
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη,  18/03/2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6564
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΝΟΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η     Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων (είδη κρεοπωλείου – γάλα εργαζομένων) με

Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό».

O Δήμαρχος Πετρούπολης,

Έχοντας υπόψη:
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 και του Ν. 3463/2006.
2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με

την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
3. Τις σχετικές διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού

Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3548/2007.
7. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999.
8. Το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, σχετικά με την πληρωμή δαπάνης

δημοσίευσης.
9. Του Π.∆. 60/ΦΕΚ 64  Α’/16-3-2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής

Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισµού
των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 16

ης
Νοεµβρίου 2005.

10. Την αριθμ. 3/10-12-2013 μελέτη της Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας και
Παιδείας

11. Την αριθμ. 288/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας τροφίμων Παιδικών Σταθμών, 
γάλατος εργαζομένων του Δήμου και ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διεθνή ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης για τα είδη κρεοπωλείου, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης



επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής
πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε
εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας
Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

Για το γάλα εργαζομένων, η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή που θα
προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης.

Η δαπάνη για το σύνολο της προμήθειας τροφίμων προϋπολογίσθηκε 

ενδεικτικά στο ποσό των 107.457,92 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ).

Η δαπάνη θα κατανεμηθεί στα οικονομικά έτη 2014 και 2015 ως ακολούθως:

 στο έτος 2014 ποσό εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ και 

τριάντα λεπτών #70.382,30# σε βάρος των Κ.Α. 15-6481.0013, 15-6063.0001, 

20-6063.0001, 30-6063.0001, 35-6063.0001, 45-6063.0001 και 70-6063.0001

 στο έτος 2015 ποσό τριάντα επτά χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα 

δύο λεπτών #37.075,62# σε βάρος των συνεχιζόμενων Κ.Α.

Συγκεκριμένα η προμήθεια τροφίμων αφορά: 

ΟΜΑΔΑ Α.

Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τη σίτιση των παιδιών των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών ποσού έως 28.455,66 € με το Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ Β.

Προμήθεια γάλακτος στους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου ποσού έως 

95.175,95 € με το Φ.Π.Α.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Ειδικότερα η προμήθεια τροφίμων θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους:

ΆΡΘΡΟ 1
Ισχύουσες Διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 και του Ν. 3463/2006.
2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με

την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
3. Τις σχετικές διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού

Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3548/2007.
7. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999.
8. Το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, σχετικά με την πληρωμή δαπάνης

δημοσίευσης.
9. Του Π.∆. 60/ΦΕΚ 64  Α’/16-3-2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής

Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισµού



των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 16

ης
Νοεµβρίου 2005.

ΆΡΘΡΟ 2
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας

1.Η δαπάνη για το σύνολο της προμήθειας τροφίμων προϋπολογίσθηκε 
ενδεικτικά στο ποσό των  107.457,92 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του 
ΦΠΑ).
2. Η δαπάνη θα κατανεμηθεί στα οικονομικά έτη 2014 και 2015 ως 

ακολούθως:

 στο έτος 2014 ποσό εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ και 

τριάντα λεπτών #70.382,30# σε βάρος των Κ.Α. 15-6481.0013, 15-6063.0001, 

20-6063.0001, 30-6063.0001, 35-6063.0001, 45-6063.0001 και 70-6063.0001

 στο έτος 2015 ποσό τριάντα επτά χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα 

δύο λεπτών #37.075,62# σε βάρος των συνεχιζόμενων Κ.Α.
3. Θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.

ΆΡΘΡΟ 3
Χρόνος και τόπος διαγωνισμού

1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος που
βρίσκονται στην Κ. Βάρναλη 76-78, Πετρούπολη Αττικής, από την Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προμηθειών  την Δευτέρα 28 Απριλίου 
2014.

2. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 09:00 π.μ. και ώρα λήξης η
11:00 π.μ..

ΆΡΘΡΟ 4
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: 213 20.24.409 
Αρμόδιος υπάλληλος : Πέγκας Γεώργιος



ΆΡΘΡΟ 5
Δεκτοί στον Διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές.
β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.
γ. Συνεταιρισμοί.
δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

ΆΡΘΡΟ 6
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:

1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 26 της αριθμ. 11389/1993 Υ.Α..
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
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.
Όσα από τα πιστοποιητικά της ανωτέρω περίπτωσης γ δεν εκδίδονται από αρμόδια 
Δικαστική ή Διοικητική Αρχή στην Ελλάδα, θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού να 
αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή ενώπιων Δικαστικής ή 
Διοικητικής Αρχής ή Συμβολαιογράφου, στην οποία θα αναφέρεται και ο σκοπός 
για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί η δήλωση (συμμετοχή σε διαγωνισμό)   
δ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύρια 
και επικουρική) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του
διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά 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 κάθε περίπτωση ο οργανισμός
κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην
επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των
διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και
θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο
ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην
επιχείρηση 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 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, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης.
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.
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 εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού

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

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 την 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 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 αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην
προσφορά 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 διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να
αξιολογηθούν.
β. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφερόμενων
προϊόντων.
γ. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του
συμμετέχοντος νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών
περιορισμών.
δ. Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από
διαγωνισμούς Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ε. Δήλωση διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε
σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για
τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων
όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και
εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών
δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από τον Δήμο.

