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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Πετρούπολη, 18/02/2015 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Αρ. Πρωτ.:    2624 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Η Αντιδήμαρχος Πετρούπολης Ζορμπά Ανθή διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ηλεκτρονικό 

δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τι-

μή, για την  προμήθεια τροφίμων μέσω σύναψης σύμβασης διάρκειας ενός έτους, συνο-

λικής προϋπολογισθείσας αξίας 192.923,10 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμε-

νων κρατήσεων. 

 

Άρθρο 1 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις διατά-

ξεις : 

 

 Της µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 

«Ενιαίος    Κανονισμός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. 

Π. Ο. Τ. Α.)». 

 Του  Ν.  2286/ΦΕΚ  19  Α’/1-2-1995  «Προµήθειες  του  ∆ηµοσίου  Τοµέα  και  

 ρυθµίσεις  συναφών θεµάτων». 

 Του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας  και άλλες διατάξεις 

 Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων». 

 Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των 

φορέων του  ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 Του  Ν.  3801/ΦΕΚ  163  Α’/4-9-2009  «Ρυθµίσεις  θεµάτων  προσωπικού  µε  

 σύµβαση   εργασίαςιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες 

διατάξεις  οργάνωσης και λειτουρ- γίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης». 
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 Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 

της  αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική  ανάρτηση νόµων και   πράξεων   των   κυβερνητικών,   

διοικητικών   και    αυτοδιοικητικών   οργάνων   στο   διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες  διατάξεις». 

 Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 Τεύχος Α') “Επείγοντα μέτρα  εφαρμογής των 

Νόμων  4046/12, 4093/12 και 4127/13” Υποπαράγραφος Ζ.14: Καταργούμενες 

διατάξεις (άρθρο 12 παρ. 4 και άρθρο 13 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ) 

 Του  N.  4071/12  (ΦΕΚ  8 5   Α/11-4-2012) «Ρύθμιση για την Τοπική 

Ανάπτυξη, την   Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση 

οδηγίας 2009/50/Ε.Κ.», 

 Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων  Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την 

Υποπαράγραφο ΣΤ 20,  του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 

85/Α/7-4-2014),  

 Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/26.03.2014 τεύχος Α’):Διοικητικές Απλουστεύσεις - 

Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Τομέα - Τροποποίηση  Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές 

ρυθμίσεις. 

 Του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): Μέτρα στήριξης και 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 

Οικονομικών και άλλες διατάξεις  

 Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και  διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

 Η με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα 

 «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)» 

 Των σχετικών συμπληρωματικών διαταγών του Υπουργείου Εσωτερικών, του 

Υπουργείου  Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Αττικής. 

 Την αριθμ. 14/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας τροφίμων Παιδικών Σταθμών, γάλατος 

εργαζομένων του Δήμου και ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ. 

 

Άρθρο 2 

Συμβατικά στοιχεία 

Τα στοιχεία της συμβάσεως που θα συνοδεύσουν αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι : 
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α)  Η παρούσα Διακήρυξη του Διαγωνισμού, 

β)  Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (του αναδόχου), 

γ)  Ο Προϋπολογισμός μελέτης, 

δ)  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

ε)  Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

στ)  Η Τεχνική περιγραφή της προμήθειας (Τεχνική έκθεση). 

Τα παραπάνω στοιχεία – εκτός του β) το οποίο θα περιέχεται στην προσφορά του 

αναδόχου – περιέχονται στην υπ’ αριθμ. 3/2015 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πο-

λιτικής Πρόνοιας και Παιδείας του Δήμου, η οποία έχει θεωρηθεί από την Προϊστα-

μένη της εν λόγω Δ/νσης. 

 

Άρθρο 3 

Προϋπολογισμός – χρηματοδότηση προμήθειας 

Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 192.923,10 € (τριακόσιες εξήντα τρεις 

χιλιάδες εννιακόσια είκοσι επτά), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%, 

και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2015 και 2016 με Κ.Α. 15-

6481.0002, 15-6481.0003, 15-6063.0002, 20-6063.0002, 30-6063.0002, 35-

6063.0002, 45-6063.0002 και 70-6063.0003 

 

Άρθρο 4 

Συμβατικό ποσό όσον αφορά τα τρόφιμα 

Το ποσό στο οποίο θα καταρτιστεί η σύμβαση είναι ενδεικτικό και δε δεσμεύει το Δήμο. 

Υπάρχει πιθανότητα διακύμανσης, ανάλογα με τις τιμές των τροφίμων και τις ανάγκες 

της Υπηρεσίας στην ποσότητα αυτών. 

Πάντως το ανωτέρω ενδεικτικό ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την έκδοση εγγύησης καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Άρθρο 5 

Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Ομάδες Α, Β, Γ, Δ και Ε ως εξής: 

 Α' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός - Ελ. Βενιζέλου 110, Πετρούπολη. Τ.Κ. 

13232 

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

13232 

 Γ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός – Θράκης 5, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13232 

 Δ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός – Αναπαύσεως 31, Τ.Κ. 13232 

 Ε' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός – Μ. Αλεξάνδρου 50, Πετρούπολη, Τ.Κ. 

13232 
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 ΣΤ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός – Σκουφά 62 & Μυστρά, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13232 

 Ζ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός – Σκουφά 65-67 & Ναυαρίνου, Πετρούπολη, Τ.Κ. 

13232 

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 γίνε-

ται και με ειδικά μέσα μεταφοράς, το οποίο αποδεικνύεται με την προσκόμιση της άδειας 

κυκλοφορίας. 

 

Ομάδα ΣΤ' ως εξής: 

 Αμαξοστάσιο Δήμου Πετρούπολης – Τέρμα Αναπάυσεως, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13232 

 Α' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός – Ελ. Βενιζέλου 110, Πετρούπολη, Τ.Κ. 

13232 

 

Ομάδα Ζ' ως εξής: 

 Α' ΚΑΠΗ – Κωνσταντινουπόλεως και Βούτσαλη, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13232 

 Β' ΚΑΠΗ – Κρήτης και Δωδεκανήσου, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13232 

 Γ' ΚΑΠΗ – Τσακάλωφ και Γραβιάς, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13232 

 Δ' ΚΑΠΗ – Σουλίου 144, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13232 

 

1. Για τα είδη παντοπωλείου, οπωροπωλείου και ιχθυοπωλείου η εντολή προμήθειας 

θα γίνεται μέχρι την Πέμπτη έκαστης εβδομάδας και ο ανάδοχος οφείλει  να 

εφοδιάσει τους Παιδικούς Σταθμούς με την παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίμων 

τη Δευτέρα της εβδομάδας που έπεται της εντολής και μέχρι τις 09:30 π.μ., στους 

χώρους των Παιδικών Σταθμών. Σε περίπτωση που η ημέρα παράδοσης συμπέσει 

με αργία η παράδοση θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Για τα είδη κρεοπωλείου και τα είδη κυλικείου ΚΑΠΗ ο ανάδοχος οφείλει  να εφοδι-

άσει τους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΑΠΗ με την παραγγελθείσα ποσότητα εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την εντολή της προμήθειας.  

Ειδικότερα, για την προμήθεια γάλακτος και αρτοσκευασμάτων, ο εφοδιασμός θα 

γίνεται αυθημερόν και μέχρι τις 08:00 π.μ. στα σημεία παράδοσης όπως αυτά ανα-

φέρονται στο άρθρο 1 της αριθμ. 3/2015 μελέτης της Κοινωνικής Πολιτικής Πρόνο-

ιας και Παιδείας του Δήμου. 

Ο ανάδοχος της ομάδας ΣΤ' (γάλα εργαζομένων) υποχρεούται να τοποθετήσει, χω-

ρίς 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 προαναφερό-

μενα σημεία παράδοσης.     

2. Τα είδη αρτοποιείου θα παρασκευάζονται την ημέρα παράδοσής τους, τα είδη 

οπωροπωλείου πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα και διατηρημένα χωρίς την 
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προσθήκη επικίνδυνων συντηρητικών ουσιών. Όλα τα τρόφιμα θα πρέπει να μην 

έχουν ξένες ύλες και προσμίξεις και ελαττώματα, να είναι αρίστης ποιότητας, 

πρόσφατης παραγωγής και σε κάθε περίπτωση πολύ πριν την ημερομηνία λήξης 

της κατανάλωσης τους, όπως αυτή αποτυπώνεται στις ειδικές ενδείξεις που θα 

αναγράφονται στη συσκευασία αυτών. 

3. Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της 

ισχύουσας νομοθεσίας περί συσκευασίας των τροφίμων.  

4. 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.  

 

Άρθρο 6 

Εγγυήσεις 

1. Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 

4281/2014, ορίζεται σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των € 3.413,00. Σε περίπτωση που η προσφορά του 

διαγωνιζόμενου αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών (μία ή περισσότερες 

ομάδες), η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. της ομάδας ή των ομάδων.  

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

 

ΟΜΑΔΑ Α' 935,00 € 

ΟΜΑΔΑ Β' 426,00 € 

ΟΜΑΔΑ Γ' 339,00 € 

ΟΜΑΔΑ Δ' 89,00 € 

ΟΜΑΔΑ Ε' 467,00 € 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ' 1089,00 € 

ΟΜΑΔΑ Ζ' 71,00 € 

ή το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των ομάδων σε περίπτωση 

συμμετοχής για περισσότερες από μια ομάδες.  

2. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμ-

βασης, δηλαδή συνολικά τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

λήξει, ο Δήμος  μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρα-

τείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 

της εγγύησης συμμετοχής. 
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3. Για να μπορεί να ελεγχθεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, θα συνοδεύεται από 

υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι ο-

μάδες των υπό προμήθεια ειδών για τις οποίες καταθέτει προσφορά. 

4. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 

κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέ-

ρονται στα άρθρα 153 έως 156 του Ν. 4281/2014, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 168 του Ν. 4281/2014 δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν 

προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

5. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύη-

σης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών 

από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της 

προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστι-

κής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 

6. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, ορίζεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύμβα-

σης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην πε-

ρίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

7. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμή-

θειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, από την επιτροπή παρα-

λαβής.  

8. Ο χρόνος της παραπάνω εγγύησης, με ποινή μη υπογραφής της σύμβασης, δεν 

μπορεί να είναι μικρότερος του ενός έτους (συν – πλην δύο ημερών) από την ημε-

ρομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

9. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 3 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λει-

τουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οι-

κονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 

Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και 

έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, 

να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. 

10. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα έχουν συνταχθεί, κατά περίπτω-

ση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α.. 

 

Άρθρο 7 

 Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του δια-

γωνισμού (διακήρυξη) : 

1. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με 

τον προκηρυσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε 
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αυτούς, μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτη-

σης. 

2. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγ-

γραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από 

την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρω-

ματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) ερ-

γάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. 

3. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του δι-

αγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  

υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δη-

λαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη 

και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υ-

ποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το 

κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγ-

ραμμένο. Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική 

γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται 

στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Αιτήματα 

παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 

αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

4. Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο 

των έξι (6) ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, 

εξετάζονται μόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδια-

φερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου. 

5. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προ-

φορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρού-

σας διακήρυξης. 

 

 

Άρθρο 8 

Δικαίωμα συμμετοχής 

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και 

ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά ,που ασκούν εμπορικό ή βιο-

μηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και από το αντικείμενο 

των δραστηριοτήτων τους, βάση του πιστοποιητικού του οικείου επιμελητηρίου, προ-

κύπτει ότι στον κύκλο εργασιών τους ανήκει και η παραγωγή ή εμπορία και διάθεση των 

προς προμήθεια προϊόντων. 
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Άρθρο 9 

Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό : 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφι-

ακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικ-

τυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγ-

γραφής.   

1. Οι οικονομικοί φορείς,  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από 

τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυ-

τό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους 

χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κω-

δικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγ-

κρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων 

της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προ-

μηθειών.  

