έγκριση τεχνικές προδιαγραφές για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του 
δήμου Καρδίτσας. 

9. Το πρακτικό της 23/12/2013 ΑΠ 34443 για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας, 
αξιολόγησης, παρακολούθησης του διαγωνισμού. 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης  τη χαμη-
λότερη τιμή :  

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

Β) για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων ( παντοπωλείου, γαλακτοκομικών, αλλαντικών και 
ειδών ζαχαροπλαστικής & αρτοποιείου) η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) 
που θα προσφέρει το μεγαλύτερο  ποσοστό έκπτωσης (ακέραιες μονάδες) επί τοις εκατό 
(%) στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα 
καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.  
CPV ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:15800000-6,15200000-0,15100000-9, 15500000-3,15131000-
5,15810000-9,15300000-1 
 

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

Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 
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2) Τα άρθρα 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
3) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συνα-

φών θεμάτων» 
4) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργει-

ακής Στρατηγικής − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης» 
5) Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσί-

ου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
6) Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ.3  του Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού 

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου & άλλες διατάξεις οργάνωσης & λει-
τουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.  

                     7) Τον νόμο  3852/10  & ΠΔ113/10 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/2011) 
 

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

89.997,05 € με το Φ.Π.Α. 
Θα βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α 70.05-6481.0001 με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων», του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014, και οι οποίες θα ψηφιστούν μετά την έγκριση του. 

3. Θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. 
4. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει, είτε για το σύνολο του διαγωνισμού, εί-

τε για οποιοδήποτε προϊόν θέλει από τα αναφερόμενα στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, αρκεί να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. 

 
ΆΡΘΡΟ 3ο 
Χρόνος και τόπος διαγωνισμού 
1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα – Δημαρχείο Καρδίτσας (ΑΡΤΕΣΙΑ-

ΝΟΥ 1) από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού,   
την   17/02/2014  και ώρα 12:00 
2. Ώρα λήξης  παραλαβής προσφορών ορίζεται η   11η π.μ.   
 
ΆΡΘΡΟ 4ο 
Επιτροπή Διαγωνισμού — Πληροφορίες 
Η Επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού και εισήγησης για ανάθεση είναι 

αυτή που έχει οριστεί με την απόφαση  της Ο.Ε.. 
 
ΆΡΘΡΟ 5ο 
Λήψη πληροφοριών 

1. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφο-
ρίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται  μέχρι και την προηγουμένη ημέ-
ρα πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.  
2. Τμήματα της διακήρυξης και στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή (εκτός της δια-
κήρυξης), είναι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια 
προϊόντων. 

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών :  24413-50796-797 
FΑΧ· :  24413-50711 
Αρμόδιος υπάλληλος:  ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΝΣΗ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 
 
ΆΡΘΡΟ  6ο  
Δεκτοί στον Διαγωνισμό 
1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
α. Έλληνες και αλλοδαποί 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 
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ΑΡΘΡΟ 7ο 
Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομί-

σουν με ποινή αποκλεισμού: 
1. οι  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 10% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α σύμφωνα με την παράγραφο Ι του άρθρου 26 της 
αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης. 

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

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύ-
πτει ότι: 

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

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

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

 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οι-
κείου κράτους, από το οποίο να προκύπτει, ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνι-
σμού δεν έχουν φορολογικές εκκρεμότητες. 

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

στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το 
συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή ή αρχή τοπι-
κής 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 10% της προϋπολογι-

σθείσας δαπάνης, σύμφωνα με την παράγραφο Ι του άρθρου 26 της αριθμ.11389/1993 απόφα-
σης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

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

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

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

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

- 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, όπως παραπάνω στο αρ7,1. 
Οι διατάξεις του εδαφίου (δ) που αφορούν τους έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση 
αυτή. 
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ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την 
εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς κατα-
λόγους. 

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

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

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

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

 
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 συμμετέ-

χει 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 αποτε-

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

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

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

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των Τεχνικών 
προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφο-
ρά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή, ο 
διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετι-
κοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.  

β. Υπεύθυνη δήλωση που Θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφερόμενων προ-
ϊόντων. Επίσης, εφόσον μεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης-συσκευασίας του 
προϊόντος πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, η διαδικασία τυ-
ποποίησης - συσκευασίας, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος 
νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση  διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από δι-
αγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

ε. Υπεύθυνη δήλωση  διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει 
σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέ-
πεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υπο-
χρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υπο-
πέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πλη-
ροφοριών που ζητούνται από το Ν.Π.Δ.Δ.. 
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στ. Υπεύθυνη δήλωση για την παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης, καθώς και για 
την ποιότητα των προϊόντων της (ότι συμφωνούν με τις προδιαγραφές που θέτει η διακήρυξη), 
            ζ.  Υπεύθυνη δήλωση για την διάρκεια ισχύος της προσφοράς  

Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφο-
ρά Θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να 
ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την Κυρίως προσφορά. 

Εφίσταται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό ότι οι προσφορές 
κατατίθενται αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοι-
κητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορι-
σμένης Ευθύνης και σι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το δια-
χειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υ-
ποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως Θεωρημένη για το γνήσιο της υπο-
γραφής του εκπροσωπούμενου. 

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, 
ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο 
φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, 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 συμμετέ-
χει 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 καλύ-
πτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 
προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 

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

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

μου)  στις  17/02/2014  μέχρι  και  11 π.μ. 
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 στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διε-

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

4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 
 
ΆΡΘΡΟ 9ο 
Τιμές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών 
1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 
α) την τιμή – ΕΚΠΤΩΣΗ των  προσφερόμενων ειδών τροφίμων   με  Φ.Π.Α.. 
β) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 
2. Με την προσφορά, η τιμή του κάθε προϊόντος θα δίδεται ανά κιλό ή τεμάχιο, με τέτοιο 

τρόπο ώστε να καθίσταται εύκολα συγκρίσιμη. 
3. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα, θα 

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

είδος τιμή, για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχτηκε του κάθε προσφερόμενου προϊό-
ντος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Δημάρχου, ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης. 

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, πλην 
των οπωροκηπευτικών , η τιμή των οποίων προσδιορίζεται με βάση το εκάστοτε εκδιδόμενο 
δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006. 

6. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές 
Θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό 
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Θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχε-
τικά 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 προ-
σφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

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

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

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

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

σης του κάθε είδους τροφίμου που προσφέρουν. 
2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται 

τυχόν επεξεργασία, τυποποίηση - συσκευασία του κάθε προσφερόμενου προϊόντος, καθώς και 
ο τόπος εγκατάστασής του. 

Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδε-
κτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθη-
κε. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προ-
σφορά, τότε αυτή απορρίπτεται και η σχετική απόφαση του Δημάρχου κοινοποιείται στο Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την επιβολή ποινής αποκλεισμού του δηλώ-
σαντος 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 επε-
ξεργασία και τυποποίηση μερικώς ή ολικώς του προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού 
από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ. που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργει-
ας του διαγωνισμού. 

3. Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώ-
θηκε 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 εργο-
στασίου με απόφαση του Δημάρχου. 

