
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

NOΜΟΣ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

∆ΗΜΟΣ  ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 

∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού 

Τµήµα Οικονοµικό 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ,ΚΑΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ . 

( ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙ∆Η 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙ∆Η, ΕΙ∆Η 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

24.662,98 (χωρίς ΦΠΑ) 

 

                                              ΉΤΟΙ:    28.627,17 €  (µε ΦΠΑ) 
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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

Ο ∆ήµαρχος Φαρκαδόνας   
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

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

19/Α) 
2. Της απόφασης  του Υπουργού Εσωτερικών 11389/1993, Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης) (Ε.Κ.Π. 0.Τ.Α.). 
3. Το άρθρου 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων» 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής – 

Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης» 
5. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και 

τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ.3 του Ν. 3801/2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου & άλλες διατάξεις οργάνωσης & λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
7. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας τροφίµων 
8. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας ∆ΕΝ υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., κατά 

κωδικό αριθµό είδους. 
9. Τις πιστώσεις στον προϋπολογισµό του ΝΠ∆∆ «Πέλιννα» του δήµου Φαρκαδόνας για το οικονοµικό  έτος 

2016. 
10. Τον νόµο 3852/10 & Π∆113/10 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/2011)  
11. Το άρθρο 4 ΦΕΚ 240/12.12.2012  
12. Την 136/2015 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του δήµου Φαρκαδόνας  µε την οποία εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές  
 

∆ιακηρύσσει 
 
Ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισµό µε ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
τιµή σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΠΤΟΤΑ (Υπ.Αποφ.11389/93) η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ,ΚΑΠΗ ΚΤΛ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ» και συγκεκριµένα των 

ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’, της παρούσας διακήρυξης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από: 
1) Τις διατάξεις της αριΘµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.), και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους. 
2) Το άρθρου 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
3) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
4) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής 
− Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης» 
5) Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και 
τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 
6) Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ.3 του Ν. 3801/2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου & άλλες διατάξεις οργάνωσης & λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
7) Τον Ν. 3852/10 & το Π∆ 113/2010 (Εγκύκλιος 30/2011) 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας 

1. Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια τροφίµων είναι  28.627,17 € µε το Φ.Π.Α. Η 
δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 10-6682.001 του προϋπολογισµού του έτους 2015 και 2016 και η 
χρηµατοδότηση θα είναι από ιδίους πόρους. 

2. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετάσχει, είτε για το σύνολο του διαγωνισµού, είτε για οποιαδήποτε     



κατηγορία θέλει από τα αναφερόµενα στον ενδεικτικό προϋπολογισµό, αρκεί να προσκοµίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται. 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Χρόνος και τόπος διαγωνισµού 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 6/11/2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα λήξης παράδοσης προσφορών την 
11.00 π.µ.   στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµαρχείο  Φαρκαδόνας (Γ. Γεννηµατά  1 ), από την 
Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού  
 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού — Πληροφορίες 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών και εισήγησης για ανάθεση είναι αυτή που έχει οριστεί µε 
σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ∆ήµου Φαρκαδόνας 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Λήψη πληροφοριών 

1. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν εµπρόθεσµα έγγραφα και συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη 
συγκεκριµένη προµήθεια, αυτές παρέχονται µέχρι και την προηγουµένη ηµέρα πριν από την ηµεροµηνία που 
έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

2. Τµήµατα της διακήρυξης και στοιχεία της σύµβασης που θα συνοδεύουν αυτή (εκτός της διακήρυξης), είναι 
ο ενδεικτικός προϋπολογισµός, οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια προϊόντων, η συγγραφή 
υποχρεώσεων και το τιµολόγιο προσφοράς. 
Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών : 2433350038 FΑΧ· : 2433350018 Αρµόδιος υπάλληλος: Τασιούλας 
Μιλτιάδης  

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

∆εκτοί στον ∆ιαγωνισµό 
Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα ,συνεταιρισµοί καθώς και ενώσεις 
προµηθευτών ,εφ΄όσον γι’αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ε.Κ.Π-Ο.Τ.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής  

Όσοι προµηθευτές επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή 
αποκλεισµού: 
 
1. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
 

1) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου  µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό 

και το ειδικό επάγγελµά τους. 

2) Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε το άρθρο 23 της παρούσης. 