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.

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 7
Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών στις 28 Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι και
11:00 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 διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται
από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που
κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

ΆΡΘΡΟ 8
Τιμές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών



1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν:
α) το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά
μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της
Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για
τα  είδη κρεοπωλείου,
β) την τιμή του προσφερόμενου τροφίμου, με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α., για το γάλα 
εργαζομένων του Δήμου

2. Με την προσφορά, η τιμή του κάθε προϊόντος, θα δίδεται ανά μονάδα
μέτρησης, σύμφωνα με την μελέτη.

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 το ποσοστό
έκπτωσης επί τοις (%) τιμή στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης ή δεν δίδεται ενιαία ή κατά είδος
τιμή για ολόκληρη την ποσότητα του κάθε προσφερόμενου προϊόντος, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση
της Επιτροπής Αξιολόγησης.

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, πλην των ειδών κρεοπωλείου, η τιμή των οποίων προσδιορίζεται με
βάση το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της
Περιφέρειας Αττικής.

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

7. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο
των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμου. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να
προσφέρουν το κάθε είδος τροφίμου για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

ΆΡΘΡΟ 9
Προέλευση των 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. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής θα πρέπει να 
προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο 
οποίο θα κατασκευαστούν 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.



3. 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.

4. Κατασκευή του είδους σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην
προσφορά, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεπάγεται την
κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις.

ΆΡΘΡΟ 10
Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού

1. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις
εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των παρασκευαστών των προσφερόμενων
τροφίμων, 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 11
Ισχύς Προσφορών

1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Υπηρεσία μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς
τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την 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 12
Υποβολή Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής – Δείγμα

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 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 13
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 14
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 της αναθέτουσας αρχής: «ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ».
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 (14.3) της
παρούσας διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του
διαγωνιζόμενου για το κάθε είδους τροφίμου σε ευρώ ή σε ποσοστό έκπτωσης,
ανάλογα με το είδος τροφίμου, σύμφωνα τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου
8 της παρούσας. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε
άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του προϊόντος στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α.. και των τελών για τα οποία
ο Δήμος απαλλάσσεται με την ισχύουσα νομοθεσία. Προσφορά που δίδει τιμή 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 ενώπιον 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
ποσότητας του κάθε προϊόντος.

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

ΆΡΘΡΟ 15
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.

ΆΡΘΡΟ 16
Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (παρασκευαστικών 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 παρασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της
προαναφερθείσας ρήτρας στην παρασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.



ΆΡΘΡΟ 17
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 Επιτροπή Αξιολόγησης,
προκειμένου να αποσφραγισθεί.

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. 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.

ΆΡΘΡΟ 18
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 Αποκέντρωσης 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 του γάλατος εργαζομένων, θα γίνει στον
προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης και με την
προϋπόθεση ότι το προσφερόμενο είδος καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της
προμήθειας.

3. Για τα είδη κρεοπωλείου, η κατακύρωση θα γίνει σε προμηθευτή που θα
προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης
τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

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 19
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότησή της προς την Οικονομική 
Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει για:
α. Την κατακύρωση της προμήθειας για κάθε ομάδα τροφίμων που προφέρει ο
προμηθευτής.
β. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ. Την κατανομή της κάθε ομάδας τροφίμων 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, όταν η
Επιτροπή Αξιολόγησης γνωμοδοτεί για:
α. τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της
προμήθειας,
β. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς
τροποποίηση των όρων,
γ. την τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους
όρους.

3. Για την ίδια ομάδα τροφίμων δεν παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης
του διαγωνισμού σε διαφορετικούς προμηθευτές.

ΆΡΘΡΟ 20
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 21
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 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 στην Υπηρεσία
κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την
ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν
επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή
Αξιολόγησης υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της 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 Επιτροπή Αξιολόγησης.

4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και οι
αποφάσεις του, 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 22
Ανακοίνωση Κατακύρωσης

1. Στον προμηθευτή (ή προμηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται
ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α) Την ομάδα τροφίμων.
β) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του
διαγωνισμού.
γ) 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 (ή προμηθευτές) στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια,



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

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 Επιτροπή Αξιολόγησης.

ΆΡΘΡΟ 23
Προσυμβατικός Έλεγχος Νομιμότητας

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που καταθέτουν προσφορές οφείλουν να λάβουν  
υπόψη τους ότι η διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού υπόκειται σε
προσυµβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και μ ό ν ο αν
αυτός αποβεί  θετικός υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
Επιπρόσθετα, η σύμβαση δεν µπορεί να υπογραφεί, πριν παρέλθει η  
δεκαπενθήµερη προθεσµία από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του ανωτέρω 
ελέγχου νοµιµότητας, για τυχόν αίτηση άσκησης ανάκλησης σύµφωνα µε το 2

ο  

άρθρο του Ν. 3060/2002 «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου 
∆ικαιοσύνης», ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συνεπώς, η πρόσκληση 
για την υπογραφή της σύµβασης αποστέλλεται στον ανάδοχο µόνο αφού 
παρέλθει η δεκαπενθήµερη προθεσµία από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του
ανωτέρω ελέγχου νοµιµότητας στο ∆ήµο.