 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτο-

ύνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT 

Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που 

κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται 

η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διε-

ύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθει-

ών.  

 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους 

και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική. 

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α 

για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμ-

βάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρε-

σιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κρά-

http://www.promitheus.gov.gr/
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τος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / 

αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκο-

μιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο 

ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 

μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

 

2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το 

αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργο-

ποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργο-

ποίηση του λογαριασμού του.  

 

Άρθρο 10 

Γλώσσα σύμβασης των προσφορών 

Οι οικονοµικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα 

που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ' αυτόν συν-

τάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία. 

Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος του υποψήφιου προµηθευτή. 

 

Άρθρο 11 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Περιεχόμενο προσφορών 

 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσ-

φορά»  και  

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 

 

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου ««Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφο-

ρά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»  

υποβάλλονται  η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβο-

λής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.  Συγκεκριμένα, 

στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 
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A. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

1. Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως 

και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχεί-

ου .pdf σύμφωνα με το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ 

Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συσ-

τήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά πε-

ριγράφονται κατωτέρω: 

α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 6 της παρούσας προκήρυξης. 

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστο-

τε ισχύει, στην οποία: 

1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 

2. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχο-

υν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερό-

μενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, δεν 

τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α' της 

παρ. 2 του παρόντος άρθρου καταστάσεις, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδαφίου α' της 

παρ. 2 του παρόντος άρθρου, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή 

ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην περίπτωση (4) του εδαφίου α' της παρ. 2 και στην περίπτωση 

(3) του εδαφίου β' της παρ. 2 του παρόντος, δεν τελούν σε κάποια, από τις α-

ναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου γ' της παρ. 2 του παρόντος άρ-

θρου, κατάσταση. 

3. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση 

των δικαιολογητικών της παρ.2 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους ό-

ρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 της παρούσας διακήρυξης. 

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερο-

λογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και 

δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα 

ΚΕΠ. 

 γ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

δ. δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία θα δηλώνεται ότι ο συμμετέχων παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής 
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του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση 

– ματαίωση του διαγωνισμού. 

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που 

του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορ-

φή αρχείου. pdf και σε φάκελο με  σήμανση  «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαι-

ολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται κατωτέρω.  Τα δικαιολο-

γητικά προσκομίζονται  από τον προσφέροντα  εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από 

την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 

αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 

α. Οι Έλληνες πολίτες: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοι-

νοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδι-

κασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της συμμετο-

χής σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοι-

νής δράστης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 19.1.1998 σελ.1), της δω-

ροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ 2), της 

απάτης, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, 

σελ. 48), της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρό-

ληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσό-

δων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001 σελ. 76), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγο-

ρανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας  ή 

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογ-

ραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

(2)Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου ε-

ξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπ-

τει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώ-

χευσης.  
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Όσα από τα πιστοποιητικά της ανωτέρω περίπτωσης (2) δεν εκδίδονται από αρμόδια 

Δικαστική ή Διοικητική Αρχή στην Ελλάδα, θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού να αντι-

κατασταθούν 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)    

(3)Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικου-

ρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 

είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

(4) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούμενο σε 

αυτούς προσωπικό.  

(5)Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγ-

γραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του δια-

γωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 

επίδοσης της ως άνω ειδοποίησης.   

β. Οι αλλοδαποί: 

(1)Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δι-

καστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της πε-

ρίπτωσης (1) του εδαφίου α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

(2)Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώ-

ρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις 

καταστάσεις της περ. (2) του εδαφίου α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία 

και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδαφίου α της παρ. 2 του παρόν-

τος άρθρου. 

(3)Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύ-
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ναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και 

εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

(1)Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του 

παρόντος, αντίστοιχα. 

(2)Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου ε-

ξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελο-

ύν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νο-

μοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσω-

πα). 

(3)Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχει-

ριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσω-

πικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις 

ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδαφίου α της παρ. 2 

του παρόντος άρθρου. 

δ. Οι Συνεταιρισμοί: 

(1)Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοι-

νοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος 

του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική από-

φαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδαφίου α της παρ. 2 του 

παρόντος άρθρου. 

(2)Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδαφίου α της παρ. 2 του πα-

ρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης 

(2) του εδαφίου β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς 
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συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδαφίου γ της παρ. 2 του πα-

ρόντος άρθρου. 

(3)Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 

στην Ένωση. 

3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 

περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: 

-Aπό ένορκη βεβαίωση, του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού, . Εάν στη 

χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογρά-

φου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. 

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγ-

κεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 

συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

4. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος 

συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

5. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην 

υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διε-

νεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην 

προσφορά σχετικά με αυτό.   

6. Η συμμετοχή ενώσεων προμηθευτών στο διαγωνισμό διέπεται και από τις διατάξεις του 

άρθρου 8 της 11389/93 Υ.Α.. 

7. Προσφορά στον παρόντα διαγωνισμό μπορεί να υποβληθεί και από κοινοπραξία προμη-

θευτών η οποία δεν υποχρεούται να λάβει ορισμένη νομική μορφή σε περίπτωση μη 

κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή. 

8. Στον παρόντα διαγωνισμό, απαγορεύεται, με ποινή αποκλεισμού του, κάποιος να εκ-

προσωπεί περισσότερες της μιας εταιρείες ή ενώσεις προμηθευτών ή να συμμετέχει χω-

ριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεται-

ρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Σε τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες οι προσφορές 

αυτού, εκτός αν στο μεταξύ, αυτός, αποσύρει τις προσφορές του, εκτός μίας με την ο-

ποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης απαγορεύεται η ατομική συμμετοχή στο 
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διαγωνισμό υπαλλήλου εταιρείας ή ειδικού συμβούλου ο οποίος αμείβεται από αυτή με 

μισθό ή άλλο τρόπο, όταν η εν λόγω εταιρεία συμμετέχει στο διαγωνισμό. 

9. Σε περίπτωση μη αποδοχής όρων της διακήρυξης (παρ. 5 του άρθρου 12 της 11389/93 

Υ.Α.), πρέπει να κατατεθεί δήλωση όπου θα αναφέρονται ρητά τα σημεία εκείνα της Δι-

ακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών που δεν αποδέχεται, τόσον ο διαγωνιζόμε-

νος, όσο και ο ή οι κατασκευαστές των προς προμήθεια προϊόντων προκειμένου να αξι-

ολογηθούν. 

10. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέ-

ροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) ερ-

γάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά 

προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβι-

βαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά)Όταν υ-

πογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υ-

πεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 

υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισημαίνεται ότι τα ανω-

τέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-

τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούν-

ται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προ-

θεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον 

ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. 

Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  Κατά την υποβολή της προσφοράς από 

τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συσ-

τήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα 

στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές 

πτυχές των προσφορών. 

B. Τεχνική προσφορά 

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλον-

ται ηλεκτρονικά  τα κάτωθι : 

1. Ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή 

για το κάθε προσφερόμενο προϊόν και ρητή αναλυτική δήλωση για τη συμ-

μόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της 

αριθμ. 3/2015 μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας δια-

κήρυξης. 

2. Δήλωση για τον ελάχιστο χρόνο που ο προσφέρων θα διατηρήσει ανοικτή 

την προσφορά του και που με ποινή απόρριψης της προσφοράς δεν μπορεί 

να είναι μικρότερος των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του 
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διαγωνισμού.  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των δύο (2) 

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 ένα (1) μήνα, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να 

έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού 

ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του δι-

αγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγω-

νισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των ορών 

της παρούσας διακήρυξης (μετά των προσαρτημάτων της) και ότι αποδέχε-

ται αυτούς ανεπιφύλακτα, εκτός από τα σημεία που περιγράφονται στην κα-

τά την παρ.9 του άρθρου 11 δήλωσή του.  

4. Τη χώρα προέλευσης και Παρασκευής των ειδών που προσφέρουν. 

5. Το εργοστάσιο, το οποίο θα παρασκευάσει τα προσφερόμενα είδη καθώς και 

τον τόπο εγκατάστασης του. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω 

δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  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. 

Παρασκευή 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. 

 

Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονι-

κή φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 

και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί 

στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων ε-

πισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρο-

νικά αρχεία.  
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Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζον-

ται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρο-

νική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

 Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να 

φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκ-

τρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός 

της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 

έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 

φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητι-

κά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα  τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον 

προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτί-

ζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οί-

κου.  

 

Γ. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

 

1. Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικο-

νομική προσφορά του προσφέροντα. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 

φάκελο «Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκ-

τρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκ-

τρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 

τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχεί-

ου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 

και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα που αφορούν τα ελαιόλαδα 

και αυγά, είδη οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου και τα είδη ιχθυοπωλείου (κατεψυγ-
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μένα), στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, 

οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με δύο (2) δεκαδικά 

ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που 

προσφέρουν από την τιμή αναφοράς που τίθεται στην παρούσα διακήρυξη για το αν-

τίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 

Τιμές αναφοράς για σύγκριση των προσφορών: 

Ελαιόλαδο Παρθένο = 5,15 € ανά λίτρο 

Παράδειγμα: έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως 

ακριβώς ζητείται από τη διακήρυξη) 10% για το παρθένο ελαιόλαδο. Στην ειδική ηλεκ-

τρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή 

προσφοράς  5,15 € - (5,15Χ10%)= 4,64 €. 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές η-

λεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμ-

μένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

2. Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε 

απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής 

προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη 

της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υ-

πο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής 

υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς 

στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά».  

 

Άρθρο 12 

Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτι-

κών 

 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτι-

κού 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 πλη-

ροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. 
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Άρθρο 13 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστή-

ματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύ-

λης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκ-

τική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, 

σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-

5-2013), και στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκ-

τρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  

Η Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ-

ΔΗΣ : 18/02/2015 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 12/03/2015 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 5η Μαρτίου 

2015  ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 12η Μαρτίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.                

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνα-

τότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέ-

σω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσή-

μανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το 

άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

 

Άρθρο 14 

Προσφορά για τμήμα της προμήθειας 

Δεκτές στο διαγωνισμό θα γίνουν και προσφορές που αφορούν επιμέρους ομάδες της 

προμήθειας, αρκεί να είναι σε θέση να καλύψουν όλη την ποσότητα για τη συγκεκριμέ-

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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νη ομάδα, όπως αυτή αναλύεται στον συνοπτικό ενδεικτικό προϋπολογισμό που περιέ-

χεται στο τεύχος του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης. 

 

Άρθρο 15 

Αποσφράγιση προσφορών 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών – Αξιολόγηση Προσφορών – Ανάδει-

ξη μειοδότη – Αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης – Κατακύρωση 

διαγωνισμού 

 

1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο πιστοποιημένο στο 

σύστημα συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτε-

λεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ) προβαίνει στην αξιολό-

γηση των προσφορών εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικό-

τερα: 

1.1. Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών και ώρα 12:30 μ.μ. αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υ-

πο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συμ-

μετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυ-

τών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό 

μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

1.2. Η αρμόδια ΕΔΔ παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν 

επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών 

τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δι-

ακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η ΕΔΔ αποσφραγίζει τους κυρίως φακέ-

λους και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογη-

τικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και μονογράφει το σύνολο των 

δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. 

1.3. Στη συνέχεια η ΕΔΔ προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν στις προσφορές των συμμετεχόντων για την πληρότητα και 

νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα – και στη διενέργεια ελέγχου 

των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνι-

κές προδιαγραφές/απαιτήσεις του διαγωνισμού. 

1.4. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η ΕΔΔ ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες 

του συστήματος από την Αναθέτουσα Αρχή μπορούν να απευθύνουν αιτή-

ματα, ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, 

στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινί-

σεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι 
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συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες – οικονομικοί φορείς υποχρεούνται 

επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διε-

υκρινίσεις – συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται. 