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή , από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους   που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

4) Επίσης, οι διαγωνιζόµενοι - επί ποινή αποκλεισµού - µαζί µε την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν 

στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού: 

α) Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δηλώνεται ότι: 

i. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς 

πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σηµεία που τυχόν δεν 

αποδέχονται. 

ii. ∆εν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 



iii. ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση. 

iv. ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

v. ∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή 

της από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. 

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

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

 
2. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 
 Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούµενων περιπτώσεων και  επιπλέον πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την εγγραφή τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε 
ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 
Σύµφωνα µε την αριθµ. 2854/1997 Απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας και την αριθµ. 667/2000 
γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, όταν σε διαγωνισµό συµµετέχουν νοµικά πρόσωπα, 
υποχρέωση προσκόµισης πιστοποιητικού ποινικού µητρώου έχουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι της εταιρείας ή οι 
διοικούντες αυτήν. 
 
3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 
Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούµενων περιπτώσεων, µε διαφοροποίηση όσον αφορά το απόσπασµα 
ποινικού µητρώου. 
Όταν συµµετέχουν εταιρείες υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού µητρώου έχουν οι διοικούντες ή 
νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές . Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρείας. 
 
4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
Α)Όσα αναφέρονται παραπάνω (δικαιολογητικά των προηγούµενων περιπτώσεων). 
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση, 
σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες 
µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς, στους οποίους µετέχουν και 
επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των παραγωγικών αστικών συνεταιρισµών στις 
εργασίες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να 
προσκοµισθεί µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο 
απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά 
εκδίδει ο ∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 
 
 

Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή  αποκλεισµού, την προµήθεια όλων των ειδών της κατηγορίας που 
συµµετέχουν. 

∆εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο των ποσοτήτων ή µέρος των 
προµηθευόµενων ειδών της κατηγορίας.  

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 
1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών στις 6/11/2015 από ώρα 10 π.µ 

µέχρι και 11 π.µ 
2. Οι προσφορές µπορεί να αποσταλούν και ταχυδροµικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο µέχρι την 

προηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα. 
3. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού 

δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών πριν τη λήξη της 
προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που 
κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. 



4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
Τιµές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών 
1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 

• Την τιµή των προσφερόµενων ειδών τροφίµων µε Φ.Π.Α.. 
• το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

2. Με την προσφορά, η τιµή του κάθε προϊόντος θα δίδεται ανά κιλό ή τεµάχιο, µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
καθίσταται εύκολα συγκρίσιµη. 

3. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νοµίσµατα ή µε ρήτρα, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

4. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή µονάδος ή δεν δίδεται ενιαία ή κατά είδος τιµή, για 
ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχτηκε του κάθε προσφερόµενου προϊόντος, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη µε απόφαση του ∆ηµάρχου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, πλην των οπωροκηπευτικών 
, η τιµή των οποίων προσδιορίζεται µε βάση το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της 
∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του 
Ν.3438/2006. 

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

 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Προέλευση των τροφίµων 

Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης των ειδών που 
προσφέρουν Τα παραπάνω δεν εφαρµόζονται προκειµένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Ισχύς Προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της 
ισοτιµίας του ευρώ προς τα ξένα νοµίσµατα , µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατακύρωσης του 
διαγωνισµού και η προσφερόµενη έκπτωση  ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της προµήθειας 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος διαφορετικό  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 

∆ιάρκεια σύµβασης 
Η διάρκεια της σύµβασης αρχίζει αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης και έως 31/12/2016  ή  
εξαντλήσεως  του  ποσού  του  προϋπολογισµού. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών 

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι 
πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται εις βάρος του προσφέροντας. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
Προσκόµιση δείγµατος 

Επειδή η προσκόµιση δείγµατος είναι απαραίτητη για τη διαπίστωση της ανταπόκρισης των προσφερόµενων 
υλικών προς την προσφορά κάθε διαγωνιζόµενου, για τον λόγο αυτό η επιτροπή αξιολόγησης θα ζητήσει 
δείγµατα σε τόπο και χρόνο που θα καθοριστεί από αυτήν µετά από έγγραφη ειδοποίηση της σε εύλογο χρόνο. 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
Φάκελος προσφοράς 

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

2. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισµού της 
αντίστοιχης προσφοράς. 