4. Επεξεργασία και τυποποίηση του προσφερόμενου προϊόντος σε εργοστάσιο άλλο από 
εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημάρχου, συνεπάγε-
ται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις. 

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

σφέροντος ή των παρασκευαστών των προσφερόμενων ειδών, τα έξοδα της ειδικά για το σκο-
πό αυτό συσταθεισομένης Τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέ-
ροντες κατ’ αναλογία. 

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

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

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

ως απαράδεκτη. Η Υπηρεσία μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να 
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παρατείνει πριν από τη λήξη της, την Προθεσμίας κατά ανώτατο όριο (3) μήνες, χωρίς οι διαγω-
νιζόμενοι 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 παρά-
ταση ισχύος της προσφοράς. 

 
ΆΡΘΡΟ 14ο 
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 κάθε προσφερόμενο Προϊόν και ρη-
τή 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 15ο 
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 ερμη-
νεύεται εις βάρος του προσφέροντας. 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο 
Προσκόμιση δείγματος  
 Επειδή η προσκόμιση δείγματος είναι απαραίτητη για τη διαπίστωση της ανταπόκρισης 

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

 
ΆΡΘΡΟ 17ο 
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 κα-

λά 
σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν Θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφα-

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

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

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

έξω από αυτόν Θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοι-
χεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (17.3 της παρούσας διακήρυξης). Μέσα 
στο φάκελο αυτό Θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για το κάθε προϊόν σε ευρώ. 
Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για 
την παράδοση του προϊόντος στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην πα-
ρούσα διακήρυξη, με το Φ.Π.Α. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλ-
λάγματος, όταν ανοιχθεί Θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 β. Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω 
από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία 
που αναφέρονται στην παρ.17,3. της παρούσας. Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα 
τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων υλικών.  



 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Σ. ΕΤΟΥΣ 2014 

8 

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

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη 
από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφρα-
γίζει 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 αξιο-
λογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροπο-
ποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον 
προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της είτε ύστε-
ρα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που παρέχονται σύμφωνα με τα παρα-
πάνω, 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 απαράδε-

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

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

μεταφορά και η παράδοση αυτού. 
 
ΆΡΘΡΟ 18ο  
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών. 
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

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

 
ΆΡΘΡΟ 19ο 
Dumping Εξαγωγικές επιδοτήσεις  
1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών κάτω του κόστους πα-

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

2. Οι προσφέροντες παρασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντος χωρών που δεν 
έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών Δασμών και Εμπορίου (GΑΤΤ) 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 ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης). 

3. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες 
προϊόντα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., 
την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουμανία, Πολωνία, 
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 ή 
που συνδέεται με την Ευρωπαϊκή  Ένωση στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. 
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ΆΡΘΡΟ 20ο 
Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (παρασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά πα-

ράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύ-
ονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες, εφόσον δεν είναι παρασκευαστές οφεί-
λουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην παρασκευάστρια ε-
ταιρεία του προϊόντος. 

 
ΆΡΘΡΟ 21ο  
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 προ-
σφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, 
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά 
 Ο εσωτερικός φάκελος που περιέχει την  ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», δεν ανοίγεται, αλλά 
σημειώνεται σ’ αυτόν ο αύξων αριθμός του αντίστοιχου εξωτερικού φακέλου και μονογράφεται 
από τα μέλη της Επιτροπής, στην κατοχή της οποίας και παραμένει μέχρι να ολοκληρωθεί η α-
ξιολόγηση των δικαιολογητικών  της προσφοράς. 
 
Ο εσωτερικός φάκελος που περιέχει την  ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», δεν ανοίγεται, 
αλλά σημειώνεται σ’ αυτόν ο αύξων αριθμός του αντίστοιχου εξωτερικού φακέλου και μονογρά-
φεται από τα μέλη της Επιτροπής, στην κατοχή της οποίας και παραμένει μέχρι να ολοκληρωθεί 
η αξιολόγηση των τεχνικών και των λοιπών στοιχείων της προσφοράς. 
 
2. Στη συνέχεια η συνεδρίαση γίνεται μυστική, και η επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαι-
ολογητικών που βρέθηκαν στους φακέλους. Αφού εξετάσει με λεπτομέρεια τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής, για τη διαπίστωση της εγκυρότητάς τους και την εξακρίβωση της πληρότητας του 
υποβληθέντος φακέλου προσφοράς, αποφαίνεται για την αποδοχή των προσφορών ή μη. Στην 
δεύτερη περίπτωση αιτιολογεί τους λόγους απόρριψης της προσφοράς. Κατόπιν προσκαλεί 
στην αίθουσα όσους κατέθεσαν προσφορά, κι ενημερώνει τους συμμετέχοντες. Στους αποκλει-
σθέντες προμηθευτές αιτιολογείται ο λόγος αποκλεισμού τους κι επιστρέφονται αμέσως τα δι-
καιολογητικά συμμετοχής, ως και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς σφραγισμένος, όπως 
κατατέθηκε. Η Επιτροπή μπορεί, αν το κρίνει απαραίτητο, να μη αποφασίσει αμέσως την ίδια 
ημέρα σ’ αυτή τη συνεδρίαση, για την οριστική απόφασή της ως προς τους συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό και να το ανακοινώσει σε επόμενη συνεδρίασή της, αφού προηγουμένως θα έχει 
ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν με απόδει-
ξη ενημέρωσης, και να συνεχιστεί η διαδικασία του διαγωνισμού κατόπιν.  
3.  Στη συνέχεια η Επιτροπή συνεδριάζει δημόσια κι εξετάζει τις προσφορές που εγκρίθηκαν, αν 
πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Η διαδικασία είναι η ίδια με την προηγούμενη φάση του 
διαγωνισμού. Στους αποκλεισθέντες σ’ αυτή τη φάση προμηθευτές επιστρέφονται αμέσως τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς, ως και ο φάκελος της οικονομικής προ-
σφοράς σφραγισμένος, όπως κατατέθηκε. Η Επιτροπή μπορεί αν το κρίνει απαραίτητο να μη 
αποφασίσει αμέσως την ίδια ημέρα σ’ αυτή τη συνεδρίαση, για την οριστική απόφασή της ως 
προς τους συμμετέχοντες στη συνέχεια του διαγωνισμού, λόγω απόκλισης μεταξύ τεχνικής 
προσφοράς ενδιαφερόμενου και τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, και να το ανακοι-
νώσει σε επόμενη συνεδρίασή της, γιατί πιθανώς να απαιτηθεί περαιτέρω επεξεργασία των 
στοιχείων, αφού προηγουμένως θα έχει ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν 
τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν με απόδειξη ενημέρωσης, και να συνεχιστεί η διαδικασία του 
διαγωνισμού κατόπιν. Στην φάση αυτή η επιτροπή δύναται να έχει τη συνδρομή εξειδικευμένων 
υπαλλήλων της υπηρεσίας  και να ζητά την γνώμη τους για τα τεχνικά στοιχεία των προσφο-
ρών. 
4. Εφόσον όμως η Επιτροπή αποφασίσει τη συνέχεια του διαγωνισμού, συνεδριάζει δημόσια κι 
ανοίγει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών, αριθμεί και μονογράφει τις οικονομικές 
προσφορές κι ανακοινώνει μεγαλόφωνα το περιεχόμενο αυτών. Η επιτροπή οφείλει σε κάθε πε-
ρίπτωση να ενημερώσει τους συμμετέχοντες προμηθευτές σ’ αυτή τη διαδικασία, δυο (2) ημε-
ρολογιακές ημέρες νωρίτερα από το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για την ακριβή ημέ-
ρα και ώρα του ανοίγματος, όταν αυτό δεν γίνει την ίδια ημέρα σε συνέχεια των προηγού-
μενων σταδίων του διαγωνισμού. Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει το 
πρακτικό ή τα πρακτικά ανάλογα με την εξέλιξη του διαγωνισμού, και με διαβιβαστικό της, προ-
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τείνοντας, και γνωμοδοτώντας για τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις (υποβάλλεται κι αυτή συνημ-
μένα), το αποστέλλει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας, για την λήψη απόφασης 
για την έγκριση ή μη του πρακτικού ή πρακτικών, και την κατακύρωση του αποτελέσματος.  
Οποιαδήποτε πληροφόρηση ή πρόσκληση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει και με  τηλεο-
μοιοτυπία, ώστε αυτό ν’ αποδεικνύεται. 
5. Προσφορές που δεν είναι συνταγμένες σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη ή δεν είναι υπο-
γεγραμμένες από το ίδιο φυσικό πρόσωπο ή νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, που κατα-
θέτει την προσφορά αποκλείονται από τον διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις κατάθεσης προ-
σφοράς από εταιρεία, το ίδιο ισχύει ότι και για τα φυσικά πρόσωπα, για τη νόμιμη εκπροσώπη-
ση των εταιρειών, πρέπει η προσφορά κι όλα τα σχετικά έγγραφα να φέρουν τη σφραγίδα της 
εταιρείας πάνω σ’ αυτά,  διαφορετικά αποκλείονται από τον διαγωνισμό. 
6. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος ή δεν είναι σύμφωνες προς 
τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται. 
7. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση 
των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 
ΆΡΘΡΟ 22ο  
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, Δημόσιας Διοίκησης και Α-
ποκέντρωσης 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 διακή-
ρυξης. 