1.5. Κατόπιν, η ΕΔΔ εισηγείται/γνωμοδοτεί με πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογη-

μένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφο-

ρών των συμμετεχόντων, το οποίο, μετά την άπρακτη παρέλευση του χρό-

νου υποβολής ενστάσεων, υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή για τη 

λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του διαγω-

νισμού.  

1.6. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Οικονομική 

Επιτροπή για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται η-

λεκτρονικά στο σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονι-

κή ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του συστήματος 

αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους 

συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

1.7. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές από την Οικονομική Επιτροπή κα-

τά το ανωτέρω στάδιο, και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υπο-

βολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών για το 

στάδιο, ορίζεται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οι-

κονομικών προσφορών. Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί 

κατά το προηγούμενο στάδιο, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισμό, πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση 

του συστήματος, ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διε-

νέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 

1.8. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η ΕΔΔ προβαίνει στην η-

λεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και 

οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχό-

μενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με η-

λεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα 

1.9. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την ΕΔΔ των οικονομικών προσφορών, κατά 

την οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της δια-

κήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο 

κατακύρωσης. Η ΕΔΔ εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό επί της 

αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης 

αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται 

αρμοδίως στην οικονομική επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπό-

μενης απόφασης. 
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1.10. Στη συνέχεια η οικονομική επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την α-

πόφαση για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται η-

λεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονι-

κή ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος)  με χρήση του Συστήματος 

αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους 

συμμετέχοντες για ενημέρωση.Μετά την ως άνω ενημέρωση των συμμετε-

χόντων επί της εκδοθείσας από την οικονομική επιτροπή απόφασης για το 

ανωτέρω στάδιο, και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής 

προσφυγών, ο/οι προσφέρων/ροντες, στον/στους οποίο/ους πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική 

ειδοποίηση που του/τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλουν να υποβάλε-

ι/ουν ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf και σε φά-

κελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 2 

του άρθρου 11 της παρούσας διακήρυξης. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του 

Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το 

σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την φορολογική ενημερότητα του 

Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την 

ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που 

το σύστημα  παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Φορέα μη ενήμερο φορολογι-

κά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο 

πρόσφορο τρόπο (μέσω του συστήματος), να προσκομίσει φορολογική ενη-

μερότητα σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας των 20 ημερών και από 

την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος. 

Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού 

μητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός 

είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέ-

τει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη 

μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετι-

κής ηλεκτρονικής υποβολής (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυ-

τικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Σε περίπτωση ταχυδρομικής α-

ποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που 

αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. 

Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 
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απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Τα εν λόγω δικαιολογητι-

κά προσκομίζονται κατά περίπτωση από τον προσφέροντα, εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορ-

φή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Υπηρεσία που διενεργεί το δια-

γωνισμό. 

1.11. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο 

(2) εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έν-

τυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δι-

καιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η α-

ποσφράγιση γίνεται από την αρμόδια ΕΔΔ, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά 

των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδι-

κασιών. Στους συμμετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονομικά 

προσφορές, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, πραγ-

ματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του Συστήματος, ε-

νημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκ-

τρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχ-

θέντα μειοδότη. 

1.12. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες 

στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φα-

κέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

1.13. Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόμενα αποσφράγιση του ανωτέρω 

φακέλου, η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση για την 

πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών αυτών και με ξεχωριστή ει-

σηγητική έκθεση γνωμοδοτεί/προτείνει για τη λήψη οριστικής απόφασης 

από την οικονομική επιτροπή επί των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

2. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για τη λήψη 

απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν τα ακόλουθα: 

2.1. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή και 

τις απαιτήσεις του διαγωνισμού ως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της 

ΕΔΔ. 

2.2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της ΕΔΔ. 

2.3. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαμη-

λότερη τιμή. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον υποψήφιο με την χαμηλότερη 

τιμή, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως απο-

δεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
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2.4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, με μέριμνα της υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισμό, ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του 

Συστήματος, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της προσφο-

ράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή πραγματοποιείται μετά την ηλεκ-

τρονική ανάρτηση, της σχετικής απόφασης καθώς και του πρακτικού της ΕΔΔ 

για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού, στο σύστημα. Κατά την ημερομηνία 

της υπόψη ειδοποίησης/ανακοίνωσης είναι αποδεκτό ότι οι συμμετέχοντες έ-

χουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του 

διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ημερομηνία αποτελεί και το χρονικό 

σημείο από το οποίο υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση τυχόν 

ενστάσεων – προσφυγών. 

2.5. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί ηλεκ-

τρονικά μέσω του συστήματος σε όλους τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν 

παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές. 

2.6. Όταν ο συμμετέχων ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίζει 

ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται κα-

τά περίπτωση στην παρ 2 του άρθρου 11 της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέ-

χοντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση 

που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιο-

λογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον 

συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής. 

Αν κανένας από τους συμμετέχοντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρο-

υς και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα η περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός 

ματαιώνεται. 

2.7. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή 

υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 11 της παρούσας διακήρυξης ή ο 

υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως 

κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δι-

καιολογητικά κατά περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 11 της παρούσας διακή-

ρυξης, καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. 

 

Άρθρο 16 

Απόρριψη προσφορών 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι πε-

ριπτώσεις: 

 Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της διακήρυξης. 
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 Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. 

 Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή, απαράβα-

τους όρους – απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

 Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή και 

εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς. 

 Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την 

κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 

 Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμή-

ματα της προμήθειας. 

 Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα 

διακήρυξη. 

 Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 

 

Άρθρο 17 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν πρόσβαση 

στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται 

από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξε-

ων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγρα-

φο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β 

της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

 

Άρθρο 18 

Κριτήριο κατακύρωσης 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει για το σύνολο ή για τμήμα της προμήθειας με 

βάση το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής. Ειδικά για τα ελαιόλαδα και αυγά, είδη οπω-

ροπωλείου, είδη κρεοπωλείου και τα είδη ιχθυοπωλείου (κατεψυγμένα), ως προσφορά 

με χαμηλότερη τιμή για κάποιο είδος θεωρείται αυτή στην οποία το ποσοστό έκπτωσης 

στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδο-

σης, 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, λαμβάνει τη μεγαλύτερη τιμή.  

 

Άρθρο 19 

Ενστάσεις - προσφυγές 

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή 

της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
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α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του δια-

γωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση 

της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθο-

ρισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευ-

σης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θε-

ωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και 

η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από 

την διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής 

απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση 

τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 10 

παρ. 3 της 11389/93 Υ.Α.. 

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμη-

θευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλε-

ίστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που 

ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την Διενέργεια του Δια-

γωνισμού Υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίο-

υ. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξε-

τάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμό-

διο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδό-

τηση του στη Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.  

γ. Οι διαγωνιζόμενοι δεν μπορούν να ασκήσουν ενστάσεις ή διοικητικές προσφυγές 

κατά εκτελεστών πράξεων της διαγωνιστικής διαδικασίας, αλλά μόνο προδικαστι-

κή προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής  για τους λόγους και με την διαδι-

κασία που προβλέπεται από  το άρθρο 4 του  Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A’)  «Δι-

καστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δη-

μοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 

89/665 Ε.Ο.Κ¨» όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 63 Ν 4055/12 ( Α 51)  μέσω του 

συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το ο-

ποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 

υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς με τη διαδικασία 

που ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 

υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε 

μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε 
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έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βά-

σει του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης 

«περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως 

κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

 

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 

λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.  

 

Άρθρο 20 

Αποτέλεσμα διαγωνισμού – Κρίση αποτελεσμάτων 

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνω-

μοδότησή του προς την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο κατά περίπτω-

ση, μπορεί να προτείνει: 

α)Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προφέ-

ρει ο προμηθευτής. 

β)Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση 

ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

γ)Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, 

μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες  προσφορές ή την διενέργεια 

κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι 

διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση. 

2.Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην παραπάνω παράγραφο, γνωμοδοτικό όργα-

νο γνωμοδοτεί για: 

α)ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειας 

του υλικού, για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής. 

β)συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τρο-

ποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλη-

σης. 

γ)Τελική ματαίωση της προμήθειας,  

 

τότε, τη σχετική απόφαση λαμβάνουν οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόν-

τος άρθρου αρχές, κατά περίπτωση. 
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Άρθρο 21 

Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 

 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (παρασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά πα-

ράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκ-

μεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι πα-

ρασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας 

στην παρασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. 

 

Άρθρο 22 

Σύμβαση 

1. Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, 

είναι υποχρεωμένος να έλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε 

(5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, για την υπογραφή της συμβά-

σεως και να καταθέσει κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέ-

λεση αυτής. 

2. Η σύμβαση/εις προμήθειας θα ισχύσει/ουν από την ημερομηνία λήξης της υφιστάμε-

νης/ων αντίστοιχης/ων σύμβασης/εων 

3. Η σύμβαση της προμήθειας συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α., καταρτίζεται 

με βάση τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των τευχών που την συνοδεύουν 

και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω. 

4. Εκ μέρους του φορέα προκήρυξης, η σύμβαση θα υπογραφεί από το Δήμαρχο. 

5. Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφω-

νήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτ-

ροπή Αξιολόγησης. 

6. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδό-

θηκε, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιο-

λόγησης ως ασήμαντο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθη-

καν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμ-

βαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

7. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ή των συμβάσεων ορίζεται σε ένα έτος από την 

ημερομηνία υπογραφής τους. 
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Άρθρο 23 

Κυρώσεις εκπρόθεσμης παράδοσης 

Για κάθε ημέρα υπέρβασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας, όπως 

καθορίστηκε σε προηγούμενο άρθρο, ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνη με την προβλε-

πόμενη στο άρθρο 33 της υπ΄ αριθμ. 11389/93 ΥΑ.. 

Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, αν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρ.2, του άρθρου 27 της παρα-

πάνω Υπουργικής Απόφασης. 

Άρθρο 24 

Παραλαβή των τροφίμων  

 

1. Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων και η συγκρό-

τηση της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 

28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη-

σης 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 σύμβα-

ση χρόνο. 

3. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκό-

μισης των τροφίμων. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσ-

κοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν 

στον Δήμο, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματι-

κής προσκόμισης των ειδών χωρίς να υπολογίζεται σ΄ αυτόν το χρονικό διάστημα 

από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσ-

μάτων 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 σχε-

τικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής μέσα στον 

χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτο-

δίκαια, εφόσον παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμη-

θευτή 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 αποδε-

ικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η αποθήκη της Υπη-
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ρεσίας εκδίδει δελτίο εισαγωγής των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων και εγ-

γραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προ-

μηθευτή. 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 Αποκέν-

τρωσης (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 αντικα-

ταστήσει 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 αν-

τιστοιχεί 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 δευ-

τεροβάθμιας Επιτροπής. 

γ. Η δευτεροβάθμια Επιτροπή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που 

προβλέπονται από τη σύμβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτό-

κολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν την Υπηρεσία. Οποιαδήποτε ενέργεια 

που τυχόν έγινε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Άρθρο 25 

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 
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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, επι-

βάλλεται 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 πα-

ραλαβή των τροφίμων για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα 

παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόσ-

τιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικο-

σαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενα τρόφι-

μα, πέραν του προστίμου, τα τρόφιμα καταστρέφονται κατά την κρίση της Υπηρεσί-

ας 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 περίπ-

τωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφ-

θηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ορισ-

τικής 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 πο-

σοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει 

η προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προμηθευ-

τής δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, η Υπηρεσία μπορεί να προβεί στην 

καταστροφή της ποσότητας αυτής. 