3. Οι προσφορές Θα επιδοθούν στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µέσα σε καλά σφραγισµένο κυρίως 
φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν Θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: 

•••• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
•••• Ο πλήρης τίτλος της  Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 
•••• Ο αριθµός της διακήρυξης. 
•••• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
•••• Τα στοιχεία του αποστολέα. 
4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς 

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

συµµετοχής. 
•••• Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα 

αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται στην 
προηγούµενη παράγραφο . Μέσα στο φάκελο αυτό Θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για το 
κάθε προϊόν σε ευρώ. Στις τιµές αυτές περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση 
για την παράδοση του προϊόντος στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, µε 
το Φ.Π.Α. Προσφορά που δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος, όταν ανοιχθεί θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα. Η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο 
καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, µονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν 
υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης 
των προσφορών. 

6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός 
εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση 
αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από 
τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται 
αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις 
δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε ενώπιόν της είτε 
ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

7. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
9. ∆εν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε µέρος της ποσότητας του κάθε προϊόντος. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο 
Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών . 

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

ΑΡΘΡΟ 17ο 
Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιµών 

1. Μετά τη λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια και 
αριθµούνται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού οι φάκελοι των προσφορών µε τη σειρά που 
επιδόθηκαν. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται από το παραπάνω 
όργανο όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, 
αλλά µονογράφεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειµένου να 
αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η επιτροπή. 

2. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συµµετέχοντες και τα δικαιολογητικά που 
υπέβαλαν. Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών. 

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

4. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους σφραγισµένους φακέλους 
που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης. 

5. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την αξιολόγηση των λοιπών 
στοιχείων τους επαναφέρονται, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στην Επιτροπή ∆ιενέργειας 



∆ιαγωνισµού για την αποσφράγισή τους σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων 
στους συµµετέχοντες και ανακοινώνει τις προσφερθείσες τιµές. 

 
ΑΡΘΡΟ 18ο 

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

11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
και λαµβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία: 
• Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
• Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 
• Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την 

τρέχουσα στην αγορά τιµή του κάθε προσφερόµενου προϊόντος. 
2. Η κατακύρωση της προµήθειας, οπωροκηπευτικών, θα γίνει σε προµηθευτή  που θα προσφέρει το 

µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή 
λιανικής πώλησης την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο 
πιστοποίησης τιµών της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων µε τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

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

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

 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο 
Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης µε γνωµοδότησή της προς το αρµόδιο όργανο που αποφασίζει σχετικά, προτείνει 
για: 
• Την κατακύρωση της προµήθειας για κάθε είδος τροφίµου  που προφέρει ο προµηθευτής. 
• Τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών. 
• Την κατανοµή του κάθε είδους τροφίµου µεταξύ περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες προσφορές ή και 

τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών, για την επιλογή του προµηθευτή. 
2. Η τελική απόφαση λαµβάνεται από το αρµόδιο όργανο, όταν η Επιτροπή Αξιολόγησης γνωµοδοτεί για: 

• τη µαταίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της προµήθειας, 
• τη συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων, 
• την τελική µαταίωση της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους. 

3. Για το ίδιο είδος τροφίµου δεν παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισµού σε διαφορετικούς 
προµηθευτές. 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο 
Συνέχιση του διαγωνισµού 

Με απόφαση του ∆ηµάρχου και έπειτα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης µπορεί ο διαγωνισµός να 
συνεχιστεί µε υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες, χωρίς τροποποίηση των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών, µε την προϋπόθεση όµως ότι ο αρχικός διαγωνισµός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί 
ασύµφορο το αποτέλεσµά του. 
 

ΑΡΘΡΟ 21ο 
Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

1. Στον προµηθευτή (ή προµηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
• Το είδος τροφίµου ή ειδών Καθαριότητος 
• Την ποσότητα 
• Την τιµή 
• Τα στοιχεία της απόφασης του Προέδρου του ∆.Σ. για την κατακύρωση του διαγωνισµού 
• Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης 

2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση Θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί 
έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα 

3. Ο προµηθευτής (ή προµηθευτές) στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα 
σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου µε το 10%  της συνολικής συµβατικής 



αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. 0 προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο 
µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Όµως στην περίπτωση 
αυτή, ο χρόνος παράδοσης του κάθε προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης του 
προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η 
σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, 
ο χρόνος παράδοσης του κάθε είδους τροφίµου υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης 

4. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος µε απόφαση του Προέδρου  του  ∆.Σ., ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 
ΑΡΘΡΟ 22ο 

Σύµβαση 
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύµβαση που υπογράφεται 

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

προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
• Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης. 
• Τα συµβαλλόµενα µέρη. 
• Τα προς προµήθεια προϊόντα και την ποσότητα. 
• Την τιµή για τα τρόφιµα που έχει προσφερθεί τιµή. 
• Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους προϊόντος. 
• Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες. 
• Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
• Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται 

αναπροσαρµογή. 
• Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 
• Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε προϊόντος. 

3. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που µε 
την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την κατάρτισή της µε την οποία 
συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η 
σύµβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο  του  ∆.Σ. ή τον νόµιµο αναπληρωτή του. 

4. Η σύµβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν γι αυτό και τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

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

συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήµαντο. 
• Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
• Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. 
• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 

αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 23ο 
Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
•••• α) Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  

συµπεριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α. επί της συνολικής δαπάνης της κατηγορίας ή για το σύνολο των 
κατηγοριών που συµµετέχει.  

•••• β) Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, 
επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) 
ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Στους υπόλοιπους συµµετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε 
(5) ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισµού. 
 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
• Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των 

όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας , 
χωρίς το Φ.Π.Α.. 

• Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
• Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 

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



• Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
τροφίµων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Η 
εγγύηση µπορεί να αποδεσµεύεται σταδιακά ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατά 
ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο 
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση γίνεται µετά την 
αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσµης παράδοσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο 
Παραλαβή των τροφίµων 

1. Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίµων και η συγκρότηση της Επιτροπής 
Παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

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

 

 
ΑΡΘΡΟ 25ο 

Χρόνος παράδοσης 
1. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας και άµεσα, να 

εφοδιάσει την Υπηρεσία µε την παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίµων. 
2. Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίµων Θα γίνεται περιοδικά και σε τακτά χρονικά διαστήµατα στο 

κτίριο διοίκησης και ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί 
ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά Θα απορρίπτεται. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις 
ποσότητες του κάθε είδους τροφίµου µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζεται στη σύµβαση. 

3. Η ποσότητα των Τροφίµων µε βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας, θα παραδίδεται στα κτίρια των Παιδικών & 
Βρεφονηπιακών Σταθµών, ΚΑΠΗ  κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη και έπειτα από ενηµέρωση του 
προµηθευτή τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες νωρίτερα. Τα οπωρολαχανικά και τα κηπευτικά πρέπει να είναι 
φρεσκοκοµµένα και διατηρηµένα χωρίς την προσθήκη επικίνδυνων συντηρητικών ουσιών. Όλα τα τρόφιµα 
Θα πρέπει να µη έχουν ξένες ύλες και προσµίξεις και ελαττώµατα, να είναι αρίστης ποιότητας, πρόσφατης 
παραγωγής και σε κάθε περίπτωση πολύ πριν την ηµεροµηνία λήξης της κατανάλωσής τους, όπως αυτή 
αποτυπώνεται στις ειδικές ενδείξεις που θα αναγράφονται στη συσκευασία αυτών. 

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

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

6. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών, ΚΑΠΗ 
κλπ,  τους χώρους υποδοχής των τροφίµων και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ηµέρα και ώρα που 
προτίθεται να παραδώσει το κάθε τρόφιµο, τουλάχιστον µία (1) εργάσιµη ηµέρα νωρίτερα, εκτός και αν η 
ηµέρα και ώρα παράδοσης είναι ορισµένη και τακτή. 

7. ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του Προέδρου να µετατίθεται, µετά από γνωµοδότηση 
της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 
Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης 

παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις 
περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 26ο 
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση 

1. Σε περίπτωση που το προϊόν παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου όπως 
διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 25 της παρούσας επιβάλλονται, 
εκτός των τυχόν προβλεποµένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: 
•••• Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του µέγιστου 

προβλεπόµενου, από το άρθρο 30 της παρούσας, χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιµο 2,5 % επί 
της συµβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους τροφίµου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά 
τον υπολογισµό του µισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη µέρα. 

•••• Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήµατος, επιβάλλεται πρόστιµο 
5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους τροφίµου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 



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

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

4. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό που 
έχει να λαµβάνει ο προµηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το 
απαιτούµενο ποσό. 