ΑΡΘΡΟ 24
Σύμβαση

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Υπηρεσία η
σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τα προς προμήθεια προϊόντα.
δ. Το συνολικό συμβατικό ποσό ή ανάλογα το ποσοστό έκπτωσης.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους προϊόντος.
στ. Την προβλεπόμενη εγγύηση και ρήτρες.
ζ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχών διαφορών.



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

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 συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης.

5. Η χρονική διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης (ή των συμβάσεων) 
ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της (ή υπογραφών τους) με 
δυνατότητα παράτασης έως δύο (2) μήνες από τη λήξη της κύριας σύμβασης χωρίς 
όμως υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στην αριθμ. 12/2014 μελέτη, ως και 
περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

6. 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 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 25
Εγγυήσεις

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

α. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 26 της 

11389/93 Υ.Α., ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της 

προϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου αφορά μέρος των υπό προμήθεια 

ειδών (μία ή περισσότερες ομάδες), η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 

πέντε τοις εκατό (5%) της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της ομάδας ή των ομάδων. 

Αναλυτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την κάθε ομάδα είναι: 

ΟΜΑΔΑ Α' 1.422,78 €

ΟΜΑΔΑ Β' 3.950,11 €

ή το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των ομάδων σε περίπτωση 

συμμετοχής για περισσότερες από μια ομάδες. 
β. 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, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή των τροφίμων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται
σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπή 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 26
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.Ο.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. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής
προσκόμισης των τροφίμων. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από
μακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν
ανήκουν στον 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 την Υπηρεσία για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τις
ποσότητες των τροφίμων, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο
συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η Επιτροπή
Παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.

4. 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 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 της Υπηρεσίας και εκδίδεται γι’ αυτό σχετική
απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής με βάση μόνο το θεωρημένο από την
Υπηρεσία αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η
αποθήκη της Υπηρεσίας 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 υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου
παραλαβής στην Υπηρεσία, 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 παρ. 10
του άρθρου 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), στην οποία δεν μπορεί να
συμμετάσχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την
παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο και όταν:
α. Το τρόφιμο κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το
αντικαταστήσει 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, 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 την Υπηρεσία. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν
έγινε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΆΡΘΡΟ 27
Χρόνος παράδοσης

1. Για τα είδη κρεοπωλείου ο ανάδοχος οφείλει  να εφοδιάσει τους Παιδικούς 

Σταθμούς με την παραγγελθείσα ποσότητα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 

την εντολή της προμήθειας. 

Ο ανάδοχος της ομάδας Β' (γάλα εργαζομένων) υποχρεούται να τοποθετήσει, 

χωρίς περαιτέρω χρέωση, ικανό αριθμό ψυγείων στο αμαξοστάσιο του Δήμου (Τέρμα 

Αναπαύσεως) και στον Α' Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό (Ελ. Βενιζέλου) 110, 

προκειμένου να τοποθετείται το γάλα χωρίς να ελλοχεύει ο κίνδυνος αλλοίωσης του. 



Το γάλα θα διανέμεται καθημερινά και μέχρι τις 08:00 π.μ. στα προαναφερόμενα 

σημεία παράδοσης.    

2. Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές

της ισχύουσας νομοθεσίας περί συσκευασίας των τροφίμων.
3. Η μεταφορά και παράδοση των τροφίμων θα γίνεται με δαπάνες του

προμηθευτή και με δικά του ή μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία,
τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων.

4.
ΆΡΘΡΟ 28

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση

1. Σε περίπτωση που το προϊόν 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 28 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 28 της παρούσας, χρόνου παράτασης,
επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους
τροφίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του
χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα.
β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήματος,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους
τροφίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

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

ΆΡΘΡΟ 29
Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μέρους ή ολόκληρης της
συμβατικής ποσότητας των τροφίμων, 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. Η προθεσμία δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2
αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών, σε
περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του και ο προμηθευτής
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα των τροφίμων που
απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο
συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή της για την επιστροφή των



απορριφθέντων τροφίμων και την παραλαβή τους από τον προμηθευτή.
Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών,

επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας.
Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα τρόφιμα δεν επιστρέφονται
στον ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των τροφίμων και
των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, δεν επιστρέφονται πριν την
παραλαβή των τροφίμων για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα
παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω
πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του
εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενα
τρόφιμα, πέραν του προστίμου, τα τρόφιμα καταστρέφονται κατά την κρίση της
Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

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

Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή,
που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της
με απόφαση του 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, η Υπηρεσία μπορεί να προβεί στην
καταστροφή της ποσότητας αυτής.