 

Άρθρο 26 

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 κατα-

κύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με 
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απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιο-

λόγησης. 

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 27 

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 προδιαγ-

ραφές των επισήμων κρατικών φορέων τροφίμων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χα-

ρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώμα-

τα, 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 μέ-

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

αναληφθείσης προμήθειας. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αποστο-

λής στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν 

τον προμηθευτή. 

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

τώσεις στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλά-

βει 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 Δημοτι-

κού 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. 
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Άρθρο 28 

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  κρα-

τήσεις μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών πρω-

τοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που αφορούν το προς πληρωμή τιμολόγιο 

από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 29 

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 προϋπολογισ-

μού, θα απορρίπτονται ως ασύμφορες. 

4. Με την παρούσα εγκρίθηκαν και τα τεύχη της υπ’ αριθμ.  3/2015 μελέτης της 

Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής Πρόνοιας και Παιδείας του Δήμου, και αποτελούν ανα-

πόσπαστο τμήμα της. 

 

Άρθρο 30 

Διαφορές διακήρυξης – Νομοθεσίας 

Σε τμήματα που η διακήρυξη παρουσιάζει ασάφειες ή ελλείψεις υπερισχύει η σχετική 

νομοθεσία όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσης. 

 

Άρθρο 31 

Δημοσίευση της παρούσης 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί 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. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα 

του δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.petroupoli.gov.gr. 

Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο. 

http://www.petroupoli.gov.gr/
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       Πετρούπολη, 18 /02 /2015 

    

        Η 

           Αντιδήμαρχος 

 

         Ζορμπά Ανθή 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

 

Πέγκας Γεώργιος 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

 ΠΡΟΝΟΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ 

  

 

 

  

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 192.923.10 € 

 

 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩ-

ΝΙΣΜΟΣ         

 

 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  3/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

ΠΡΟΝΟΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ 

  

  

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  192.923,10 € 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:   ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙ-

ΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   3/2015 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια διαφόρων τροφίμων, με την οποία 

θα καλυφθούν οι ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, του ΚΑΠΗ και  

των δικαιούχων γάλακτος εργαζομένων του Δήμου Πετρούπολης. 

Η δαπάνη για το σύνολο της προμήθειας τροφίμων προϋπολογίσθηκε ενδεικτικά 

στο ποσό των 192.923,10 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ). 

Η δαπάνη θα κατανεμηθεί στα οικονομικά έτη 2015 και 2016 ως ακολούθως: 

 στο έτος 2015 ποσό εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο ευρώ 

#118.332,00# σε βάρος των Κ.Α. 15-6481.0002, 15-6481.0003, 15-

6063.0002, 20-6063.0002, 30-6063.0002, 35-6063.0002, 45-6063.0002 και 

70-6063.0003 

 στο έτος 2016 ποσό εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ενός 

ευρώ και  δέκα λεπτών #74.591,10# σε βάρος των συνεχιζόμενων Κ.Α. 

Συγκεκριμένα η προμήθεια τροφίμων αφορά:  

ΟΜΑΔΑ Α. 

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τη σίτιση των παιδιών των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών ποσού έως 52.882,00 € με το Φ.Π.Α.  

ΟΜΑΔΑ Β. 

Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τη σίτιση των παιδιών των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών ποσού έως 24.025,98 € με το Φ.Π.Α. 
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ΟΜΑΔΑ Γ. 

Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τη σίτιση των παιδιών των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών ποσού έως 19.119,60 € με το Φ.Π.Α.  

ΟΜΑΔΑ Δ. 

Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (κατεψυγμένα) για τη σίτιση των παιδιών των 

Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ποσού έως 5.012,68 € με το Φ.Π.Α.  

ΟΜΑΔΑ Ε.  

Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τη σίτιση των παιδιών των Παιδικών και Βρε-

φονηπιακών Σταθμών ποσού έως 26.362,90 € με το Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ. 

Προμήθεια γάλακτος στους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου ποσού έως 

61.520,03 € με το Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ Ζ. 

Προμήθεια ειδών κυλικείου για τη λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου ποσού έως 

3.899,89 € με το Φ.Π.Α. 

 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από  Ανο-

ικτό Δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κα-

τακύρωσης για τα ελαιόλαδα και αυγά, είδη οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου, τα είδη 

ιχθυοπωλείου (κατεψυγμένα), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 

στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την η-

μέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίη-

σης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.  

Για τα είδη αρτοποιείου και παντοπωλείου (πλην ελαιόλαδα-αυγά), το γάλα των 

εργαζομένων και τα είδη κυλικείου ΚΑΠΗ, 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 

 

Πετρούπολη  28/01/2015 Πετρούπολη 28/01/2015 

Ο Συντάξας Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΠΑΙ-

ΔΕΙΑΣ 

 

 

 

ΠΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΠΗΓΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΠΡΟΝΟΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ 

 

 

  

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  192.923,10 € 

 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:   ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  

      ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   3/2015 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

Α΄  ΓΕΝΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ 

 

Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται στην προμήθεια ειδών Παντοπωλείου (αλάτι, α-

λεύρι, ζυμαρικά κλπ.), ειδών Οπωρολαχανοπωλείου (φρέσκα φρούτα, λαχανικά, κ.λ.π.), ειδών 

Κρεοπωλείου (νωπά κρέατα και πουλερικά), ειδών Ιχθυοπωλείου (ψάρια κατεψυγμένα), ειδών Αρ-

τοποιείου (Ψωμί, αρτοσκευάσματα, τυροπιτάκια, κ.λ.π.), ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ (καφές, ζάχαρη, 

κακάο κλπ) και νωπού γάλακτος, με τα οποία θα καλυφθούν οι ανάγκες των Παιδικών και Βρεφο-

νηπιακών Σταθμών, του ΚΑΠΗ και  των δικαιούχων γάλακτος, εργαζομένων του Δήμου Πετρούπο-

λης.  

 

 

Β΄ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

ΟΜΑΔΑ Α. 

Είδη Παντοπωλείου: Με ποινή αποκλεισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  προσκομίσουν 

κατάλογο με τα προσφερόμενα είδη τα οποία θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας,  επώνυμα, να 

κυκλοφορούν ευρέως στην Ελληνική αγορά και να πωλούνται από τουλάχιστον τέσσερις αλυσίδες 

σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Τα χορηγούμενα είδη θα είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής 

ή προέλευσης Ε.Ε. και οι συσκευασίες τους θα φέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέ-

ρονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, περί επισήμανσης.  Η μεταφορά τους θα 

γίνεται με μεταφορικά μέσα καθαρά και απολυμασμένα.  



 

39 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος 

HACCP (αρ. 487/21-9-2000 ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χο-

ρηγούμενων 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 πισ-

τοποίησης.  

Ειδικότερα: 

Αλάτι : Ψιλό, είναι το προϊόν που προέρχεται είτε από εξάτμιση του θαλασσινού νερού στις αλυ-

κές είτε από επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων. Θα πρέπει να έχει λευκό χρώμα 

και το υδατικό του διάλυμα να εμφανίζει  ελαφριά μόνο θολερότητα και να πληρεί τους όρους του 

άρθρου 38 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  Θα διατίθεται σε 

πλαστική συσκευασία των 500 γραμμαρίων ή σε δοχείο των 400 γραμμαρίων. 

Αλεύρι : Ως ‘’άλευρο σίτου’’ ή απλώς ‘’άλευρο’’ νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της ά-

λεσης υγιούς σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία. Το προϊόν να 

πληρεί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη του 1 κιλού. 

Αλεύρι τύπου φαρίνα : Το προϊόν  να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 

105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε 

συσκευασία χάρτινη του 1 κιλού. 

Κατεψυγμένα λαχανικά (αρακάς, ανάμικτα, φασόλια πλατιά, φασόλια στρογγυλά κλπ.): 

Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι καθαρισμένα, κατά προτίμηση εγχώριας παρα-

γωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Α΄ ποιότητας, συσκευασμένα, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία κατα-

ψύξεως και λήξεως, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και θα πληρούν τους όρους και  

προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών αποκλειομένης 

απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης.  

Σε ό,τι αφορά στην συσκευασία θα παραδίδονται σε συσκευασία του 1 κιλού. H μεταφορά των εν 

λόγω προϊόντων θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα μεταφορικά μέσα. 

Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

ποτών, τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες εγ-

κυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.         

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. 

Άνθος αραβοσίτου : Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία 160 γραμμαρίων. Να πληρεί τους 

όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
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Αυγά νωπά : Τα αυγά θα είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπημένα Α΄ κατηγορίας, με τις απαρα-

ίτητες σημάνσεις βάσει των κείμενων διατάξεων, βάρους 53-63  γραμμαρίων, κατηγορία medium. 

Ο έλεγχος του βάρους θα εξακριβώνεται με ζύγιση ορισμένου αριθμού αυγών κατ’ εκτίμηση από 

την επιτροπή παραλαβής. Τα αυγά θα είναι : α) συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο σε καθα-

ρές προθήκες, με τις απαραίτητες ενδείξεις (αρ. ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α΄, ημερο-

μηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης κ.λ.π.), β) συσκευασμένα σε πλαστική συσκευασία με αριθμό 

αυγών ανάλογα με τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και με τις απαιτούμενες ενδείξεις (αρ. ωοσ-

κοπικού κέντρου κατηγορία αυγού Α΄, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης κ.λπ.) Τα αυγά 

θα παραδίδονται σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές, Κοινοτικές και 

Υγειονομικές διατάξεις. 

Βανίλιες άρωμα : Θα διατίθεται σε συσκευασία των 5 x 3 γραμμαρίων. Να πληρούν τους όρους 

του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Βούτυρο αγελαδινό: Θα διατίθεται χύμα σε κεσέ ή σε συσκευασία 1 κιλού. Nα πληρεί τους ό-

ρους του άρθρου 78 του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύ-

ουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

Γιαούρτι στραγγιστό αγελάδος 10% λιπαρά: Γιαούρτι πλήρες ή κατά περίπτωση ημιαποβου-

τυρωμένο αγελάδος χαρακτηρίζεται το προϊόν, το οποίο προκύπτει μετά από πήξη αποκλειστικά και 

μόνο νωπού γάλακτος της αντίστοιχης προς την ονομασία φύσης και προέλευσης, με την επίδραση 

καλλιέργειας ζύμης που προκαλεί ειδική γι’ αυτό ζύμωση. Το προϊόν να πληρεί τους όρους που α-

ναφέρονται στο άρθρο 82 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα 

διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Υγειονομικές και κτηνι-

ατρικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία 1 κιλού. 

Δάφνη σε φύλλα: Θα διατίθεται σε συσκευασία 25 γραμμαρίων. Να πληρεί τους όρους άρθρου 

42 του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Δυόσμος : Θα διατίθεται σε πλαστική συσκευασία 30 γραμμαρίων. Να πληρεί τους όρους του 

άρθρου 42 του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξε-

ις. 

Ελιές: Θα διατίθενται σε πλαστική συσκευασία 200 γραμμαρίων, χωρίς κουκούτσι. Να πληρεί 

τους όρους του άρθρου 118 και 123 του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές 

και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Ελαιόλαδο: Παρθένο ελαιόλαδο ελληνικής παραγωγής με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1%. Οι 

φυσικές και χημικές σταθερές του ελαιόλαδου θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφί-

μων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως και με τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το ελα-

ιόλαδο θα διατίθεται σε συσκευασία ενός (1) λίτρου σε πλαστικό δοχείο. Η μεταφορά του θα γίνεται 

με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα.  
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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 πισ-

τοποίησης. 

Αλλαντικά (ζαμπόν-μπέϊκον): Θα διατίθενται φρεσκοκομμένα, για άμεση κατανάλωση, ανά-

λογα με τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών. Να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Ζάχαρη : Να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία του 1 κιλού. 