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

 
ΑΡΘΡΟ 27ο 

Απόρριψη συµβατικών υλικών - αντικατάσταση 
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης µέρους ή ολόκληρης της συµβατικής ποσότητας των τροφίµων, µε 

απόφαση του Προέδρου  του  ∆.Σ. ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή τους µε άλλα που να είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης µέσα σε τακτή 
Προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσµία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/4 του 
συνολικού συµβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συµβατικός χρόνος δεν είναι µεγαλύτερος των 
τριάντα (30) ηµερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του και ο προµηθευτής 
θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Εάν ο προµηθευτής 
δεν αντικαταστήσει την ποσότητα των τροφίµων που απορρίφθηκε µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες 
κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσµία είκοσι (20) 
ηµερών από την έκδοσή της για την επιστροφή των απορριφθέντων τροφίµων και την παραλαβή τους από 
τον προµηθευτή. Εάν η παραλαβή αυτή γίνει µετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ηµερών, επιβάλλεται 
πρόστιµο στον προµηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε περίπτωση τµηµατικών 
παραδόσεων, τα απορριφθέντα τρόφιµα δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση 
παράδοσης από αυτόν των τροφίµων και των υπολοίπων τµηµατικών παραδόσεων. Επίσης, δεν 
επιστρέφονται πριν την παραλαβή των τροφίµων για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωµα 
παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσµίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιµο του 10% επιβάλλεται 
και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαηµέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον 
ανάδοχο τα επιστρεφόµενα τρόφιµα, πέραν του προστίµου, τα τρόφιµα καταστρέφονται κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Η επιστροφή των τροφίµων που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε την 
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να 
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. 
Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα 
πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της µε απόφαση του ∆ηµάρχου, µε την οποία και 
επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Εάν 
παρέλθει η προθεσµία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προµηθευτής δεν 
παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, η Υπηρεσία µπορεί να προβεί στην καταστροφή της ποσότητας 
αυτής. 

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

 
ΑΡΘΡΟ 28ο 

Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου 
1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική 

σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε 
δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου και ύστερα από γνωµοδότηση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης. 



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

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

ΑΡΘΡΟ 29ο 
Εγγυήσεις ποιότητας 

1. Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος Θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα τρόφιµα και είδη 
Καθαριότητος είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήµων 
Κρατικών φορέων τροφίµων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, 
ότι είναι απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για  
κατανάλωση. 

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

3. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίµων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όσων τα 
κατανάλωσαν, ο προµηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που 
προξένησε από τα ακατάλληλα τρόφιµα, επιφυλασσόµενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώµατα 
σε βάρος του προµηθευτή. Επιπλέον, κατά την κρίση του αρµόδιου οργάνου µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος 
µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. Επίσης, µε όµοια απόφαση 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 30ο 
Τρόπος Πληρωµής 

1. Η πληρωµή της αξίας του κάθε είδους τροφίµου θα γίνεται µε εξόφληση όλου του ποσού αµέσως µετά την 
προσωρινή παραλαβή των υπό προµήθεια προϊόντων. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την 
αρµόδια υπηρεσία. 

2. Σε περίπτωση που η πληρωµή του αναδόχου καθυστερήσει από την Υπηρεσία εξήντα (60) ηµέρες µετά την 
υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η  Υπηρεσία καθίσταται υπερήµερο και οφείλει τόκους χωρίς 
να απαιτείται όχληση από τον  συµβασιούχο. Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν 
την ηµεροµηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 
ΑΡΘΡΟ 31ο 

Άλλα στοιχεία 
1. Η Υπηρεσία δεν Θα κάνει αποδεκτές και προσφορές που αναφέρονται σε µέρος της προκηρυχθείσης 

ποσότητας του κάθε είδους τροφίµου, κατά παρέκκλιση αυτής που ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 
2. Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίµου που 

αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των 
ποσοτήτων για κάθε είδος τροφίµου, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 
Υπηρεσίας. 

3. Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της µελέτης, η  Υπηρεσία  µπορεί να ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων 
του προϋπολογισµού της µελέτης και της προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι και 30%, εφόσον κρίνει τούτο 
σκόπιµο και επωφελές για την Υπηρεσία . Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το 
αίτηµα της υπηρεσίας, µε την ίδια ακριβώς τιµή ή ποσοστό έκπτωσης µε αυτή της προσφοράς του και για το 
ίδιο ακριβώς είδος. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσµευτικός για την Υπηρεσία και σε καµία περίπτωση δεν 
υποχρεούται να πράξει τούτο, Παρά µόνο εφόσον εκτιµήσει τις ανάγκες της και την προσφορά του 
αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση. 