ΆΡΘΡΟ 30
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
Επιτροπή 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 Υ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).       

                 
                                                          ΆΡΘΡΟ 31

Εγγυήσεις ποιότητας

1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα
προσφερόμενα τρόφιμα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις



σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων τροφίμων, ότι έχουν τις
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι
απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε
πλευρά για κατανάλωση.

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

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και
αποστολής στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα
βαρύνουν τον προμηθευτή.

3. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων,  προκλήθηκαν
αρνητικές 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.

ΆΡΘΡΟ 32
Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά για το 100% της αξίας του
εκάστοτε τιμολογίου κάθε τμηματικής παραλαβής, αφού αφαιρεθούν οι οριζόμενες
νόμιμες  κρατήσεις μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής των
σχετικών πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που αφορούν το προς
πληρωμή τιμολόγιο από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας.

ΆΡΘΡΟ 33
Άλλα στοιχεία

1. Η Υπηρεσία δεν θα κάνει αποδεκτές και προσφορές που αναφέρονται σε
μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας της κάθε ομάδας τροφίμων, κατά παρέκκλιση
αυτής που ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

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



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

4. Με την παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκαν και τα τεύχη της αριθμ. 12/2014 
μελέτης της Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας και Παιδείας η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

ΆΡΘΡΟ 34
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες
ημέρες και από τις 09:00 έως 14:00, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών 
του Δήμου Πετρούπολης Κ. Βάρναλη 76-78, 1ος όροφος.

2. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δημοτικού Καταστήματος Κ. Βάρναλη 76-78 – Πετρούπολη (Δημαρχείο).

3. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί άπαξ στην Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο
ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
και σε δύο νομαρχιακές εφημερίδες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/07
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

4. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση
www.petroupoli.gov.gr.

5. Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.
6. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προσδιορίζεται αντί των 52 σε

τουλάχιστον 40 ημέρες από την ημέρα αποστολής της διακήρυξης στην
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διότι θα αποσταλεί ηλεκτρονικά
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ. 5 του Π.Δ. 60/07 και διότι για
τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης
πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου από την ημερομηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης στην  Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(αρ.30 παρ.3 ΠΔ 60/07).

7. 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. Αν οι ανάδοχοι προμηθευτές είναι περισσότεροι του
ενός, η δαπάνη των δημοσιεύσεων θα τους βαρύνει αναλογικά με το ποσό της
σύμβασης του καθενός.

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 50/2014  απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής.



Πετρούπολη 17/03/2014

Ο Δήμαρχος Πετρούπολης

                                   Θωμάς Κοτσαμπάς
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ΠΡΟΝΟΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ & ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 107.457,92 €

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ειδών κρεοπωλείου και γάλακτος, 

με την οποία θα καλυφθούν οι ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, 

και  των δικαιούχων γάλακτος εργαζομένων του Δήμου Πετρούπολης.

Η δαπάνη για το σύνολο της προμήθειας τροφίμων προϋπολογίσθηκε 

ενδεικτικά στο ποσό των 107.457,92 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ).

Η δαπάνη θα κατανεμηθεί στα οικονομικά έτη 2014 και 2015 ως ακολούθως:

 στο έτος 2014 ποσό εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και 

τριάντα λεπτών #70.382,30# σε βάρος των Κ.Α. 15-6481.0013, 15-6063.0001, 

20-6063.0001, 30-6063.0001, 35-6063.0001, 45-6063.0001 και 70-6063.0001

 στο έτος 2015 ποσό τριάντα επτά χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ και  εξήντα 

δύο λεπτών #37.075,62# σε βάρος των συνεχιζόμενων Κ.Α.

Συγκεκριμένα η προμήθεια τροφίμων αφορά: 

ΟΜΑΔΑ Α.

Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τη σίτιση των παιδιών των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών ποσού έως 28.455,66 € με το Φ.Π.Α. 



ΟΜΑΔΑ Β.

Προμήθεια γάλακτος στους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου ποσού έως 

79.002,26 € με το Φ.Π.Α.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από  

Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης για τα είδη κρεοπωλείου, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 

εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του 

είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο 

δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, 

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

Για το γάλα των εργαζομένων η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή που θα 

προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης. 

                       
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Α΄  ΓΕΝΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ

Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται στην προμήθεια ειδών,

Κρεοπωλείου (νωπά κρέατα και πουλερικά), και γάλακτος, με τα οποία θα 

καλυφθούν οι ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και  των 

δικαιούχων γάλακτος, εργαζομένων του Δήμου Πετρούπολης. 

Β΄ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΜΑΔΑ Α.
Είδη Κρεοπωλείου: Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις και ειδικότερα:

10. Κιμάς μόσχου: Από κρέας μόσχου Α΄ ποιότητας άνευ οστού, κατηγορίας 

διάπλασης U2. Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας 

μικρότερης των 18 μηνών), από εγκεκριμένα σφαγεία και σύμφωνα με τις ισχύουσες 



Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα κρέατα θα συνοδεύονται με 

τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 410/94 ο τεμαχισμός και η επεξεργασία του νωπού κρέατος 

πρέπει απαραίτητα να γίνεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να 

φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις (σφραγίδα και αριθμό έγκρισης εγκατάστασης 

τεμαχισμού) για την συντήρηση διακίνηση του νωπού κρέατος να τηρούνται οι 

διατάξεις του παραπάνω Π.Δ. όπως ισχύουν τροποποιημένες σύμφωνα με το Π.Δ. 