Ζελέ φρούτων: Θα διατίθεται σε συσκευασία δύο τεμαχίων. Να πληρεί τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Ηλιέλαιο: Ελληνικής παραγωγής με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1%. Οι φυσικές και χημικές 

σταθερές του ηλιέλαιου θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αν-

τικειμένων κοινής χρήσεως και με τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και 

τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το ηλιέλαιο θα διατίθεται σε 

συσκευασία ενός 1 κιλού σε πλαστικό δοχείο. Η μεταφορά του θα γίνεται με καθαρά και απολυμασ-

μένα μεταφορικά μέσα.  

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 πισ-

τοποίησης. 

Κακάο σοκολατούχο ρόφημα: Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γραμμαρίων. Να πληρεί 

τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξε-

ις. 

Κακάο απλό: Θα διατίθεται σε συσκευασία πακέτου των 125 γραμμαρίων. Να πληρεί τους όρο-

υς του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Κανέλα τριμμένη ή άκοπη: Θα διατίθενται σε συσκευασία των 50 γραμμαρίων. Να πληρεί τους 

όρους του άρθρου 42 του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομι-

κές Διατάξεις. 

Κίμινο τριμμένο: Θα διατίθεται σε  συσκευασία 50 γραμμαρίων. Να πληρεί τους όρους του άρ-

θρου 42 του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Κομπόστες φρούτων : Θα διατίθενται σε συσκευασία 1 κιλού. Να πληρεί τους όρους του Κώδι-

κα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
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Κορν Φλέϊκς : Είναι το προϊόν με βάση τα σιτηρά, προοριζόμενο για πρωϊνό, με μειωμένες θερ-

μίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα. Να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 103 του 

Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 

500 γραμμαρίων. 

Κρέμα γάλακτος : Θα διατίθεται σε συσκευασία 250 γραμμαρίων. Να πληρεί τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Κρέμα καραμελέ (σκόνη προς παρασκευή): Θα διατίθεται σε συσκευασία δύο τεμαχίων. Να 

πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. 

Κρέμα μπεσαμέλ : Θα διατίθεται σε συσκευασία 165-174 γραμμαρίων. Να πληρεί τους όρους 

του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Μανιτάρια: Θα διατίθενται σε συσκευασία 460 γραμμαρίων. Να πληρεί τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Μαργαρίνη τύπου Soft: Θα διατίθεται σε κεσέ ή πακέτο (λιπαρή ύλη για επάλειψη 70%), να 

πληρεί τους όρους του άρθρου 78 του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρή-

σης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται υπό ψύξη σε συσκευασία 

250 γραμμαρίων.  

Μαρμελάδα : Να είναι σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (άρθρο 132) 

και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Σε συσκευασία 450 – 500 γραμμαρίων ή σε 

άλλη συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες του ιδρύματος, καθώς και επιλογής ειδών φρούτων. 

Μέλι Ανθέων αγνό και όχι μείγμα: Κατά προτίμηση εγχώριο. Να πληρεί τους όρους που ανα-

φέρονται στο άρθρο 67 του Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές και κτηνιατρικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία του ενός κιλού, ή σε άλλη 

συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες του ιδρύματος. 

Μπέικιν πάουντερ: Θα διατίθεται σε συσκευασία 3 x 20 γραμμαρίων. Να πληρεί τους όρους 

του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Μπισκότα τύπου Μιράντα: Το προϊόν να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 142 

του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθενται σε συσκευασία 

των 225-275 γραμμαρίων. 

Μπισκότα τύπου Πτι-μπερ: Το προϊόν να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 142 

του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθενται σε συσκευασία 

των 225 -230 γραμμαρίων. 

Μπισκότα σοκολάτας γεμιστά: Το προϊόν να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 

142 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθενται σε συσκευα-

σία των 200 γραμμαρίων. 

Ξύδι : Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή 

σταφίδα και να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κο-
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ινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 350 – 400 ml σε πλαστική 

φιάλη. 

Πάστες-Ζυμαρικά: Μακαρόνια για παστίτσιο, σπαγγέτι, πάστες (κριθαράκι, κοφτό μακαρονάκι, 

σουσαμάκι, πεπονάκι κλπ) χυλοπίτες. Τα ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι πλούσιο 

σε γλουτένη ή άλευρο ολικής άλεσης μακαρονοποιΐας από σκληρό σίτο και νερό χωρίς ζύμη, ξηραι-

νόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο, να είναι σύμφωνα 

με τους όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθενται σε διάφανη συσκευασία 500  γραμμαρίων. 

Πιπέρι μαύρο: Θα διατίθεται σε πλαστική συσκευασία 50 γραμμαρίων. Να πληρεί τους όρους 

του άρθρου 42 του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Δια-

τάξεις. 

Πουρές: Από εκλεκτές πατάτες Α΄ ποιότητας οι οποίες μετά από κατάλληλη επεξεργασία εμφα-

νίζονται σε νιφάδες. Θα διατίθεται σε συσκευασία 250-500 γραμμαρίων. Να πληρεί τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Όσπρια: Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας (ρεβύθια, ρεβύθια αποφλοιωμένα, φακές ψιλές-

χονδρές, φασόλια γίγαντες, φασόλια ξερά μέτρια κ.λπ.) και να πληρεί τους όρους που αναφέρονται 

στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε 

πλαστική συσκευασία των 500 γραμμαρίων. 

Ρίγανη: Θα διατίθεται σε συσκευασία 50 γραμμαρίων. Να πληρεί τους όρους του άρθρου 42 του  

Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Ρύζι: Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας (καρολίνα, Μπονέτ, σούπας γλασσέ) και να πληρεί τους 

όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γραμμαρίων. 

Σιμιγδάλι χονδρό-ψιλό: Θα διατίθεται σε συσκευασία 500 γρ. Να πληρεί τους όρους του άρ-

θρου 42 του  Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Σοκολατάκια – Σοκολατάκια εορταστικά: Θα διατίθεται σε συσκευασία πλαστική των 400 

γραμμαρίων ή των 3 κιλών αντίστοιχα, ή σε άλλη συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες του ιδρύμα-

τος, που θα πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες κοινοτικές και 

υγειονομικές διατάξεις. 

Σκεύασμα προς επάλειψη τύπου Μερέντα: Πραλίνα φουντουκιού με κακάο και γάλα σε συσ-

κευασία πλαστική ή γυάλινη των 400 γραμμαρίων, ή σε άλλη συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες 

του ιδρύματος, που θα πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες κοι-

νοτικές και υγειονομικές διατάξεις. 

Τοματοχυμός: πλούσιος πυκνός, φυσικός χυμός τομάτας χωρίς σπόρους, φλοιό και αλάτι και να 

πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγε-

ιονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία των 500 γρ.  
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Τοματοπελτές: Θα διατίθεται σε συσκευασία τύπου κονσέρβας των 410 γρ. Να πληροί τους ό-

ρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Δια-

τάξεις.  

Τυροκομικά προϊόντα: (Τυρί φέτα εγχώρια, τυρί τύπου Gouda Ολλανδίας άκοπο και 

τριμμένο ή Ε.Ε., τυρί τύπου κασέρι εγχώριο ή Ε.Ε, Σκληρό τυρί κεφαλοτύρι εγχώριο άκο-

πο και τριμμένο ή Ε.Ε., τυρί τοστ κομμένο σε φέτες).  Όλα τα τυριά να είναι πρώτης ποιότη-

τας. Να έχουν την πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα αντικανονικών οσμών και γεύ-

σεων με τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώ-

ματος, να είναι πρώτης ποιότητας (τα τρίμματα αποκλείονται). Τα χορηγούμενα είδη, καθώς και η 

διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων Ποτών και Αντικειμένων 

Κοινής Χρήσεως και να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες Κοι-

νοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα τυριά πρέπει να πληρούν τις μικροβιολογικές προδιαγραφές, 

όπως ορίζονται στα Π.Δ. 56/95 και 119/97. Ο χημικός καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος των 

μικροβιολογικών προδιαγραφών θα είναι δεσμευτικός.  

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος 

HACCP (αρ. 487/21-9-2000 ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χο-

ρηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε πε-

ρίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης 

και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

Η συσκευασία θα είναι  ανάλογα με τις απαιτήσεις του ιδρύματος. 

Φρυγανιές σίτου : Θα διατίθεται σε συσκευασία 200-250 γραμμαρίων. Να πληρεί τους όρους 

του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Φύλλο κρούστας και φύλλο σφολιάτας:  Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρ-

θρο 113 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η  μεταφορά θα γίνεται 

με αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχε-

ται η θερμοκρασία μεταφοράς του προϊόντος. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυ-

μασμένα σύμφωνα με τις εκάστοτε Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθενται σε συσκευασία 450-500 

γρ. και 650-750  γραμμαρίων αντίστοιχα. 

Χυμός κοκτέϊλ φρούτων: ως χυμός φρούτων ορίζεται το ζυμώσιμο αλλά μη  ζυμωθέν προϊόν, 

που λαμβάνεται από υγιή και ώριμα φρούτα, ενός ή πολλών ειδών, με μηχανικές μεθόδους λήψης 

και έχει το χρώμα, το άρωμα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυμών των φρούτων από τα οποία 

προέρχεται. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει να είναι άμεμπτοι και να μην πα-

ρέχουν ενδείξεις χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Γενικά ισ-

χύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 126 και 127 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομι-

κές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία του 1 λίτρου. 

Λοιπά είδη Παντοπωλείου: ‘Όλα τα προμηθευόμενα είδη (αμμωνία, γαρύφαλλο άκοπο, ζάχα-

ρη άχνη, καραμέλες ζελεδάκια, μαγιά, σόδα φαγητού, κορν φλάουερ, κύβοι λαχανικών, μουστάρ-
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δα, μπαχάρι άκοπο κλπ.) πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύ-

ουσες υγειονομικές, αγορανομικές διατάξεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Θα είναι πρώτης ποιότητας συσκευασμένα σε άθικτα – καθαρά μέσα με όλες τις απαραίτητες εν-

δείξεις και τη σύσταση τους στην ελληνική. 

 

ΟΜΑΔΑ Β. 

Είδη Οπωροπωλείου: Τα χορηγούμενα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι πρώτης ποιότη-

τας, πρόσφατης συλλογής, ακέραια υγιή και ειδικότερα χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα 

παράσιτα και ασθένειες χωρίς μώλωπες, αλλοιώσεις καθώς και ζημιές από παγετό.  

Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτο-

φαρμάκων. Να έχουν ωριμότητα που να επιτρέπει αντοχή σε μεταφορά και μεταχείριση και να αν-

ταποκρίνονται στις ανάγκες της καταναλώσεως. Να μην εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασής τους 

και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων.  

Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξάρτητα ποι-

κιλίας. Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο. Πρέπει να πληρούν τους όρο-

υς του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις εκάστοτε ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις και τις ισχύουσες 

εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.  

Η μεταφορά των οπωρολαχανικών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα.  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 πισ-

τοποίησης. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών θα ισχύσουν οι εκάστοτε 

αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις.  

 

ΟΜΑΔΑ Γ. 

Είδη Κρεοπωλείου: Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Κοι-

νοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις και ειδικότερα: 

 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 απαραί-

τητα να γίνεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις 

(σφραγίδα και αριθμό έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού) για την συντήρηση διακίνηση του νω-

πού κρέατος να τηρούνται οι διατάξεις του παραπάνω Π.Δ. όπως ισχύουν τροποποιημένες σύμφωνα 

με το Π.Δ. 203/98.  



 

46 

 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 απαραί-

τητα να γίνεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να φέρει τις απαραίτητες σημάνσε-

ις (σφραγίδα και αριθμό έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού) για την συντήρηση διακίνηση του 

νωπού κρέατος να τηρούνται οι διατάξεις του παραπάνω Π.Δ. όπως ισχύουν τροποποιημένες σύμ-

φωνα με το Π.Δ. 203/98.  