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

 

 
 



ΑΡΘΡΟ 32ο 
Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης 

 
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.∆.Σ. και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Φαρκαδόνας  
Η περίληψη αυτής θα αναρτηθεί  
1.στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου 
2.στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Φαρκαδόνας  
3.στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
4.Σε µια ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα της έδρας του νοµού 5 τουλάχιστον ηµέρες πριν από την διενέργεια 
του  σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ  
 
Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Φαρκαδόνας www. farkadona.gr 
Αρµόδιος υπάλληλος για πληροφορίες – τηλ 2433350038 Τασιούλας Μιλτιάδης 
 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής, θα βαρύνουν  τον προµηθευτή που 
ανακηρύχθηκε ανάδοχος. 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                    

∆ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας ειδών τροφίµων για τη λειτουργία 

των δοµών του ∆ήµου Φαρκαδόνας,   συνολικού   προϋπ/σµού   28.627,17 € συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α., ήτοι:  
Είδος Προµήθειας Ενδεικτική∆απάνη                    Κ.Α.Ε. 

. 

Τρόφιµα για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθµών και  των 
ΚΑΠΗ του ∆ήµου Φαρκαδόνας. 

28.627,17 10-6682.001 

ΣΥΝΟΛΟ: 28.627,17 € 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του Ν.Π.∆.∆. ΠΕΛΙΝΝΑ  οικον. έτους 2015 και 2016  

Η αναφερόµενη προµήθεια θα εκτελεστεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1. Υπ αρ. 11389/23-03-1993 Υπουργική Απόφαση (ΕΚΠΟΤΑ), 

2. Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) ‘’Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων’’ 

3. Ν.    3852/2010   «Νέα   Αρχιτεκτονική   της   Αυτοδιοίκησης   και   της   Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-

Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαµηλότερη τιµή, που θα δοθεί υπολογιζόµενη 

- µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης 
µέσης λιανικής τιµής πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα παράδοσης, σύµφωνα µε τα δελτία πιστοποίησης 
τιµών του Τµήµατος Εµπορίου της οικείας Περιφέρειας για τα είδη που προβλέπεται, σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία, (είδη Κρεοπωλείου, κατεψυγµένων ειδών, Οπωροπωλείου) και 

- µε τιµή µονάδος στο σύνολο των τιµών µιας οµάδας ή Τµήµατος για τα υπόλοιπα (είδη Αρτοποιείου, 

Παντοπωλείου) . 

Η προµήθεια αφορά ΠΕΝΤΕ (05) οµάδες ειδών όπως αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό. 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποψήφιοι προµηθευτές, µπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το 

σύνολο των οµάδων, είτε για µία ή περισσότερες οµάδες. 

 

 

 

2.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 ΤΡΟΦΙΜΑ 



Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται: Από την υπογραφή της και µέχρι 31/12/2016 ή µέχρι της 
εξάντλησης του ποσού της σύµβασης. 

Χρόνος Παράδοσης: Η παράδοση θα γίνει τµηµατικά από την επόµενη ηµέρα υπογραφής της σύµβασης 
και µέχρι τη λήξη αυτής. 

Τρόπος Παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται κατόπιν έγγραφης εντολής ή τηλεφωνικά από 

το ∆ήµο και εντός τριών (3) ηµερών από την παραγγελία. Το ψωµί θα παραδίδεται καθηµερινά. 

Τρόπος Παραλαβής: Η παραλαβή της προµήθειας θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, 
σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

 

Φαρκαδόνα 07/10/2015 

                                                                                                                                  Θεωρήθηκε  

  Η  Συντάξασα                                                                       Η Προϊσταµένης ∆/νσης  

                                                                                               ∆ιοικητικού Οικονοµικού 

Ευανθία Τσιτοπούλου                                                                   Αθηνά Πατσιάνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

    



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                 

∆ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ  

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

 

                                                                                                                                                          

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙ∆Η 

Α/Α                        ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αρακάς (συσκ. 1000 γρ.) Κιλά 30 4,00 120,00 27,60 147,60 

2 Σφολιατάκια (συσκ. 25 τµχ) Τεµάχια 30 3,20 96,00 22,08 118,08 

3 Φασολάκια πλατιά (συσκ. 1000 γρ.) Κιλά 30 4,20 126,00 28,98 154,98 

4 Φύλλο κρούστας (συσκ. 500 γρ.) Τεµάχια 80 3,70 296,00 68,08 364,08 

5 Ψάρι γλώσσα φιλέτο Κιλά 60 8,50 510,00 117,30 627,30 

   
 1.148,00 264,04 1.412,04 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 : ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΤΙΜΗ ΑΘΡΟΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Κοτόπουλο νωπό εγχώριο κιλά 350 4,50 1.575,00 204,75 1.779,75 