203/98. 

11. Κρέας μόσχου νωπό Α΄ ποιότητας άνευ οστού: Αυτοτελές τεμάχιο, 

κατηγορίας διάπλασης U2. Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή 

ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών), από εγκεκριμένα σφαγεία και θα φέρουν τις 

απαιτούμενες σημάνσεις όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, 

Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα κρέατα θα συνοδεύονται με τα 

κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 410/94 ο τεμαχισμός και η επεξεργασία του νωπού κρέατος 

πρέπει απαραίτητα να γίνεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να 

φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις (σφραγίδα και αριθμό έγκρισης εγκατάστασης 

τεμαχισμού) για την συντήρηση διακίνηση του νωπού κρέατος να τηρούνται οι 

διατάξεις του παραπάνω Π.Δ. όπως ισχύουν τροποποιημένες σύμφωνα με το Π.Δ. 

203/98. 

12.Κοτόπουλα νωπά : Τύπου 65 % 

Τα παραδιδόμενα νωπά κοτόπουλα καθώς και οι εγκαταστάσεις και τα μεταφορικά 

μέσα της χορηγήτριας εταιρείας θα πληρούν τις ισχύουσες κτηνιατρικές, 

υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, καθώς και να είναι σύμφωνα με τους όρους 

του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

Aκόμη θα πρέπει να είναι:

Πρώτης (1ης) κατηγορίας, ανέπαφα, καθαρά (χωρία κανένα ορατό ξένο σώμα, 

ακαθαρσίες ή αίμα), χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς σπασμένα κόκαλα, 

σοβαρούς μώλωπες ή εκδορές και χωρίς εγκαύματα ψύξης.

Τύπου 65%, δηλαδή σφαγμένα, αποπτερωμένα, χωρίς κεφάλι, τα πόδια κομμένα 

στους ταρσούς, χωρίς τα όργανα του πεπτικού συστήματος και χωρίς συκώτι, καρδιά, 

στομάχι.

Να προέρχονται από εγκεκριμένο πτηνοσφαγείο και να φέρουν την απαραίτητη 

κονκάρδα στην οποία αναγράφεται ο κωδικός του σφαγείου και η ημερομηνία 

ανάλωσής τους.

Να συνοδεύονται με το απαραίτητο πιστοποιητικό καταλληλότητας του κτηνιατρικού 

ελέγχου. Τα νωπά κοτόπουλα να παραδίδονται την πρώτη ή το πολύ δεύτερη ημέρα 

από την ημερομηνία σφαγής τους (βάσει πιστοποιητικού).

Να είναι ολόκληρα, σε ατομική συσκευασία με δίσκους πολυστερίνης με 

απορροφητικά πανάκια ή δίσκους που έχουν απορροφητικές ικανότητες με διαφανή 

μεμβράνη (stretch film).  



Η μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με μεταφορικά μέσα (ψυγεία) καθαρά,

απολυμασμένα (το σχετικό πιστοποιητικό απολύμανσης να επιδεικνύεται κάθε φορά

που ζητείται) με καταγραφικά θερμόμετρα.

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας 

συστήματος HACCP (αρ. 487/21-9-2000 Κ.Υ.Α.) για τους χώρους παραγωγής, 

επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) 

από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει 

πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού 

από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

5. Χοιρινό: Από κρέας Α' ποιότητας, κατηγορίας διάπλασης U2. Τα κρέατα θα 

πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών), 

από εγκεκριμένα σφαγεία και σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές 

και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα κρέατα θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα 

πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 410/94 ο τεμαχισμός και η επεξεργασία του νωπού κρέατος 

πρέπει απαραίτητα να γίνεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να 

φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις (σφραγίδα και αριθμό έγκρισης εγκατάστασης 

τεμαχισμού) για την συντήρηση διακίνηση του νωπού κρέατος να τηρούνται οι 

διατάξεις του παραπάνω Π.Δ. όπως ισχύουν τροποποιημένες σύμφωνα με το Π.Δ. 

203/98. 

ΟΜΑΔΑ Β.

Γάλα «πλήρες» εργαζομένων του Δήμου: πρέπει να είναι προϊόν ευρείας 

κατανάλωσης με διάρκεια ζωής όχι μεγαλύτερη των (5) ημερών (ή αντίστοιχης 

διάρκειας που θα ισχύει σε περίπτωση αλλαγής της νομοθεσίας στο γάλα), να μην 

περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες και συντηρητικά τύπου Ε. Να έχει υποβληθεί σε 

επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό 

διάστημα (τουλάχιστον 71,7 βαθμούς κελσίου για 15 δευτερόλεπτα ή ισοδύναμος 

συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης, που χρησιμοποιεί διαφορετικούς 

συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος.                  

Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσματάσης και θετική 

αντίδραση στη δοκιμασία υπεροξειδάσης. Αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται 

το συντομότερο δυνατόν, σε θερμοκρασία που δεν θα υπερβαίνει τους 6 βαθμούς 

κελσίου. 
Να περιέχει λίπος από 3,5 % έως 4% με ειδικό βάρος στους 15 βαθμούς κελσίου 
1028 γραμμάρια ανά  λίτρο και το στερεό υπόλειμμα χωρίς λίπος (Σ.Υ.Λ.Λ.) 8,5%. Το 
γάλα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 2,9% πρωτεϊνικών ουσιών, διαπιστούμενο σε 
γάλα με 3,5% λιπαρής ουσίας ή ισοδύναμη συγκέντρωση προκειμένου για γάλα 
διαφορετικής περιεκτικότητας σε λιπαρή ουσία.



. Πιστοποιημένο κατά HACCP (σύστημα της υγιεινής τροφίμων) και κατά ISO 9001 

(σύστημα διασφάλισης ποιότητας). 

Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής. Δεν πρέπει να 

απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατόν να θέσει σε 

κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει τη σύσταση του γάλατος. Θα διατίθεται 

υπό ψύξη σε συσκευασία  1 λίτρου.  Στην συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι 

ενδείξεις «παστεριωμένο» «γάλα» στο σήμα καταλληλότητας του προϊόντος καθώς 

και η διάρκεια θερμοκρασίας συντήρησης.

Γάλα «ημιαποβουτυρωμένο» εργαζομένων του Δήμου: πρέπει να είναι προϊόν 

ευρείας κατανάλωσης με διάρκεια ζωής όχι μεγαλύτερη των (5) ημερών (ή 

αντίστοιχης διάρκειας που θα ισχύει σε περίπτωση αλλαγής της νομοθεσίας στο 

γάλα), να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες και συντηρητικά τύπου Ε. Να 

έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία 

για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7 βαθμούς κελσίου για 15 δευτερόλεπτα 

ή ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης, που χρησιμοποιεί 

διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την επίτευξη ισοδύναμου 

αποτελέσματος.                  

Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσματάσης και θετική 

αντίδραση στη δοκιμασία υπεροξειδάσης. Αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται 

το συντομότερο δυνατόν, σε θερμοκρασία που δεν θα υπερβαίνει τους 6 βαθμούς 

κελσίου. 
Να περιέχει λίπος από 1,5% έως 2%.Το γάλα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 2,9% 
πρωτεϊνικών ουσιών, διαπιστούμενο σε γάλα με 3,5% λιπαρής ουσίας ή ισοδύναμη 
συγκέντρωση προκειμένου για γάλα διαφορετικής περιεκτικότητας σε λιπαρή 
ουσία.

. Πιστοποιημένο κατά HACCP (σύστημα της υγιεινής τροφίμων) και κατά ISO 9001 

(σύστημα διασφάλισης ποιότητας). 

Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής. Δεν πρέπει να 

απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατόν να θέσει σε 

κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει τη σύσταση του γάλατος. Θα διατίθεται 

υπό ψύξη σε συσκευασία  1 λίτρου.  Στην συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι 

ενδείξεις «παστεριωμένο» «γάλα» στο σήμα καταλληλότητας του προϊόντος καθώς 

και η διάρκεια θερμοκρασίας συντήρησης.
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ & ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 107.457,92 €

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2014

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ  1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

α) Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ειδών κρεοπωλείου και 
γάλακτος, με την οποία θα καλυφθούν οι ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών 
Σταθμών και  των δικαιούχων γάλακτος εργαζομένων του Δήμου Πετρούπολης.

β) Τόπος παράδοσης τροφίμων

Ομάδα Α ως εξής:
2. Α' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός - Ελ. Βενιζέλου 110, Πετρούπολη. 

Τ.Κ. 13231
3. Β' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός – Ξάνθου & Μακρυγιάννη 74, Πετρούπολη, 

Τ.Κ. 13231
4. Γ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός – Θράκης 5, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13231
5. Δ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός – Σερίφου 65,  Πετρούπολη, Τ.Κ. 13231
6. Ε' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός – Μ. Αλεξάνδρου 50, Πετρούπολη, 

Τ.Κ. 13231
7. ΣΤ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός – Σκουφά 62 & Μυστρά, Πετρούπολη, Τ.Κ. 

13231
8. Ζ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός – Σκουφά 65-67 & Ναυαρίνου, Πετρούπολη, 

Τ.Κ. 13231



Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται περιοδικά και σε τακτά 
χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Η μεταφορά των 
τροφίμων θα γίνεται και με ειδικά μέσα μεταφοράς, το οποίο αποδεικνύεται με την 
προσκόμιση της άδειας κυκλοφορίας.

Ομάδα Β ως εξής:
9. Αμαξοστάσιο Δήμου Πετρούπολης – Τέρμα Αναπάυσεως, Πετρούπολη, Τ.Κ. 