 Κοτόπουλα νωπά : Τύπου 65 %  

Τα παραδιδόμενα νωπά κοτόπουλα καθώς και οι εγκαταστάσεις και τα μεταφορικά μέσα της χορη-

γήτριας 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 σφα-

γής 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 προιόντων 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 ύ-

παρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πισ-

τοποίησης. 

 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 
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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 νω-

πού κρέατος να τηρούνται οι διατάξεις του παραπάνω Π.Δ. όπως ισχύουν τροποποιημένες σύμφωνα 

με το Π.Δ. 203/98.  

 

ΟΜΑΔΑ Δ. 

Είδη Ιχθυοπωλείου: Τα χορηγούμενα κατεψυγμένα ψάρια, θα είναι πρώτης ποιότητας κατα-

ψυγμένα κατά μονάδα (IQF)  και θα είναι συσκευασμένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία 

πλαστικό φύλλο και Β χαρτοκιβώτιο) με τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (ημερομηνία κατα-

ψύξεως, ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης, αριθμός έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση τεμα-

χισμού και επεξεργασίας).  

Τα προϊόντα κατά την παράδοση θα βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. Τα ψάρια θα είναι τυπο-

ποιημένα κατά ίδια μεγέθη και το βάρος του κάθε ψαριού θα είναι ανάλογο με το είδος και τις απαι-

τήσεις του Ιδρύματος. Τα χορηγούμενα κατεψυγμένα ψάρια θα έχουν ποσοστό επίπαγο σύμφωνα 

με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα ψάρια θα είναι οι εξής κατη-

γορίες : 

3. γλώσσα φιλέτο 

4. πέρκα φιλέτο 

5. βακαλάος φιλέτο 

6. βακαλάος ολόκληρος Α/Κ 

7. Κοκκινόψαρο Ισλανδίας Α/Κ κατψ 700 γρ. 

Όλα τα κατεψυγμένα ψάρια θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά Κτηνιατρικής Επιθεώ-

ρησης και θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονομικές και κοι-

νοτικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποι-

ητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 487/21-9-2000 Κ.Υ.Α.) για τους χώ-

ρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνη-

σης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγω-

γός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του 

παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

 

ΟΜΑΔΑ Ε. 

Είδη Αρτοποιείου: Όλα τα είδη αρτοποιείου θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και όχι πολυ-

καιρισμένα. Ο άρτος πρέπει να είναι χωριάτικος ή από μισό αλεύρι ολικής άλεσης και μισό κοινό, 

όλα πρώτης ποιότητας, παραδιδόμενος 3 με 4 ώρες μετά τον κλιβανισμό του, δικαιολογημένης της 

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



 

48 

Ψωμί του τοστ:  Θα διατίθεται σε συσκευασία των 440 γραμμαρίων, φέτες ψωμιού από αλεύρι 

σίτου, με ευδιάκριτη την ημερομηνία λήξης του προϊόντος, σε διάφανη πλαστική συσκευασία. Το 

προϊόν θα πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγε-

ιονομικές Διατάξεις. 

Γάλα νωπό παστεριωμένο: πρέπει να είναι προϊόν ευρείας κατανάλωσης με διάρκεια ζωής όχι 

μεγαλύτερη των (5) ημερών (ή αντίστοιχης διάρκειας που θα ισχύει σε περίπτωση αλλαγής της νο-

μοθεσίας 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 θερμοκρασί-

ας για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος.                   

Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσματάσης και θετική αντίδραση στη δοκιμα-

σία υπεροξειδάσης. Αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν, σε θερμοκ-

ρασία 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 του-

λάχιστον 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 διασ-

φάλισης 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 πρέ-

πει να αναγράφονται οι ενδείξεις «παστεριωμένο» «γάλα» στο σήμα καταλληλότητας του προϊόντος 

καθώς και η διάρκεια θερμοκρασίας συντήρησης. 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ. 

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 δοκιμα-

σία υπεροξειδάσης. Αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν, σε θερμοκ-

ρασία που δεν θα υπερβαίνει τους 6 βαθμούς κελσίου.  
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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 του-

λάχιστον 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 διασ-

φάλισης 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 πρέ-

πει 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 κα-

τανάλωσης με διάρκεια ζωής όχι μεγαλύτερη των (5) ημερών (ή αντίστοιχης διάρκειας που θα ισχύ-

ει 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 υψη-

λή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7 βαθμούς κελσίου για 15 δευτερό-

λεπτα 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 δοκιμα-

σία υπεροξειδάσης. Αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν, σε θερμοκ-

ρασία 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 προκειμέ-

νου για γάλα διαφορετικής περιεκτικότητας σε λιπαρή ουσία. 

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

φάλισης 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 πρέ-

πει να αναγράφονται οι ενδείξεις «παστεριωμένο» «γάλα» στο σήμα καταλληλότητας του προϊόντος 

καθώς και η διάρκεια θερμοκρασίας συντήρησης. 

ΟΜΑΔΑ Ζ 

Είδη κυλικείου ΚΑΠΗ 

Γάλα εβαπορέ σε μεταλλική συσκευασία 410 γραμμαρίων: πρέπει να είναι ελαφρύ και πλήρης 

άριστης ποιότητας, μερικώς αποβουτυρωμένο που αραιώνεται ένα (1) μέρος γάλατος με 1,4 μέρη 

νερού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον ενός έτους εκτός ψυγείου. 
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Γάλα εβαπορέ σε μεταλλική συσκευασία 170 γραμμαρίων: πρέπει να είναι ελαφρύ και πλήρης 

άριστης ποιότητας, μερικώς αποβουτυρωμένο που αραιώνεται ένα (1) μέρος γάλατος με 1,4 μέρη 

νερού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον ενός έτους εκτός ψυγείου. 

Καφές ελληνικός σε συσκευασία του ενός κιλού: πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, τυποποιη-

μένος, σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέ-

λευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός έτους εκτός ψυγείου. 

Ζάχαρη σε συσκευασία του ενός κιλού: πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, λευκή κρυσταλλικής 

μορφής, τυποποιημένη σε κατάλληλη χάρτινη συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγρά-

φεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον έξι μηνών εκτός ψυγείου. 

Κακάο σε συσκευασία των εκατόν είκοσι πέντε (125) γραμμαρίων: πρέπει να είναι άριστης 

ποιότητας σε σκόνη, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να α-

ναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός έτους εκτός ψυγείου. 

Τσάι σε συσκευασία πακέτου των δέκα τεμαχίων (δέκα φακελάκια): πρέπει να είναι άριστης 

ποιότητας, τυποποιημένο σε εμποτιζόμενα φακελάκια των δέκα (10) γραμμαρίων. Εξωτερικά να α-

ναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός έτους εκτός ψυγείου. 

Χαμομήλι σε συσκευασία πακέτου των δέκα τεμαχίων (δέκα φακελάκια): πρέπει να είναι 

άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε εμποτιζόμενα φακελάκια των δέκα (10) γραμμαρίων. Εξωτερι-

κά να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός έτους εκτός 

ψυγείου. 

Μέντα σε συσκευασία πακέτου των δέκα τεμαχίων (δέκα φακελάκια): πρέπει να είναι άρισ-

της ποιότητας, τυποποιημένο σε εμποτιζόμενα φακελάκια των δέκα (10) γραμμαρίων. Εξωτερικά να 

αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήψης τουλάχιστον ενός έτους εκτός ψυγεί-

ου. 

 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  

Πετρούπολη  28/01/2015 Πετρούπολη 28/01/2015 

Ο Συντάξας  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΠΑΙ-

ΔΕΙΑΣ 

 

 

 

ΠΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΠΗΓΗ 



 

51 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

ΠΡΟΝΟΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ 

  

  

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  192.923,10 € 

 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:   ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ    

     ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   3/2015 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

α) Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια διαφόρων τροφίμων, με την οποία θα καλυφ-

θούν οι ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, του ΚΑΠΗ και  των δικαιούχων γά-

λακτος εργαζομένων του Δήμου Πετρούπολης. 

β) Τόπος παράδοσης τροφίμων  

 

Ομάδες Α, Β, Γ, Δ και Ε ως εξής: 

1. Α' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός - Ελ. Βενιζέλου 110, Πετρούπολη. Τ.Κ. 13232 

2. Β' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός – Ξάνθου & Μακρυγιάννη 74, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13232 

3. Γ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός – Θράκης 5, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13232 

4. Δ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός – Αναπαύσεως 31, Τ.Κ. 13232 

5. Ε' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός – Μ. Αλεξάνδρου 50, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13232 

6. ΣΤ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός – Σκουφά 62 & Μυστρά, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13232 

7. Ζ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός – Σκουφά 65-67 & Ναυαρίνου, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13232 

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 ΣΤ' ως εξής: 

8. Αμαξοστάσιο Δήμου Πετρούπολης – Τέρμα Αναπάυσεως, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13232 

9. Α' Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός – Ελ. Βενιζέλου 110, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13232 
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Ομάδα Ζ' ως εξής: 

1. Α' ΚΑΠΗ – Κωνσταντινουπόλεως και Βούτσαλη, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13232 

2. Β' ΚΑΠΗ – Κρήτης και Δωδεκανήσου, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13232 

3. Γ' ΚΑΠΗ – Τσακάλωφ και Γραβιάς, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13232 

4. Δ' ΚΑΠΗ – Σουλίου 144, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13232 

 

γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται για το σύνολο της προμήθειας τροφίμων  στο ενδεικτικό 

ποσό των 192.923,10 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ). 

Η δαπάνη θα κατανεμηθεί στα οικονομικά έτη 2015 και 2016 ως ακολούθως: 

 στο έτος 2015 ποσό εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο ευρώ 

#118.332,00# σε βάρος των Κ.Α. 15-6481.0002, 15-6481.0003,   15-6063.0002, 20-

6063.0002, 30-6063.0002, 35-6063.0002, 45-6063.0002 και 70-6063.0003 

 στο έτος 2016 ποσό εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και 

δέκα λεπτών #74.591,10# σε βάρος των συνεχιζόμενων Κ.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ  2 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις: 

 

1. Της µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος    

Κανονισμός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». 

2. Του  Ν.  2286/ΦΕΚ  19  Α’/1-2-1995  «Προµήθειες  του  ∆ηµοσίου  Τοµέα  και  

 ρυθµίσεις  συναφών θεµάτων». 

3. Του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

 και άλλες διατάξεις 

4. Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

5. Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

 ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

6. Του  Ν.  3801/ΦΕΚ  163  Α’/4-9-2009  «Ρυθµίσεις  θεµάτων  προσωπικού  µε  

 σύµβαση   εργασίαςιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις 

 οργάνωσης και λειτουρ- γίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης». 

7. Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

 αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

8. Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

 ανάρτηση νόµων και   πράξεων   των   κυβερνητικών,   διοικητικών   και   

 αυτοδιοικητικών   οργάνων   στο   διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες 

 διατάξεις». 
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9. Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 Τεύχος Α') “Επείγοντα μέτρα  εφαρμογής των Νόμων  

4046/12, 4093/12 και 4127/13” Υποπαράγραφος Ζ.14: Καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 12 

παρ. 4 και άρθρο 13 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ) 

10. Του  N.  4071/12  (ΦΕΚ  8 5   Α/11-4-2012) «Ρύθμιση για την Τοπική Ανάπτυξη, την   

Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/Ε.Κ.», 

11. Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

 Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, 

 του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014),  

12. Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/26.03.2014 τεύχος Α’):Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

 Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση 

 Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 

13. Του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις  

14. Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

 διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

 (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

15. Η με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα 

 «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

16. Των σχετικών συμπληρωματικών διαταγών του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου 

 Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Αττικής. 

17. Την αριθμ. 14/2015 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 
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ΑΡΘΡΟ  4 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

11. Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014, 

ορίζεται σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό 

των € 3.413,00. Σε περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου αφορά μέρος των υπό 

προμήθεια ειδών (μία ή περισσότερες ομάδες), η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 

2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. της ομάδας ή των ομάδων.  