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

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

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

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

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

 
ΆΡΘΡΟ 23ο 
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότησή της προς το όργανο που αποφασίζει σχετι-

κά, προτείνει για: 
α. Την κατακύρωση της προμήθειας για κάθε είδος τροφίμου που προφέρει ο προμηθευ-

τής. 
β. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίη-

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

προσφορές ή και τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. 
2. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Ο.Ε. , όταν η Επιτροπή Αξιολόγησης 
γνωμοδοτεί για: 
α. τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμή-

θειας, 
β. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση 

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

σε διαφορετικούς προμηθευτές. 
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ΆΡΘΡΟ 24ο  
Συνέχιση του διαγωνισμού 
Με απόφαση της Ο.Ε. και έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης – διενέρ-

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

 
ΆΡΘΡΟ 25ο  
Ενστάσεις 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της 

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

αστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφο-
ρών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημο-
σίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται 
ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το Δήμαρχο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το 
αργότερο  (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 ΠΕΝΤΕ (5) ημερών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του δια-
γωνισμού. 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 στην Υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η 
ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιο-
λόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Α-
ξιολόγησης υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στο Δημάρχου που α-
ποφαίνεται τελικά. 

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

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

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

6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβά-
νονται υπόψη.  

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

 
ΆΡΘΡΟ 26ο  
Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
1. Στον προμηθευτή (ή προμηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, 

που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
α) Το είδος τροφίμου 
β) Την ποσότητα 
γ) Την τιμή 
δ) Το Ν.Π.Δ.Δ. για τον οποίο προορίζονται τα τρόφιμα  
ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές 

τροποποιήσεις των όρων αυτών 
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στ) Τα στοιχεία της απόφασης 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 σύμβα-

σης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα 
3. Ο προμηθευτής (ή προμηθευτές) στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεού-

ται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνω-
σης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, πο-
σού ίσου με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. 0 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 του κάθε προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος 
παράδοσης του προϊόντος 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 του κάθε είδους τροφίμου υπολογί-
ζεται 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 τηλε-
γράφημα 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 συμμε-
τοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης κα-
λής εκτέλεσης 

5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την 
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημάρχου, ύστερα από γνωμοδότηση της Ε-
πιτροπής Αξιολόγησης. 

 
ΆΡΘΡΟ 27ο  
Σύμβαση 
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύμβα-

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

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

βλέπεται 
αναπροσαρμογή. 
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 
ια. Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε προϊόντος. 
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 τον δήμαρχο. 

4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφω-
νήσουν γι αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιο-
λόγησης. 

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

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

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
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γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυ-
χόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλ-
λόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 
ΆΡΘΡΟ 28ο  
Εγγυήσεις 
1. Εγγύηση συμμετοχής  στον διαγωνισμό. 
α. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 10% με το Φ.Π.Α. επί της συνολικής δαπάνης. Συμμετέχων που υποβάλλει προ-
σφορά για ορισμένα προϊόντα, προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής, που  γίνεται αποδεκτή αρκεί 
να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του  αριθμού των προϊόντων, τα οποία και 
προσφέρει και η κατακύρωση περιορίζεται στα προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση. Για 
την διευκόλυνση της υπηρεσίας κατά το στάδιο της αξιολόγησης, ο υποψήφιος προμηθευτής θα 
πρέπει να αναφέρει σε δήλωση του ακριβώς τα προϊόντα ή τις κατηγορίες προϊόντων που συμ-
μετάσχει. Η εγγύηση ισχύει με ποινή αποκλεισμού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε μη-
νών  (5) από την ημέρα του διαγωνισμού. 

δ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προ-
μήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέ-
σα 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 περιβάλλο-

νται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ’ αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθμ. 
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
(Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.). 

δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική πα-
ραλαβή των τροφίμων 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 υπάρ-
χει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθε-
σμης παράδοσης. 

 
ΆΡΘΡΟ 29ο  
Παραλαβή των τροφίμων 
1. Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων και η συγκρότηση 

της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθμ. 
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
(Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.). 

2. Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων και η έκδοση των σχετικών 
πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 

3. 0 συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμι-
σης των τροφίμων. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέτα-
ση και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο Ν.Π.Δ.Δ., ο συμβα-
τικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των τροφίμων 
χωρίς να υπολογίζεται σ’ αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έ-
λεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. Εφόσον ο προ-
μηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα την Υπηρεσία για την ημερομηνία που προτίθεται να παρα-
δώσει τις ποσότητες των τροφίμων, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο συμ-
βατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η Επιτροπή Παραλαβής είναι σε 
Θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής. 