2 Μοσχαρίσος κιµάς (εγχώριος) κιλά 250 8,50 2.125,00 276,25 2.401,25 

    
  3.700,00 481,00 4.181,00 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ   

1Είδη οπωροπωλείου 3.000,00 390,00 3.390,00 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Άρτος τύπου 70% 1000gr Τεµάχια 1409 1,42 2.000,78 260,10 2.260,88 

    
  2.000,78 260,10 2.260,88 



ΜΕΤΡ. - ΜΟΝ. ΜΑ 

ΤΗΤΑ 

1 Αλάτι (συσκευασία 500 γρ.) Τεµάχια 50 1,00 50,00 11,50 61,50 

2 Αλέυρι για όλες τις χρήσεις Κιλά 250 0,80 200,00 26,00 226,00 

3 Αλεύρι Φαρίνα Κιλά 200 1,20 240,00 31,20 271,20 

4 Αυγά 53γρ.  - 63 γρ  Τεµάχια 2.000 0,20 400,00 52,00 452,00 

5 Βανίλια (άρωµα) Τεµάχια 100 0,40 40,00 9,20 49,20 

6 Γάλα εβαπορέ 410 γρ. Τεµάχια 1.200 0,95 1.140,00 148,20 1.288,20 

7 Γαρύφαλλο (συσκ. 30γρ) Κουτιά 20 1,20 24,00 5,52 29,52 

8 
Γιαούρτι αγελαδινό (έως 4% 

λιπαρά- συσκ. 200γρ.) 
Τεµάχια 800 1,00 800,00 104,00 904,00 

9 
∆ηµητριακά (συσκευασία 500 

γρ.) 
Τεµάχια 120 4,00 480,00 110,40 590,40 

10 
Ελαιόλαδο οξύτητα 0 - 1% 

Έξτρα Παρθένο (συσκ. 5 λιτ) 
Τεµάχια 20 20,00 400,00 52,00 452,00 

11 Ζάχαρη Κιλά 180 1,15 207,00 47,61 254,61 

12 
Ζυµαρικά µακαρόνι Κοφτό 

(συσκ. 500 γρ.) 
Τεµάχια 100 0,90 90,00 11,70 101,70 

13 
Ζυµαρικά Κριθαράκι µέτριο 

(συσκ. 500 γρ.) 
Τεµάχια 100 0,90 90,00 11,70 101,70 

14 
Ζυµαρικά Λαζάνια (συσκ. 500 

γρ.) 
Τεµάχια 100 1,30 130,00 16,90 146,90 

15 
Ζυµαρικά µακαρόνια Νο 2 

(συσκ. 500 γρ.) 
Τεµάχια 100 1,05 105,00 13,65 118,65 

16 
Ζυµαρικά µακαρόνια Νο 6 

(συσκ. 500 γρ.) 
Τεµάχια 100 0,80 80,00 10,40 90,40 

17 
Ζυµαρικά Πέννες (συσκ. 500 

γρ.) 
Τεµάχια 100 0,90 90,00 11,70 101,70 

18 
Ζυµαρικά Τριβελλάκι (συσκ. 

500 γρ.) 
Τεµάχια 100 1,30 130,00 16,90 146,90 

19 Κακάο (συσκ. 125 γρ.) Τεµάχια 20 1,50 30,00 6,90 36,90 

20 Κανέλλα σκόνη & Ξύλο 
Φακελάκ

ι 
20 1,20 24,00 5,52 29,52 

21 
Τυρί Κασέρι ηµίσκληρο 

(Ελληνικό) 
Κιλά 100 7,00 700,00 91,00 791,00 

22 Καφές Ελληνικός  Κιλά 5 8,00 40,00 9,20 49,20 

23 Τυρί Κεφαλοτύρι τριµµένο Κιλά 40 8,50 340,00 44,20 384,20 



24 Κορνφλαουρ (συσκ. 200 γρ.) Τεµάχια 200 1,20 240,00 55,20 295,20 

25 Μαγιά ξερή (συσκ. 3 φακέλων) 
Φακελάκ

ι 
15 1,10 16,50 3,80 20,30 

26 
Μαργαρίνη τύπου Βιτάµ SOFT 

250 γρ. 
Τεµάχια 300 1,15 345,00 79,35 424,35 

27 Μέλι ελατήσιο Κιλά 80 8,50 680,00 88,40 768,40 

28 
Μπέικεν Παουντερ (συσκ. 3 

φακέλων) 