13231
10. Α' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός – Ελ. Βενιζέλου 110, Πετρούπολη, 

Τ.Κ. 13231

γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται για το σύνολο της προμήθειας τροφίμων  
στο ενδεικτικό ποσό των 107.457,92 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ).

Η δαπάνη θα κατανεμηθεί στα οικονομικά έτη 2014 και 2015 ως ακολούθως:

 στο έτος 2014 ποσό εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και 

τριάντα λεπτών #70.382,30# σε βάρος των Κ.Α. 15-6481.0013, 15-6063.0001, 

20-6063.0001, 30-6063.0001, 35-6063.0001, 45-6063.0001 και 70-6063.0001

 στο έτος 2015 ποσό τριάντα επτά χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ και  εξήντα 

δύο λεπτών #37.075,62# σε βάρος των συνεχιζόμενων Κ.Α.

ΑΡΘΡΟ  2

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η προμήθεια διέπεται από:
12. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων».
13. Τον Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
14. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την 

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
15. Το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, σχετικά με την πληρωμή δαπάνης 

δημοσίευσης.
16. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995.
17. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
18. Του Π.∆. 60/ΦΕΚ 64  Α’/16-3-2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής

Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16

ης
Νοεµβρίου 2005.

19. Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).



20. Την αριθμ. 288/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας τροφίμων Παιδικών Σταθμών, 
γάλατος εργαζομένων του Δήμου και ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:

α)  Διακήρυξη δημοπρασίας

β)  Τεχνική Έκθεση 

γ) Τεχνικές Προδιαγραφές-Περιγραφικό Τιμολόγιο

δ)  Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ε)  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

στ)  Τιμολόγιο Προσφοράς

ΑΡΘΡΟ  4

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 

σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 

εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση.

2. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 26 

της 11389/93 Υ.Α., ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της 

προϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου αφορά μέρος των υπό 

προμήθεια ειδών (μία ή περισσότερες ομάδες), η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) της προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης της ομάδας ή των ομάδων. 

Αναλυτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την κάθε ομάδα είναι: 

ΟΜΑΔΑ Α' 1.422,78 €

ΟΜΑΔΑ Β' 3.950,11 €

ή το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των ομάδων σε περίπτωση 

συμμετοχής για περισσότερες από μια ομάδες. 



3.  Ο χρόνος των παραπάνω εγγυήσεων, με ποινή μη αποδοχής της συμμετοχής 

στο διαγωνισμό, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) μηνών (συν 

πλην δύο ημερών) από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 10% επί του ποσού 

στο οποίο καταρτίζεται n σύμβαση, χωρίς το ΦΠΑ, δίνεται δε με εγγυητική 

επιστολή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 της υπ’ 

αριθμ. 11389/93 Υ.Α..

5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της 

προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, από την 

επιτροπή παραλαβής και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 

από τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται 

σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπή 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. 

ΑΡΘΡΟ  5

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

α) Οι τιμές των προσφορών, θα εκφράζονται σε Ευρώ και θα περιλαμβάνουν: 

3. Όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασμούς, μεταφορικά κλπ) οι οποίες 

βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή.

4. Τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν επίσης τον 

προμηθευτή. 

Προσφορές σε άλλο νόμισμα ή προσφορές που αναφέρονται σε συνάλλαγμα ή 

ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

β) Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν:

5. Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση 

τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του 

Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, για τα  

είδη κρεοπωλείου, το οποίο θα είναι σταθερό και αμετάβλητο και θα ισχύει 

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

αναθεώρηση.

6. Την τιμή ανά λίτρο για το γάλα, χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό και με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται εύκολα συγκρίσιμη.

7. Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί της εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος.

γ) Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.



Σημειώνεται δε, ότι για το γάλα των εργαζομένων του Δήμου η προσφερόμενη 

τιμή του αναδόχου θα είναι σταθερή και αμετάβλητη και θα ισχύει για όλη τη 

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

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα αναγκαίων αυξομειώσεων των ποσοτήτων των 

τροφίμων, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του, χωρίς υπέρβαση του 

προϋπολογισμού της προμήθειας.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της 

ποσότητας της κάθε ομάδας τροφίμων. Η προμήθεια για κάθε ομάδα θεωρείται 

ενιαία. Προσφορά για μέρος της ποσότητας, δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει προσφορά για μία ή 

περισσότερες ομάδες της προμήθειας, αλλά για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας 

και της προκηρυχθείσας ποσότητας.

Η Υπηρεσία μπορεί να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το 

σύνολο των ομάδων τροφίμων είτε σε ένα διαγωνιζόμενο, η προσφορά του οποίου 

κρίθηκε οικονομικότερη, είτε σε περισσοτέρους προμηθευτές, η προσφορά των 

οποίων κρίθηκε οικονομικότερη για κάθε ομάδα τροφίμου χωριστά.