4. Εάν η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων και η σύνταξη του σχετικού 
πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής μέσα στον χρόνο που ορί-
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ζεται 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 πα-
ραλαβή μέσα στην προθεσμία αυτή, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Υπηρεσίας και 
εκδίδεται γι’ αυτό σχετική απόφαση του Δημάρχου με βάση μόνο το θεωρημένο από την Υπη-
ρεσία αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η αποθήκη της Υπη-
ρεσίας εκδίδει δελτίο εισαγωγής των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων 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 υ-
ποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στην Υπηρεσία, δεν απαιτείται να ληφθεί τέ-
τοια απόφαση. 

5. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγμα-
τοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας με ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων 
στην παρ. 10 του άρθρου 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.), στην οποία δεν μπορεί να συμμετά-
σχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον 
προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο και όταν: 

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

β. Το τρόφιμο παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως ότι 
μπορεί να παραληφθεί, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση αυτών, ε-
φόσον 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 Περιφέρειας, ύστερα από γνωμοδότηση της δευτεροβάθ-
μιας Επιτροπής. 

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

 
ΆΡΘΡΟ 30ο  
Χρόνος παράδοσης 
1. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προ-

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

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

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

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

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

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

7. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημάρχου να μετατίθεται, 
μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
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Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυνα-
μία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι 
που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - 
παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

 
ΆΡΘΡΟ 31ο  
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 
1. Σε περίπτωση που το προϊόν παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 30 
της παρούσας επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και 
πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 

α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του 
μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 30 της παρούσας, χρόνου παράτασης, επιβάλλεται 
πρόστιμο 2,5 %  επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου που παρα-
δόθηκε 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, επι-
βάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται στη συμβατική α-
ξία του προϊόντος που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς το Φ.Π.Α.. 

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

4. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακρά-
τηση από το ποσό που έχει να λαμβάνει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλει-
ψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοι-
χα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

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

 
ΆΡΘΡΟ 32ο  
Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση 
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μέρους ή ολόκληρης της συμβατικής ποσότητας 

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

Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλε-
ται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμη-
ματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα τρόφιμα δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από 
την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των τροφίμων και των υπολοίπων τμηματικών παρα-
δόσεων. Επίσης, δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των τροφίμων για τα οποία κηρύχθηκε 
έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή 
τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέ-
λευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενα 
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τρόφιμα, πέραν του προστίμου, τα τρόφιμα καταστρέφονται κατά την κρίση της Υπηρεσίας 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Η επιστροφή των τροφίμων που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης πο-
σότητας 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 υ-
ποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της με απόφαση του 
Δημάρχου, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας 
της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που τυ-
χόν θα χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, η Υπηρεσία 
μπορεί να προβεί στην καταστροφή της ποσότητας αυτής. 

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

 
ΆΡΘΡΟ 33ο  
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπο-

γράψει 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 δημοτι-
κού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

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

3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται 
σ’ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης 
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.). 

 
ΆΡΘΡΟ 34ο  
Εγγυήσεις ποιότητας 
1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος Θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα τρόφι-

μα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισή-
μων Κρατικών φορέων τροφίμων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέ-
πουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κα-
τάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση. 

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

3. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων και είδη Καθαριότητος προκλήθη-
καν 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 προ-
μηθευτή. Επιπλέον, κατά την κρίση του Δημάρχου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νό-
μιμες συνέπειες. Επίσης, με απόφαση του Δημάρχου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το ο-
ποίο 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, κη-
ρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

 
ΆΡΘΡΟ 35ο  
Τρόπος Πληρωμής 
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1. Η πληρωμή της αξίας του κάθε είδους τροφίμου θα γίνεται με εξόφληση όλου του πο-
σού μετά την προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια προϊόντων. Όλα τα δικαιολογητικά 
πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ.. 

2. Ο δήμος Καρδίτσας οφείλει να εξοφλεί τα τιμολόγια σε διάστημα δυο μηνών από την 
υποβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει 
πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 
ΆΡΘΡΟ 36ο  
Άλλα στοιχεία- ειδικοί όροι 
1. Η Υπηρεσία δεν Θα κάνει αποδεκτές και προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της 

προκηρυχθείσης ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου, κατά παρέκκλιση αυτής που ορίζεται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

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

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

4. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού Προϋπολογι-
σμού, Θα απορρίπτονται ως ασύμφορες. 

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

 
ΆΡΘΡΟ 37ο  
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης 

       1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στo Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Καρδίτσας Αρτεσιανού 1 την 24413-50796-797  . 

2. Η περίληψη της παρούσης Θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Θα 
δημοσιευθεί τουλάχιστον στις εφημερίδες που απαιτούνται από τη νομοθεσία.  
      3. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, 
αρχικής & επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές 
που ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
 
 
 
 

ΠΑΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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Παράρτημα Α τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικός προϋπολογισμός 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ   
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΘΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Κ ΑΡΔΙΤΣ Α     12 /12/  2013   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  γ ια  τ ι ς  ανάγκες  των  υπηρ εσ ιών  του  Δήμου 
ο ικονομ ικού  έ τους  2013  

                                        ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘ ΕΣΗΣ:  1   
ΠΟΣΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ :   89.997,05 € 

 

 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   &  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

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

Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ για το έτος 2014  
αιτούμενης συνολικής πίστωσης (με ΦΠΑ 13%) : 89.997,05 € (ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑ-

ΠΟΙΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΦΠΑ 23%) 
Η  άνω προμήθεια χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους  συνολικά με  ποσό 

89.997,05 € που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2014 στον Κ.Α.:    70.05-
6481.0001 

Θα εκτελεστεί δε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.  
Η συγκεκριμένη τεχνική έκθεση αναφέρεται σε υλικά αξίας 89.997,05 € 
Ο προϋπολογισμός των ειδών και η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών 

κάθε είδους   παρουσιάζεται  συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα.  
Η ψήφιση της πίστωσης, εφόσον προκύψει ανάδοχος  θα γίνει μέσα στο οικονομικό έτος 

2014. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Α/Α ΕΙΔΟΣ 

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: 
 

1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑ 1Kg: Συσκευασία ενός κιλού αναλλοίωτη χωρίς ίχνος παραβίασης με αλάτι 
καθαρό λευκό, γυαλιστερό και σπυρωτό. 