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

 

ΟΜΑΔΑ Α' 935,00 € 

ΟΜΑΔΑ Β' 426,00 € 

ΟΜΑΔΑ Γ' 339,00 € 

ΟΜΑΔΑ Δ' 89,00 € 

ΟΜΑΔΑ Ε' 467,00 € 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ' 1089,00 € 

ΟΜΑΔΑ Ζ' 71,00 € 

ή το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των ομάδων σε περίπτωση συμμετοχής 

για περισσότερες από μια ομάδες.  

12. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης, δηλαδή συ-

νολικά τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμο-

ύ. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήξει, ο Δήμος  μπορεί, πριν τη λήξη 

της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

13. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 

153 έως 156 του Ν. 4281/2014, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 

168 του Ν. 4281/2014 δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογρα-

φή της σύμβασης. 

14. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποί-

ηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα 

επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της 

σύμβασης. 

15. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, ορίζεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς 

να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης 

των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
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16. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά 

την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, από την επιτροπή παραλαβής.  

17. Ο χρόνος της παραπάνω εγγύησης, με ποινή μη υπογραφής της σύμβασης, δεν μπορεί να 

είναι μικρότερος του ενός έτους (συν – πλην δύο ημερών) από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης.  

18. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 3 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή 

στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπο-

ρίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες δια-

τάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή 

να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 

αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

19. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα έχουν συνταχθεί, κατά περίπτωση, σύμ-

φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ  5 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

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

6. Όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασμούς, μεταφορικά κλπ) οι οποίες βαρύνουν εξ 

ολοκλήρου τον προμηθευτή. 

7. 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: 

8. 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 οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου και τα είδη ιχθυοπωλείου 

(κατεψυγμένα), το οποίο θα είναι σταθερό και αμετάβλητο και θα ισχύει για όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

9. Την τιμή του προσφερόμενου τροφίμου, χωρίς Φ.Π.Α. για όλα τα υπόλοιπα είδη τροφίμων. 

Η τιμή για αυτές τις ομάδες τροφίμων θα δίδεται ανά κιλό ή τεμάχιο, σύμφωνα με τον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό και με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται εύκολα συγκρίσιμη. 

10. 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. 
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Σημειώνεται δε, ότι για τα είδη αρτοποιείου, παντοπωλείου (πλην ελαιόλαδα-αυγά), τα είδη 

κυλικείου ΚΑΠΗ και 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, ανάλο-

γα 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 ο-

μάδων 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 μικ-

ρότερο 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 συμμόρφω-

ση με τις τεχνικές προδιαγραφές και αυτές των επισήμων κρατικών φορέων.  

Για τα είδη παντοπωλείου, οπωροπωλείου και ιχθυοπωλείου η εντολή προμήθειας θα γίνεται 

μέχρι την Πέμπτη έκαστης εβδομάδας και ο ανάδοχος οφείλει  να εφοδιάσει τους Παιδικούς Σταθ-

μούς με την παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίμων τη Δευτέρα της εβδομάδας που έπεται της εν-

τολής και μέχρι τις 09:30 π.μ., στους χώρους των Παιδικών Σταθμών. Σε περίπτωση που η ημέρα 

παράδοσης συμπέσει με αργία η παράδοση θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Για τα είδη κρεοπωλείου και είδη κυλικείου ΚΑΠΗ ο ανάδοχος οφείλει  να εφοδιάσει τους 

Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΑΠΗ με την παραγγελθείσα ποσότητα εντός τριών (3) εργάσιμων ημε-

ρών από την εντολή της προμήθειας.  

Ειδικότερα, για την προμήθεια γάλακτος και αρτοσκευασμάτων, ο εφοδιασμός θα γίνεται 

αυθημερόν και μέχρι τις 08:00 π.μ. στα σημεία παράδοσης όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1 

της παρούσας. 
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Ο ανάδοχος της ομάδας ΣΤ' (γάλα εργαζομένων) υποχρεούται να τοποθετήσει, χωρίς περαι-

τέρω 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 προαναφερθεί-

σης 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 διατάξε-

ις. 

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 Υπη-

ρεσίας, ή από ανωτέρα βία κώλυμα και ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την κα-

θυστέρηση αυτή. 

 

ΑΡΘΡΟ  7 

ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετι-

κές 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 αυ-

τής. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε δυο (2) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντι-

κατάσταση 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 ποσό-

τητας πέραν της ορισθείσης προθεσμίας και εφόσον η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις τρεις εργά-

σιμες (3) ημέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς την Υπηρεσία ως ποινική ρήτρα ποσοστό δυόμισι 
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τοις εκατό (2,5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίμου που παραδόθηκε εκπρό-

θεσμα. 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 παραλα-

βή 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 τι-

μολογίου κάθε τμηματικής παραλαβής, αφού αφαιρεθούν οι οριζόμενες νόμιμες  κρατήσεις μέσα σε 

εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών πρωτοκόλλων ποσοτικής και πο-

ιοτικής παραλαβής που αφορούν το προς πληρωμή τιμολόγιο από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρε-

σίας. 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  28/01/2015 Πετρούπολη 28/01/2015 

Ο Συντάξας Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΠΑΙ-

ΔΕΙΑΣ 

 

 

 

ΠΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΠΗΓΗ 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΠΡΟΝΟΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ 

  

 

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  192.923,10 € 

 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:   ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ   

      ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   3/2015 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Ο παρών ενδεικτικός προϋπολογισμός αφορά στην προμήθεια διαφόρων τροφίμων, με την οποία θα 

καλυφθούν οι ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, του ΚΑΠΗ και  των δικαιούχων 

γάλακτος εργαζομένων του Δήμου Πετρούπολης  

Η δαπάνη θα κατανεμηθεί στα οικονομικά έτη 2015 και 2016 ως ακολούθως: 

 στο έτος 2015 ποσό εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο ευρώ 

#118.332,00# σε βάρος των Κ.Α. 15-6481.0002, 15-6481.0003, 15-6063.0002, 20-

6063.0002, 30-6063.0002, 35-6063.0002, 45-6063.0002 και 70-6063.0003 

 στο έτος 2016 ποσό εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ενός 

ευρώ και δέκα λεπτών #74.591,10# σε βάρος των συνεχιζόμενων Κ.Α. 

Συγκεκριμένα η προμήθεια τροφίμων αφορά στην:  

ΟΜΑΔΑ Α: Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τη σίτιση των παιδιών των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών ποσού έως 52.882,00 €, με το Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ Β: Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τη σίτιση των παιδιών των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών ποσού έως  24.025,98 €, με το Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ Γ: Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τη σίτιση των παιδιών των Παιδικών και Βρε-

φονηπιακών Σταθμών ποσού έως  19.119,60 €, με το Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ Δ: Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (κατεψυγμένα) για τη σίτιση των παιδιών των 

Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ποσού έως 5.012,68 € με το Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ Ε: Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τη σίτιση των παιδιών των Παιδικών και Βρε-

φονηπιακών Σταθμών ποσού έως 26.362,90 € με το Φ.Π.Α. 
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Προμήθεια γάλατος εργαζομένων του Δήμου ποσού έως 61.520,03 € με το 

Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ Ζ: Προμήθεια ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ ποσού έως 3.999,89 € με το Φ.Π.Α. 
 

ΟΜΑΔΑ Α - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-

ΔΑΣ ΣΕ € 
ΔΑΠΑΝΗ  

1 
Aλάτι   

Σακούλα 500  

γρ.  
150 0,30 45,00 

2 
Αλάτι  

Δοχείο 750 

γρ. 
70 2,17 151,90 

3 Αλεύρι 100  κιλό 60 1,13 67,80 

4 
Αλεύρι τύπου Φαρίνα 

Συσκευασία 

500 γρ. 
200 0,75 150,00 

5 Αμμωνία Τεμ. 25 γρ. 10 0,42 4,20 

6 

Ανάμικτα λαχανικά κατε-

ψυγμένα 
Συσκ. 1 κιλού 80 4,20 336,00 

7 
Άνθος αραβοσίτου  Συσκ. 160 γρ. 400 1,26 504,00 

8 
Αρακάς κατεψυγμένος Συσκ. 1 κιλού 300 3,15 945,00 

9 
Αυγά κοινά άνω 55 γρ. Τεμ. 1500 0,35 525,00 

10 
Βανίλιες 

Συσκ. 5 x 3 

γρ. 
40 0,53 21,20 

11 
Βούτυρο αγελαδινό κιλό 5 9,12 45,60 

12 Γαρύφαλλο άκοπο Συσκ. 25 γρ. 20 1,80 36,00 

13 

Γιαούρτι 10 %  λιπαρά  1 

kgr 
Τεμ. 400 3,20 1.280,00 

14 Δάφνη σε φύλλα Συσκ. 25 γρ. 30 1,26 37,80 

15 

Δυόσμος ξερός σε φύλλα 

ή τριμμένος  
Συσκ. 30 γρ. 15 1,26 18,90 

16 Ελιές  κιλό 8 5,00 40,00 

17 
Ελαιόλαδο Παρθένο Συσκ. 1 lt 900 5,15 4.635,00 

18 Ζαμπόν κιλό 12 8,30 99,60 

19 Ζάχαρη  κιλό 200 0,80 160,00 

20 Ζάχαρη άχνη Συσκ. 500 γρ. 20 0,82 16,40 

21 Ζελέ Συσκ. 2 τεμ. 70 1,20 84,00 

22 Ηλιέλαιο κιλό 30 2,63 78,90 
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23 

Κακάο σοκολατούχο ρό-

φημα  
Συσκ. 500 γρ. 50 3,15 157,50 

24 Κακάο απλό Συσκ. 125 γρ. 30 1,60 48,00 

25 
Κανέλα τριμμένη ή άκοπη Συσκ. 50 γρ. 30 1,26 37,80 

26 

Καραμέλες ζελεδάκια 400 

gr 
Συσκ. 400 γρ. 200 5,25 1.050,00 

27 Κίμινο τριμμένο Συσκ. 50 γρ. 10 2,10 21,00 

28 
Κομπόστες φρούτων  Συσκ. 1 κιλού 100 2,10 210,00 

29 
Κορν φλέϊκς 

Συσκ. 500  

γρ.  
700 3,76 2.632,00 

30 Κορν φλάουερ Τεμ. 10 1,26 12,60 

31 
Κρέμα γάλακτος 

Συσκ.  250 

γρ. 
15 2,42 36,30 

32 

Κρέμα καραμελέ (σκόνη 

προς παρασκευή) 
Συσκ. 2 τεμ. 20 1,15 23,00 

33 Κρέμα μπεσαμέλ Συσκ. 174 γρ. 40 1,80 72,00 

34 Κύβοι Λαχανικών Συσκ. 3 τεμ. 40 1,37 54,80 

35 
Μαγιά 

Συσκ. 3 x 9 

γρ. 
10 1,05 10,50 

36 Μανιτάρια Συσκ. 460 γρ. 40 1,58 63,20 

37 

Μαργαρίνη  soft ελαιόλα-

δου 
Συσκ. 250 γρ. 1000 1,37 1.370,00 

38 Μαρμελάδα   Συσκ. 450 γρ. 220 2,31 508,20 

39 

Μέλι ανθέων αγνό και όχι 

μίγμα 
Συσκ. 900 γρ. 300 7,20 2.160,00 

40 Μουστάρδα Συσκ. 470 γρ. 30 1,60 48,00 

41 
Μπέϊκιν Πάουντερ 

Συσκ. 3 x 20 

γρ. 
30 0,74 22,20 

42 Μπέϊκον κιλό 10 8,40 84,00 

43 Μπαχάρι άκοπο Συσκ. 30 γρ. 10 1,37 13,70 

44 
Μπισκότα τύπου Μιράντα Συσκ. 250 γρ. 600 1,16 696,00 

45 

Μπισκότα τύπου Πτι - 

Μπερ 
Συσκ. 225 γρ. 600 0,99 594,00 

46 

Μπισκότα σοκολάτας γε-

μιστά 
Συσκ. 200 γρ. 120 1,55 186,00 

47 
Ξύδι  

Συσκ. 350 - 

400 ml 
100 0,63 63,00 
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48 

Πάστες διάφορες – Ζυμα-

ρικά 
Συσκ. 500 γρ. 3200 1,05 3.360,00 

49 Πιπέρι Συσκ. 50 γρ. 100 1,16 116,00 

50 Πουρές Συσκ. 250 γρ. 200 2,10 420,00 

51 Ρεβύθια  Συσκ. 500 γρ. 100 1,50 150,00 

52 
Ρεβύθια αποφλοιωμένα Συσκ. 500 γρ. 10 1,98 19,80 

53 Ρίγανη τριμμένη Συσκ. 50 γρ. 50 1,26 63,00 

54 
Ρύζι τύπου καρολίνα Συσκ. 500 γρ. 800 1,10 880,00 

55 
Ρύζι τύπου Μπονέτ Συσκ. 500 γρ. 1000 1,20 1.200,00 

56 
Ρύζι σούπας γλασσέ Συσκ. 500 γρ. 800 0,90 720,00 

57 
Σιμιγδάλι χονδρό - ψιλό Συσκ. 500 γρ. 30 0,75 22,50 

58 Σόδα φαγητού Συσκ. 400 γρ. 10 1,58 15,80 

59 Σοκολατάκια  Συσκ. 400 γρ. 130 4,30 559,00 

60 
Σοκολατάκια πασχαλινά Συσκ. 1 kg 30 9,45 283,50 

61 

Σκεύασμα προς επάλειψη 

τύπου Μερέντα 
Συσκ. 400 γρ. 200 3,15 630,00 

62 

Τοματοχυμός απλός συσκ. 