ΑΡΘΡΟ  6

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο ανάδοχος της εκάστοτε ομάδας τροφίμου της προμήθειας, μετά την κατά 

νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε 

ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των 

δέκα (10) ημερών, για την υπογραφή της συμβάσεως και να καταθέσει κατά το άρθρο 

4, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

των τροφίμων εξετάζεται η καταλληλότητα αυτού και συμμόρφωση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και αυτές των επισήμων κρατικών φορέων. 

Για τα είδη κρεοπωλείου ο ανάδοχος οφείλει  να εφοδιάσει τους Παιδικούς 

Σταθμούς με την παραγγελθείσα ποσότητα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 

την εντολή της προμήθειας. 

Ο ανάδοχος της ομάδας Β (γάλα εργαζομένων) υποχρεούται να τοποθετήσει, 

χωρίς περαιτέρω χρέωση, ικανό αριθμό ψυγείων στο αμαξοστάσιο του Δήμου (Τέρμα 

Αναπαύσεως) και στον Α' Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό (Ελ. Βενιζέλου) 110, 

προκειμένου να τοποθετείται το γάλα χωρίς να ελλοχεύει ο κίνδυνος αλλοίωσης του. 

Το γάλα θα διανέμεται καθημερινά και μέχρι τις 08:00 π.μ. στα προαναφερόμενα 

σημεία παράδοσης.    

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.

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 και ο ανάδοχος δεν 

δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.

ΑΡΘΡΟ  7

ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσέλθει και να 

λάβει τις σχετικές παραγγελίες.

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.

Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει 

ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Εφόσον προκύψει 

ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου, ο ανάδοχος 

οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα 

σε δυο (2) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν 

ακατάλληλης ποσότητας, η Υπηρεσία δικαιούται κατά την κρίση της να προβεί στην 

απόρριψη του τροφίμου ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα 

εγκρίνει με απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως 

το μέγιστο ποσοστό τροφίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% 

της αναληφθείσης προμήθειας. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των 

ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής των νέων σε αντικατάσταση των 

ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων τροφίμων, 

κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

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

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

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.

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά για το 100% της αξίας του 

εκάστοτε τιμολογίου κάθε τμηματικής παραλαβής, αφού αφαιρεθούν οι οριζόμενες 

νόμιμες  κρατήσεις μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής των 

σχετικών πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που αφορούν το προς 

πληρωμή τιμολόγιο από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας. Τα αντίστοιχα 

χρηματικά εντάλματα θα εξοφλούνται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου 

Πετρούπολης.

ΑΡΘΡΟ  9

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης, χαρτόσημα, βαρύνουν 

όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Τον 

ίδιο βαρύνουν και οι νόμιμες κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα πληρωμής 

του.                   

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Πετρούπολη  17/03/2014 Πετρούπολη 17/03/2014

    Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΝΟΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ & ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 107.457,92 €

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2014

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο παρών ενδεικτικός προϋπολογισμός αφορά στην προμήθεια ειδών κρεοπωλείου και 

γάλακτος, με την οποία θα καλυφθούν οι ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών 

Σταθμών  και  των δικαιούχων γάλακτος εργαζομένων του Δήμου Πετρούπολης 

Η δαπάνη θα κατανεμηθεί στα οικονομικά έτη 2014 και 2015 ως ακολούθως:

 στο έτος 2014 ποσό εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και 

τριάντα λεπτών #70.382,30# σε βάρος των Κ.Α. 15-6481.0013, 15-6063.0001, 

20-6063.0001, 30-6063.0001, 35-6063.0001, 45-6063.0001 και 70-6063.0001

 στο έτος 2015 ποσό τριάντα επτά χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ και  εξήντα 

δύο λεπτών #37.075,62# σε βάρος των συνεχιζόμενων Κ.Α.

Συγκεκριμένα η προμήθεια τροφίμων αφορά στην: 

ΟΜΑΔΑ Α: Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τη σίτιση των παιδιών των 

Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ποσού έως  28.455,66 €, με το Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Β: Προμήθεια γάλατος εργαζομένων του Δήμου ποσού έως 

79.002,26 € με το Φ.Π.Α.



ΟΜΑΔΑ Α – ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ 
€ ΔΑΠΑΝΗ

1
Μοσχάρι νωπό 

νεαρό ζώο (κιμάς) κιλό 1400 8,84 12.376,00

2

Μοσχάρι νωπό 
νεαρό ζώο ( χωρίς 

κόκαλο) κιλό 800 8,84 7.072,00

3 Κοτόπουλο νωπό κιλό 2000 2,47 4.940,00

4
Χοιρινό μπούτι 

ΧΚ κιλό 200 3,97 794,00

Σύνολο 25.182,00

Φ.Π.Α. 13% 3.273,66

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 28.455,66

ΟΜΑΔΑ Β – ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤA 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ 
€

ΔΑΠΑΝΗ

1

Γάλα φρέσκο 
παστεριωμένο 

πλήρες και 
ημιαποβουτυρωμένο

Συσκ. 1 lt 55.050 1,27 69.913,50

Σύνολο 69.913,50

Φ.Π.Α. 13% 9.088,76

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 79.002,26

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Πετρούπολη  17/03/2014 Πετρούπολη 17/03/2014

     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