2 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ  750gr: Συσκευασία 750gr αναλλοίωτη χωρίς ίχνος παραβίασης ή κακο-
ποίησης του πακέτου λευκού χρώματος, όχι υγροποιημένο ή σβολιασμένο 

3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1Kg: Συσκευασία κιλού. Με συσκευασία αναλλοίωτη με ημερομη-
νία λήξης. Όχι υγροποιημένο ή σβολιασμένο που δεν θα έχει καμία μυρωδιά ή έντομα 

4 ΑΛΕΥΡΙ ΜΕ ΔΙΟΓΚΩΤΙΚΟ 1/2 500gr: Συσκευασία κιλού. Με συσκευασία αναλλοίωτη με ημερομηνία 
λήξης. Όχι υγροποιημένο ή σβολιασμένο που δεν θα έχει καμία μυρωδιά ή έντομα 

5 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΚΟΥΤΙ 160gr: Κουτί χωρίς να είναι χτυπημένο ή τσαλακωμένο με σφραγι-
σμένο το περιεχόμενο σε σακουλάκι με ημερομηνία λήξης  

6 
 

ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΛΥΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5ΤΕΜ. X 1,5gr: Αναλλοίωτη σφραγισμένη συ-
σκευασία  

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

8 ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ 1Kg: Πρόσφατης παραγωγής χωρίς αλλοιώσεις, να μην είναι μαλακές και σε φυ-
σιολογικό μέγεθος και χρώμα 

9 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1 Lt.: Συσκευασία ενός λίτρου, πλαστική φιάλη οξύτητας 0,1 αναγραφόμενο στην ετικέ-
τα EXTRA παρθένο ελαιόλαδο Α' Ποιότητας και να πληρεί τους όρους των αγορανομικών διατάξεων 

10 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 5 Lt.: Συσκευασία πέντε λίτρου, πλαστικό δοχείο οξύτητας 0,1 , εγχώριο  αναγραφόμε-
νο στην ετικέτα EXTRA παρθένο ελαιόλαδο Α' Ποιότητας και να πληρεί τους όρους των αγορανομι-
κών διατάξεων 

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

12 ΖΑΧΑΡΗ   ΑΧΝΗ  500 ΓΡ με αναγραφόμενη προέλευση Α' Ποιότητας Συσκευασία σφραγισμένο με 
αναγραφόμενες προδιαγραφές 

13 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500gr: Συσκευασία 500gr με ημερομηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Το περιεχόμενο να 
είναι φρέσκο και στην καλύτερη κατάσταση. Τα ζυμαρικά μπορεί να είναι μακαρόνια, κριθαράκι, μα-
καρονάκι κοφτό, κοχύλια, αστράκι, πεπονάκι, φιδές 250gr κ.λ.π. 

14 ΚΑΚΑΟ 125gr: Κουτί αναλλοίωτο με ημερομηνία λήξης με φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα 

15 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ 50gr: Συσκευασία σε καλή κατάσταση όχι σπασμένο το περιεχόμενο και με σωστή 
περιεκτικότητα 

16 ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ: Συσκευασία σε καλή κατάσταση με φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα  
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17 ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ 820g (ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΣΥΜΠΥΡΗΝΟ): Ελληνικό με ημερομηνία λήξης σε μεταλλικό κουτί 
αναλλοίωτο και πρόσφατης παραγωγής 

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

19 ΚΡΟΥΑΣΑΝ  ΑΝΑ ΤΕΜ.80 - 85 ΓΡ. Πρόσφατης παραγωγής Συσκευασία σφραγισμένο με αναγρα-
φόμενες προδιαγραφές 

20 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 450- 500gr: Σε γυάλινο βάζο κατασκευασμένη με πραγματικά φρούτα 55% και άνω, 
αναλλοίωτο και επιγραφόμενα στο βάζο όλα τα σχετικά στοιχεία  

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

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

23 ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 15gr : Διάφορα μπαχαρικά (γαρύφαλλο τριμμένο και άτριφτο, μοσχοκάρυδο, κύμι-
νο,ινδοκάρυδο 140-150gr    κ.λ.π.) σε συσκευασία αναλλοίωτη 

24 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 20gr: Πρόσφατης παραγωγής αναλλοίωτη συσκευασία και προέλευση  

25 ΜΠΕΣΑΜΕΛ  ΑΝΑ ΤΕΜ. 175   ΓΡ. Πρόσφατης παραγωγής Συσκευασία σφραγισμένο με αναγρα-
φόμενες προδιαγραφές 

26 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ: Πακέτα σε ζελατίνα αναλλοίωτα και χωρίς να έχουν σπάσει, καλο-
ψημένα και φρέσκα όχι τυποποιημένα 

27 ΞΥΔΙ ΜΙΚΡΟ: Σε πλαστική φιάλη με φυσιολογικό χρώμα και νόμιμες προδιαγραφές αναγραφόμενες 
στην ετικέτα, παρασκευασμένο από σταφύλι 

28 ΠΙΠΕΡΙ 100gr: Σε συσκευασία 100gr φρέσκο, πρόσφατα να έχει τριφτεί με αναγραφόμενες προδια-
γραφές και προέλευση 

29 ΡΙΓΑΝΗ 60gr: Συσκευασία 80gr. Αναλλοίωτη συσκευασία, πρόσφατη παραγωγή τριμμένη με πλού-
σιο άρωμα 

30 ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΜΠΟΝΕΤ 500gr – 1 ΚΙΛΟΥ: Συσκευασία 500gr – 1 κιλού αναλλοίωτη με αναγραφόμενες 
προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή. Α' ποιότητας 

31 ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΣΟΥΠΑ (ΝΥΧΑΚΙ) 500gr – 1 ΚΙΛΟΥ: Συσκευασία 500gr – 1 κιλού αναλλοίωτη με αναγρα-
φόμενες προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή. Α' ποιότητας 

32 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500gr – 1 ΚΙΛΟΥ: Συσκευασία 500gr – 1 κιλού αναλλοίωτη με αναγραφόμενες 
προδιαγραφές και πρόσφατη παραγωγή. Α' ποιότητας 

33 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500gr: Συσκευασία 500gr αναλλοίωτη με αναγραφόμενες προδιαγραφές και πρόσφατη 
παραγωγή. Α' ποιότητας 

34 ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ 5 lt: Εμφιαλωμένο, σφραγισμένο με αναγραφόμενες στη φιάλη 
προδιαγραφές 

35 ΤΣΑΙ 1ΚΙΛΟ :  με αναγραφόμενες προδιαγραφές 

36 ΤΟΜΑΤΑΚΙ ΤΡΙΜ. 400 - 500gr (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ): Πρόσφατης παραγωγής σε μεταλλικό κουτί με ανα-
γραφόμενες προδιαγραφές  

37 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 500gr (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ): Πρόσφατης παραγωγής σε μεταλλικό κουτί με αναγραφό-
μενες προδιαγραφές  

38 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΙΚΝΩΜΕΝΟΣ 500gr (ΠΑΣΑΤΑ): Χάρτινη συσκευασία με αναγραφόμενες 
προδιαγραφές 

39 ΦΑΚΕΣ 500gr: Τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους, απαλλαγμένα από ξένα σώματα με 
καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς 

40 ΦΑΣΟΛΙΑ 500gr: Τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους, απαλλαγμένα από ξένα σώματα με 
καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς 

41 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 180-200gr: Συσκευασμένο, σφραγισμένο, με αναγραφόμενες προδιαγραφές 
πρόσφατης παραγωγής 

42 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΠΑΚΕΤΑ gr (ΣΤΑΡΕΝΙΑ): Πακέτο με αναγραφόμενες προδι-
αγραφές και φρυγανιές ολόκληρες, χωρίς να είναι σπασμένες και με τρίμματα 

43 ΦΥΛΛΑ ΔΑΦΝΗΣ 20gr: Πρόσφατης παραγωγής και καλής αποξήρανσης και συσκευασίας 

44 ΧΑΛΒΑΣ ΒΑΝΙΛΙΑ : Συσκευασμένος Α' ποιότητας και με αναγραφόμενες προδιαγραφές 

45 ΧΑΛΒΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ : Συσκευασμένος Α' ποιότητας και με αναγραφόμενες προδιαγραφές 