χάρτινη 
Συσκ. 500 γρ.  1300 0,49 637,00 

63 Τοματοπελτές Συσκ. 410 γρ. 130 1,58 205,40 

64 
Τυρί τύπου γκούντα  κιλό 60 7,20 432,00 

65 

Τυρί τύπου γκούντα τριμ-

μένο 
κιλό 60 7,20 432,00 

66 

Τυρί τύπου κασέρι εγχώ-

ριο 
κιλό 500 9,50 4.750,00 

67 
Τυρί φέτα εγχώρια κιλό 450 7,80 3.510,00 

68 Τυρί Κεφαλοτύρι  κιλό 80 10,50 840,00 

69 
Τυρί Κεφαλοτύρι τριμμένο κιλό 80 10,00 800,00 

70 
Τυρί τοστ σε φέτες κιλό 100 8,50 850,00 

71 
Φακές ψιλές - χονδρές Συσκ. 500 γρ. 1000 1,40 1.400,00 

72 Φασόλια γίγαντες Συσκ. 500 γρ. 20 3,15 63,00 
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73 

Φασόλια ολόκληρα κατε-

ψυγμένα (πλατιά)  
Συσκ. 1 kgr 250 3,15 787,50 

74 

Φασόλια ολόκληρα κατε-

ψυγμένα (στρογγυλά)  
Συσκ. 1 kgr 130 3,15 409,50 

75 
Φασόλια ξερά μέτρια Συσκ. 500 γρ. 450 1,89 850,50 

76 Φρυγανιές Συσκ. 250 γρ. 100 1,47 147,00 

77 Φύλλο κρούστας Συσκ. 450 γρ. 40 3,10 124,00 

78 Φύλλο σφολιάτα Συσκ. 650 γρ. 40 3,10 124,00 

79 
Χυλοπίτες εγχώριες Συσκ. 500 γρ. 600 2,52 1.512,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 45.769,60 

  Φ.Π.Α. 13% 5.950,05 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 51.719,65 

80 

Φυσικός χυμός φρούτων 

(κοκτέϊλ) 
Συσκ. 1 lt 500 1,89 945,00 

  Φ.Π.Α. 23% 217,35 

  ΣΥΝΟΛΟ 1.162,35 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 52.882,00 
 

 

ΟΜΑΔΑ Β - ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ     

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-

ΔΑΣ ΣΕ € 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Αγγούρια τεμ. 1.500,00 0,35 525,00 

2 Άνιθος Δέμα 450 γρ. 40,00 0,50 20,00 

3 Αντίδια κιλό 8,00 1,05 8,40 

4 Αρακάς κιλό 250,00 1,60 400,00 

5 
Αχλάδια Κρυστάλια εγχώ-

ρια 
κιλό 1.000,00 1,60 1.600,00 

6 Βλήτα κιλό 20,00 1,06 21,20 

7 Βερύκοκα κιλό 300,00 1,81 543,00 

8 Καρότα  κιλό 700,00 0,75 525,00 

9 Καρπούζια κιλό 900,00 0,50 450,00 

10 Κεράσια κιλό 300,00 1,96 588,00 

11 Κλιμεντίνες - Μανταρίνια κιλό 500,00 1,00 500,00 

12 Κολοκυθάκια κιλό 200,00 1,32 264,00 

13 Κρεμμύδια ξερά κιλό 800,00 0,66 528,00 

14 Κρεμμύδια φρέσκα κιλό 60,00 1,24 74,40 
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15 Λάχανο κιλό 400,00 0,44 176,00 

16 Λεμόνια κιλό 800,00 1,32 1.056,00 

17 Μαϊντανός Δέμα 450 γρ. 70,00 0,50 35,00 

18 Μαρούλι τεμ. 800,00 0,44 352,00 

19 Μελιτζάνες φλάσκες κιλό 60,00 1,06 63,60 

20 Μήλα Στάρκιν κιλό 1.400,00 1,32 1.848,00 

21 Μήλα Γκόλντεν κιλό 300,00 1,33 399,00 

22 Μπανάνες κιλό 1.800,00 1,45 2.610,00 

23 Μπρόκολο κιλό 20,00 1,76 35,20 

24 Ντομάτες Α΄ποιότητας κιλό 1.500,00 1,45 2.175,00 

25 Παντζάρια κιλό 8,00 0,96 7,68 

26 Πατάτες εγχώριες κιλό 4.000,00 0,60 2.400,00 

27 Πεπόνι κιλό 400,00 1,10 440,00 

28 
Πιπεριές πράσινες στρογ-

γυλές 
κιλό 60,00 1,32 79,20 

29 Πιπεριές κόκκινες  κιλό 10,00 2,20 22,00 

30 Πιπεριές κίτρινες  κιλό 5,00 2,33 11,65 

31 Πιπεριές πορτοκαλί κιλό 5,00 2,50 12,50 

32 Πιπεριές κέρατο κιλό 5,00 1,32 6,60 

33 Πιπεριές φλωρίνης κιλό 40,00 1,72 68,80 

34 Πορτοκάλια Α΄ποιότητας κιλό 700,00 0,63 441,00 

35 Πράσα κιλό 50,00 1,24 62,00 

36 Ραδίκια ήμερα κιλό 20,00 0,96 19,20 

37 Ροδάκινα κιλό 350,00 1,42 497,00 

38 Σέλινο κιλό 80,00 1,14 91,20 

39 Σκόρδα τεμ. 200,00 0,44 88,00 

40 Σπανάκι κιλό 350,00 1,23 430,50 

41 Σταφύλια σταφίδα κιλό 300,00 1,76 528,00 

42 
Φασολάκια φρέσκα μπαρ-

μπούνια 
κιλό 350,00 1,34 469,00 

43 
Φασολάκια φρέσκα τσαο-

ύλια 
κιλό 120,00 1,59 190,80 

44 Φράουλες κιλό 250,00 2,40 600,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 21.261,93 

  Φ.Π.Α. 13% 
  

2.764,05 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
  

24.025,98 
 

 

ΟΜΑΔΑ Γ - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤA 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-

ΔΟΣ ΣΕ € 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Μοσχάρι νωπό νεαρό ζώο 

(κιμάς) 
κιλό 800,00 8,84 7.072,00 
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2 
Μοσχάρι νωπό νεαρό ζώο 

( χωρίς κόκαλο) 
κιλό 650,00 8,84 5.746,00 

3 Κοτόπουλο νωπό κιλό 1.500,00 2,47 3.705,00 

4 Χοιρινό μπούτι ΧΚ κιλό 100,00 3,97 397,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 16.920,00 

  ΦΠΑ 13% 2.199,60 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.119,60 

 

 

             ΟΜΑΔΑ Δ - ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ   

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤA 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-

ΔΑΣ ΣΕ € 

ΔΑΠΑΝΗ  

1 Γλώσσα φιλέτο κιλό 200,00 8,40 1.680,00 

2 Πέρκα φιλέτο κιλό 200,00 8,40 1.680,00 

3 Βακαλάος φιλέτο κιλό 30,00 8,40 252,00 

4 Βακαλάος ολόκληρος Α/Κ κιλό 20,00 8,40 168,00 

5 
Κοκκινόψαρο Ισλανδ Α/Κ 

κτψ 700 γρ  
τεμάχιο 80,00 8,20 656,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 4.436,00 

  ΦΠΑ 13%  576,68 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 5.012,68 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ε – ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤA  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-

ΔΟΣ ΣΕ € 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Αρτοσκευάσματα  350 gr τεμάχιο 9.000,00 0,70 6.300,00 

2 Γάλα φρέσκο παστεριω-

μένο 

Συσκ. 1 lt 8.200,00 1,35 11.070,00 

3 Ψωμί τοστ Συσκ. 440 

γρ. 

350,00 1,60 560,00 

4 Τυροπιτάκια κιλό 150,00 5,20 780,00 

5 Λουκανοπιτάκια κιλό 40,00 7,25 290,00 

6 Τυρόπιτα - Σπανακόπιτα κιλό 80,00 7,25 580,00 

7 Κουλουράκια διάφορα – 

βουτήματα, γλυκά 

κιλό 500,00 7,50 3.750,00 

  ΣΥΝΟΛΟ    23.330,00 

  ΦΠΑ 13% 3.032,90 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

26.362,90 

 

 

 

 

 



 

66 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ – ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤA  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-

ΔΟΣ ΣΕ € 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Γάλα φρέσκο παστεριω-

μένο πλήρες και ημιαπο-

βουτυρωμένο 

Συσκ. 1 lt 43.554 1,25 54.442,50 

  Σύνολο 54.442,50 

  Φ.Π.Α. 13% 7.077,53 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 61.520,03 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ζ' – ΕΙΔΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-

ΔΟΣ ΣΕ € 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Γάλα εβαπορέ σε μεταλ-

λική συσκευασία 410 

γραμμαρίων. 

Τεμάχιο  250 0,95 237,50 

2 

Γάλα εβαπορέ σε μεταλ-

λική συσκευασία 170 

γραμμαρίων. 

Τεμάχιο 63 0,48 30,24 

3 
Καφές ελληνικός σε συσ-

κευασία του ενός κιλού 
Τεμάχιο 330 7,70 2.541,00 

4 
Ζάχαρη σε συσκευασία 

του ενός κιλού 
Τεμάχιο 285 1,16 330,60 

5 
Κακάο σε συσκευασία των 

125 γραμμαρίων. 
Τεμάχιο 45 1,78 80,10 

6 
Τσάι σε συσκευασία πακέ-

του των δέκα τεμαχίων 
Τεμάχιο 195 0,63 122,85 

7 

Χαμομήλι σε συσκευασία 

πακέτου των δέκα τεμα-

χίων 

Τεμάχιο 196 0,64 125,44 

8 
Μέντα σε συσκευασία πα-

κέτου των δέκα τεμαχίων 
Τεμάχιο 90 0,80 72,00 

 Σύνολο 3.539,73 

 Φ.Π.Α. 13% 460,16 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.999,89 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  

Πετρούπολη  28/01/2015                   Πετρούπολη 28/01/2015 

        Ο Συντάξας 

 

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

ΠΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΠΗΓΗ 
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Ακριβές αντίγραφο 

 

 

  Πέγκας Γεώργιος 
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