46 ΧΥΜΟ ΛΕΜΟΝΙ  ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 360  ΓΡ Συσκευασία σφραγισμένο με αναγραφόμενες προδιαγρα-
φές 

47 ΧΥΜΟ  ΦΡΟΥΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΙ ΡΟΔΑΚΙΝΟ, 1LT ΚΟΚΤΕΙΛ, 1LT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1 LT, Πρόσφατης πα-
ραγωγής Συσκευασία σφραγισμένο με αναγραφόμενες προδιαγραφές 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΚΑΤ/ΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ – ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

1 ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ: ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ 700gr: Θα είναι σχετικά πρόσφατης καταψύ-
ξεως άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις  

2 ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ: ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ : Θα είναι σχετικά πρόσφατης καταψύξεως άριστης 
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ποιότητας και σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις  

3 ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ: ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ 800gr: Θα είναι σχετικά πρόσφατης καταψύξεως άριστης 
ποιότητας και σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις 

4 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1Kg: Συσκευασμένο σε κιλό, αρακάς μέτρου μεγέθους με καλή συντή-
ρηση του προϊόντος και αναλλοίωτη συσκευασία 

5 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΛΑΤΙΑ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 1Kg: Συσκευασμένα σε ένα κιλό από την 
εταιρία παραγωγής με αναγραφόμενες προδιαγραφές 

6 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 500gr: Πρόσφατης παραγωγής και ψύξης, καλής κατασκευής με αναγραφόμε-
νες προδιαγραφές 

7 ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΦΥΛΛΟ 500gr: Πρόσφατης παραγωγής και ψύξης σε συσκευασία 500gr με αναγραφό-
μενες στη συσκευασία προδιαγραφές 

8 ΣΦΟΛΙΑΤΑΚΙΑ 20 ΤΕΜ.: Πρόσφατης παραγωγής και ψύξης σε συσκευασία 500gr  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄  ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

1 KΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ - ΜΠΟΥΤΙ - ΣΤΗΘΟΣ : Σε συσκευασία με ημερομηνία σφαγής και λή-
ξης Ελληνικής Παραγωγής και αρίστης ποιότητας  

2 KΟΤΟΠΟΥΛΟ Τ 70 % : Σε συσκευασία με ημερομηνία σφαγής και λήξης Ελληνικής Παραγωγής και 
αρίστης ποιότητας  

3 ΑΥΓΑ 6αδα: Αυγά φρέσκα με ημερομηνία λήξης χωρίς να είναι ραγισμένα ή σπασμένα 

 Τα πουλερικά θα είναι νωπά, καλής θρέψης και άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις αγορανομικές 
διατάξεις ,θα είναι σε συσκευασία και θα έχουν ημερομηνία λήξης. Τα πουλερικά 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 Δ΄  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ 

1 ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ 1Kg: 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)  

2 ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 1Kg: 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) 

3 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 1Kg: 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) 

4 ΑΝΘΟΤΥΡΟ 1Kg: Πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένο οσμών, να μην παρουσιάζει αλ-
λοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι Α΄ ποιότητος 

5 ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 1Kg: Τυριά ελληνικής προέλευσης με αναγραφόμενη την προέλευσή 
του και την εταιρία που προέρχεται καθώς και τα λιπαρά του  

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

7 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 1Lt. Σε συσκευασία 1 λίτρου χάρτινη αναλλοίωτη με ημερομηνία λήξης και κανονική 
παστερίωση με αναγραφόμενα τα συστατικά, τα λιπαρά και όλες οι προδιαγραφές 

8 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 1 Κg (κουβαδάκι): Γιαούρτι φρέσκο με καλή συντήρηση φυσιολογικό χρώμα 
και αναλλοίωτο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    Ε΄  ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ 

1 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΖΑΜΠΟΝ ΒΡΑΣΤΟ 1% - 2%: Καλά συντηρημένο, σε χρώμα φυσιολογική και μυρωδιά 
φυσιολογική παραδιδόμενο κατά προτίμηση της παραγγελίας 

2 ΖΑΜΠΟΝ ΧΟΙΡΙΝΟ – ΠΑΡΙΖΑ : Καλά συντηρημένο, σε χρώμα φυσιολογική και μυρωδιά φυσιολογι-
κή παραδιδόμενο κατά προτίμηση της παραγγελίας 

3 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ (κιλό) ΤΥΠΟΥ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ : Καλά συντηρημένα, σε χρώμα φυσιολογικό  και 
μυρωδιά φυσιολογική παραδιδόμενο κατά προτίμηση της παραγγελίας 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΣΤ΄  ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ: 

Το κρέας πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας, από ζώο νεαρής ηλικίας, το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατά-
σταση, 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 πα-
ραγγελία του κάθε Σταθμού. Τα κρέατα θα είναι ντόπια, δηλ. Ελληνικής παραγωγής.  
 Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋ-
πολογισμό της διακήρυξης. 

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Ζ’  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ: 

Τα είδη ζαχαροπλαστικής θα είναι άριστης ποιότητας και όχι πολυκαιρισμένα. 
Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋ-
πολογισμό της διακήρυξης. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Η’  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ: 

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 .   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Θ’  ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ: 

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. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:15800000-6 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΖΑΧΑΡΗ  ΑΝΑ ΚΙΛΟ  ΚΙΛΟ 400 0,98   392,00 € 

2 ΖΑΧΑΡΗ   ΑΧΝΗ  500 ΓΡ ΚΙΛΟ 15 0,91   13,65 € 

3 ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ ΑΝΑ ΜΙΣΟ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 200 1,37   274,00 € 

4 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΑΝΑ ΜΙΣΟ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 300 1,51   453,00 € 

5 ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ  ΑΝΑ  ΜΙΣΟ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 300 1,44   432,00 € 

6 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500 GR ΤΕΜΑΧΙΟ 1100 0,89   979,00 € 

7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 250 GR (ΦΙΔΕΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ 15 0,68   10,20 € 

8 ΦΑΚΕΣ ΑΝΑ ΜΙΣΟ ΚΙΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 300 1,58   474,00 € 

9 ΦΑΣΟΛΙΑ 500 GR ΤΕΜΑΧΙΟ 200 2,04   408,00 € 

10 ΆΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ  ΚΟΥΤΙ 160  ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 200 1,16   232,00 € 

12 ΜΠΕΣΑΜΕΛ  ΑΝΑ ΤΕΜ. 175   ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 30 1,65   49,50 € 

13 ΠΙΠΕΡΙ 100 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,76   88,00 € 

14 ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 100 5,00   500,00 € 

15 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 180- 200 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,64   19,20 € 

16 
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΠΑΚΕΤΑ  
(ΣΤΑΡΕΝΙΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,40   140,00 € 

17 ΧΥΜΟ ΛΕΜΟΝΙ  ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 360  ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 75 0,28   21,00 € 

18 ΞΥΔΙ ΜΙΚΡΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,72   144,00 € 

19 ΤΣΑΪ    ΚΙΛΟ 10 6,30   63,00 € 

20 ΡΙΓΑΝΗ   60 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 70 1,18   82,60 € 

21 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ(ΣΑΚΟΥΛΑ) 1KG ΚΙΛΟ 75 0,87   65,25 € 

22 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ) ΑΝΑ 750 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,86   186,00 € 

23 ΔΑΦΝΗ   ΑΝΑ 20 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 15 0,98   14,70 € 

24 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ  15 ΓΡ.  ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,57   11,40 € 

25 ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΦΑΚΕΛΑΚΙ  ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,59   17,70 € 

26 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ  ΦΑΚΕΛΑΚΙ 50 ΓΡ.  ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,66   6,60 € 

27 ΙΝΔΟΚΑΡΥΔΟ  140-150  ΓΡ.  ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,88   8,80 € 

28 ΒΙΤΑΜ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΑ 250 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 1,21   1.210,00 € 

29 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 800 5,19   4.152,00 € 

30 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΑΝΑ 5 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 80 19,00   1.520,00 € 

31 ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ   ΑΝΑ 5 LT ΚΙΛΟ 100 12,17   1.217,00 € 

32 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ   450-500  ΓΡ. . ΤΕΜΑΧΙΟ 300 1,94   582,00 € 

33 ΚΟΜΠΟΣΤΑ   ΡΟΔΑΚΙΝΟ 820 GR ΤΕΜΑΧΙΟ 200 1,45   290,00 € 
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34 ΚΡΟΥΑΣΑΝ  ΑΝΑ ΤΕΜ.80- 85 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 300 0,76   228,00 € 

35 ΚΑΚΑΟ  125  ΓΡ.  ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 110 1,20   132,00 € 

36 ΑΛΕΥΡΙ ΜΕ ΔΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΑΝΑ 500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 550 0,74   407,00 € 

37 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ  ΚΙΛΑ 150 1,28   192,00 € 

38 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ  500 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,77   23,10 € 

42 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ  200 ΓΡ.ΑΝΑ ΤΕΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,78   23,40 € 

43 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 500GR ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 300 2,05   615,00 € 

44 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ  ΤΕΜΑΧΙΟ 225 1,00   225,00 € 

45 ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ    20 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 60 0,23   13,80 € 

46 ΜΕΛΙ   ΑΝΑ ΚΙΛΟ  ΚΙΛΟ 260 9,52   2.475,20 € 

47 ΧΑΛΒΑ  ΣΟΚΟΛΑΤΑ  ΤΟ ΚΙΛΟ     ΚΙΛΟ 8 5,37   42,96 € 

48 ΧΑΛΒΑ  ΒΑΝΙΛΙΑ  ΤΟ ΚΙΛΟ     ΚΙΛΟ 10 5,37   53,70 € 

49 ΤΟΜΑΤΑΚΙ ΤΡΙΜ. 400 - 500 GR (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 130 0,44   57,20 € 

50 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 500 GR (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 180 1,53   275,40 € 

51 
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 500 GR 
(ΠΑΣΑΤΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 400 0,64   256,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 19.076.36 € 

    ΦΠΑ 2.479.93 € 

    ΤΕΛΙΚΟ 21.556,28 € 

        

 

Α1 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΧΥΜΩΝ & ΒΑΝΙΛΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 
23% 

CPV ΤΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 15800000-6     

1 ΧΥΜΟ  ΦΡΟΥΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΙ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 1LT ΤΕΜΑΧΙΟ 400 1,20   480,00€ 

2 ΧΥΜΟ  ΦΡΟΥΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΟΚΤΕΙΛ 1LT ΤΕΜΑΧΙΟ 250 1,20   300,00€ 

3 ΧΥΜΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1 LT ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,30   130,00€ 

4 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΛΥΚΩΝ  5 Χ 1,5 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 70 0,35   24,50€ 

    ΣΥΝΟΛΟ 934.50€ 

    ΦΠΑ 23% 214.94€ 

    ΤΕΛΙΚΟ 1.149,44€ 

      

Β - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ                                                CPV ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 
ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΦΙΛΕΤΟ ΠΕΡΚΑΣ ΚΑΤ/ΝΑ 800 ΓΡ                           
15200000-0  ΚΙΛΟ 400 6,94 2.776,00 € 

2 
ΦΙΛΕΤΟ ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΚΑΤ/ΝΑ 700 ΓΡ                      
15200000-0 ΚΙΛΟ 400 5,81 2.324,00 € 

3 
ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ   ΚΑΤ/ΝΑ                                       
15200000-0  ΚΙΛΟ 100 8,12 812,00 € 

4 
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ  ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΛΑΔΕΡΑ 1 KG                     
15800000-6  ΚΙΛΟ 100 2,67 267,00 € 

5 
ΑΡΑΚΑΣ  ΚΑΤ/ΝΟΣ 1 KG                                          
15800000-6  ΚΙΛΟ 100 2,81 281,00 € 

6 
ΣΦΟΛΙΑΤΑΚΙΑ ΚΑΤ/ΝΑ                                            
15800000-6 20 ΤΕΜ. 500 2,32 1.160,00 € 

7 
ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΦΥΛΛΟ 500 ΓΡ. ΚΑΤ/ΝΑ                       
15800000-6 ΚΙΛΟ 90 2,19 197,10 € 

8 
ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ  500 ΓΡ. ΚΑΤ/ΝΑ                     
15800000-6  ΚΙΛΟ 100 3,01 301,00 € 

    ΨΑΡΙΑ  5.912,00  ΣΥΝΟΛΟ 8.118,10 € 

    ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ 2.206,10  ΦΠΑ 1.055,35 € 

     ΣΥΝΟΛΟ 8.118,10 €  ΤΕΛΙΚΟ 9.173,45 € 

Γ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ CPV ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:15100000-9 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ Τ 70%    ΚΙΛΟ 400 3,41 1.364,00 € 

2 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ  ΚΙΛΟ 350 3,76 1.316,00 € 
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3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΠΟΥΤΙ   ΚΙΛΟ 200 4,27 854,00 € 

4 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΣΤΗΘΟΣ   ΚΙΛΟ 200 6,44 1.288,00 € 

5 ΑΥΓΑ  6ΑΔΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 600 1,46 876,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 5.698,00 € 

    ΦΠΑ 740,74 € 

    ΤΕΛΙΚΟ 6.438,74 € 

 

Δ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ CPV ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 15500000-3 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ-

ΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 400 7,69 3.076,00 € 

2 ΑΝΘΟΤΥΡΟ  ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 20 4,27 85,40 € 

3 ΤΥΡΙ  ΚΑΣΕΡΙ ΑΝΑ ΚΙΛΟ      ΚΙΛΟ 100 9,82 982,00 € 

4 
ΤΥΡΙ  ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ Η (ΤΥΠΟΥ ΡΕΓΓΑΤΟ) ΑΝΑ 
ΚΙΛΟ  ΚΙΛΟ 50 8,23 411,50 € 

5 
ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΥΡΙΑ & ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ (ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕ-
ΡΙ, EDAM, GOUDA) ΚΙΛΟ 300 6,02 1.806,00 € 

6 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ  1 ΛΙΤΡΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ 2100 1,02 2.142,00 € 

7 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 GR ΤΕΜΑΧΙΟ 190 0,88 167,20 € 

8 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΑΝΑ ΚΙΛΟ (ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ 300 3,24 972,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 9.642,10 € 

    ΦΠΑ 1.253,47 € 

    ΤΕΛΙΚΟ 10.895,57 € 

Ε - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ CPV ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:15131000-5 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΖΑΜΠΟΝ ΧΟΙΡΙΝΟ Η ΠΑΡΙΖΑ ΚΙΛΟ 40 6,63 265,20 € 

2 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ  ΒΡΑΣΤΗ  ΚΙΛΟ 80 11,14 891,20 € 

3 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ (ΚΙΛΟ) ΤΥΠΟΥ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ ΚΙΛΟ 6 6,20 37,20 € 

     ΣΥΝΟΛΟ 1.193,60 € 

    ΦΠΑ 155,17 € 

    ΤΕΛΙΚΟ 1.348,77 € 

ΣΤ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:15100000-9 

            

ΚΡΕΑΤΑ ΝΩΠΑ  

ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ Α.Ο 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΣΠΑΛΑ ΚΙΜΑΣ  ΚΙΛΟ 900 7,94 7.146,00 € 

2 ΠΟΝΤΙΚΙ ΜΟΣΧΟΥ  ΚΙΛΟ 360 8,24 2.966,40 € 

3 ΚΟΤΣΙ  ΜΟΣΧΟΥ  ΚΙΛΟ 360 8,24 2.966,40 € 

        ΣΥΝΟΛΟ 13.078,80 € 

        ΦΠΑ 1.700,24 € 

        ΤΕΛΙΚΟ 14.779,04 € 

ΧΟΙΡΙΝΑ 

1 ΩΜΟΠΛΑΤΗ  ΚΙΛΟ 30 4,54 136,20 € 

2 ΜΠΟΥΤΙ Α.Ο ΚΙΛΟ 30 5,32 159,60 € 

3 ΣΠΑΛΑ  Α.Ο ΚΙΛΟ 30 4,94 148,20 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 444,00 € 

     ΦΠΑ 57,72 € 

    ΤΕΛΙΚΟ 501,72 € 
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ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 15.280,76 

Ζ -  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ CPV ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:15810000-9 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ-
ΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΜΕ ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΙΛΟ 10 5,48 54,80 € 

2 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΙΛΟ 20 5,48 109,60 € 

3 ΓΛΥΚΑ ΤΥΛΙΧΤΑ ΚΙΛΟ 10 9,73 97,30 € 

4 ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΒΑΝΙΛΙΑΣ ΚΙΛΟ 40 6,19 247,60 € 

5 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ (ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ) ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΙΛΟ 25 7,96 199,00 € 

6 ΚΩΚΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 25 9,73 243,25 € 

7 ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 750 0,44 330,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 1.281,55 € 

    ΦΠΑ 166,60 € 

    ΤΕΛΙΚΟ 1.448,15 € 

Η - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ CPV ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:15300000-1 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΠΑΤΑΤΕΣ  KIΛΟ 2500 0,68 1.700,00 € 

2 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ  ΚΙΛΟ 450 0,65 292,50 € 

3 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ  ΜΑΤΣΑΚΙ 150 0,55 82,50 € 

4 ΝΤΟΜΑΤΕΣ  ΚΙΛΟ 800 1,59 1.272,00 € 

5 ΛΕΜΟΝΙΑ  ΚΙΛΟ 250 1,06 265,00 € 

6 ΜΑΡΟΥΛΙ ΣΓΟΥΡΟ ΚΙΛΟ 150 1,54 231,00 € 

7 ΛΑΧΑΝΟ  ΚΙΛΟ 300 0,65 195,00 € 

8 ΜΗΛΑ     ΚΙΛΟ 850 1,22 1.037,00 € 

9 ΑΧΛΑΔΙΑ     ΚΙΛΟ 500 1,77 885,00 € 

10 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ   ΚΙΛΟ 400 0,90 360,00 € 

11 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 550 1,13 621,50 € 

12 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 600 1,73 1.038,00 € 

13 ΠΕΠΟΝΙ   ΚΙΛΟ 120 0,55 66,00 € 

14 ΚΑΡΠΟΥΖΙ  ΚΙΛΟ 200 0,44 88,00 € 

15 ΚΑΡΟΤΑ  ΚΙΛΟ 80 0,97 77,60 € 

16 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ  ΤΕΜΑΧΙΟ 750 0,55 412,50 € 

17 ΣΤΑΦΥΛΙΑ   ΚΙΛΟ 200 2,46 492,00 € 

18 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ  ΚΙΛΟ 50 0,88 44,00 € 

19 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ  ΚΙΛΟ 40 1,68 67,20 € 

20 ΜΑΪΔΑΝΟ ΜΑΤΣΑΚΙ 200 0,53 106,00 € 

21 ΑΝΙΘΟ   ΜΑΤΣΑΚΙ 80 0,53 42,40 € 

22 ΠΙΠΕΡΙΕΣ  ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ ΚΙΛΟ 150 1,84 276,00 € 

23 ΣΠΑΝΑΚΙ  ΚΙΛΟ 50 1,65 82,50 € 

24 ΣΕΛΙΝΟ  ΚΙΛΟ 70 0,71 49,70 € 

25 ΡΟΔΑΚΙΝΑ  ΚΙΛΟ 180 1,35 243,00 € 

26 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ   ΚΙΛΟ 200 1,72 344,00 € 

27 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ  ΚΙΛΟ 30 1,43 42,90 € 

28 ΚΕΡΑΣΙΑ  ΚΙΛΟ 100 2,21 221,00 € 

29 ΦΡΑΟΥΛΕΣ    ΚΙΛΟ 75 2,48 186,00 € 

30 ΒΕΡΥΚΟΚΑ  ΚΙΛΟ 150 1,33 199,50 € 

31 ΣΚΟΡΔΑ ΑΝΑ 1 ΤΜΧ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 0,46 18,40 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 11.038,20 € 

    ΦΠΑ 1.434,97 € 



TEAIKO 12.473,17 € 

0- npOMH0EIA EIf10N APTOnOIEIOY CPV THr npOMH0EIAr:15810000-9 

AlA EIf10r MONAf1A ME-
TPHrHr nOrOTHTA TIMH MnANH 

1 4'OMI XOPIATIKO KIAO 4500 1,59 7.155,OO€ 

2 KOYAOYPI l:OYLAMENIO TEMAXIO 1355 0,35 474,25 € 

3 4'OMI riA TOn MIKPO 350GR KIAO 500 1,27 635,00 € 

4 4'OMI riA Ton MHAAO 700GR KIAO 375 2,11 791,25 € 

rvNOAO 9.055,50 € 

Cl>nA 1.177,22 € 

TEAIKO 10.232,72 € 

rENIKO rvNOAO ME Cl>.n .A. 89.997,05 € 

0EOPH0HKE H 
H rYNTA=ArA 

HAN. npO'iHAMENH f1IEY0YNrHr 

EAENH KATrlAOYNH f1.E.1 f110IKHTIKor 

ANf1PONIKH rPAnAUA-TZEMOY 

LlITLAL 
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