Φακελάκ

ι 
70 0,40 28,00 6,44 34,44 

29 Μπισκότα τύπου ΠΤΙ ΜΠΕΡ Τεµάχια 200 1,05 210,00 48,30 258,30 

30 Ξύδι (συσκ. 400 γρ.) Τεµάχια 100 0,35 35,00 8,05 43,05 

31 Πιπέρι Κιλά 20 9,00 180,00 41,40 221,40 

32 
Πραλίνα φουντούκι συσκ. 400 

γρ. 
Τεµάχια 150 1,50 225,00 51,75 276,75 

33 Ρίγανη Κιλά 5 3,50 17,50 4,03 21,53 

34 Ρύζι για σούπα (συσκ. 500 γρ.) Τεµάχια 150 2,00 300,00 39,00 339,00 

35 Ρύζι κίτρινο (συσκ. 500 γρ.) Τεµάχια 150 2,00 300,00 39,00 339,00 

36 Τοµατοπελτές 400 γρ. Τεµάχια 150 1,10 165,00 37,95 202,95 

37 Τοµατοχυµός 250 γρ. Τεµάχια 1.500 0,85 1.275,00 293,25 1.568,25 

38 
Τσάι (τύπου LIPTON) συσκ. 10 

φακ.) 
Κουτί 50 1,30 65,00 14,95 79,95 

39 Τυρί GOUDA σε φέτες Κιλα 50 8,50 425,00 55,25 480,25 

40 Τυρί Φέτα Π.Ο.Π.  Κιλα 100 7,50 750,00 97,50 847,50 

41 
Φακές Ελληνικές (συσκ. 500 

γρ.) 
Κιλα 100 1,50 150,00 19,50 169,50 

42 
Φασόλια Ελληνικά (συσκ. 500 

γρ.) 
Κιλα 100 2,20 220,00 28,60 248,60 

43 Καλαµποκέλαιο  5 λίτρων Τεµάχια 30 15,00 450,00 103,50 553,50 

44 Μαρµελάδα 450 γρ Τεµάχια 40 3,00 120,00 27,60 147,60 

45 Καοτόνικ  500  γρ Τεµάχια 50 2,90 145,00 33,35 178,35 

46 Κύβος  knor  24 τεµαχίων Κουτί 40 3,68 147,20 19,14 166,34 

47 Ανθότυρο  500 γρ Τεµάχια 25 7,00 175,00 22,75 197,75 

48 Χυµός  λεµονιού Τεµάχια 50 0,60 30,00 6,90 36,90 

49 
Φασόλια γίγαντες Ελληνικά 

(συσκ. 500 γρ.) 
Κιλα 100 3,00 300,00 39,00 339,00 

50 
Φρυγανιά τριµµένη (συσκ. 200 

γρ.) 
Κιλα 50 0,80 40,00 9,20 49,20 



51 
Φυσικός χυµός φρούτων χωρίς 

ζάχαρι (συσκ. 1 λίτ.) 
Τεµάχια 800 1,80 1.440,00 331,20 1.771,20 

52 Χαµοµήλι (συσκ. 10 φακ.) Κουτί 30 1,00 30,00 6,90 36,90 

53 Ψωµί τοστ 680 γρ. Τεµάχια 200 2,40 480,00 110,40 590,40 

ΣΥΝΟΛΟ       14.814,20 2.569,05 17.383,25 

 

 

 

                                           Φαρκαδόνα     07/10/2015                                                                        

                                                                                                                                  Θεωρήθηκε  

  Η  Συντάξασα                                                                       Η Προϊσταµένης ∆/νσης  

                                                                                               ∆ιοικητικού Οικονοµικού 

 

Ευανθία Τσιτοπούλου                                                                   Αθηνά Πατσιάνη 



  

 

    ∆ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΚΑΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ » 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

Του   ……………………………………………………………… 

Έδρα ……………………………………………………………… 

Οδός ………………………………………. Αριθµός ………………. 

Τηλέφωνο ……………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………… 

 

8 Σημειώνεται ότι για τα  οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια, το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης δεν θα είναι επί των ενδεικτικών τιμών της 

μελέτης, αλλά επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην 

ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό του γνώρισμα. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων προσφέρεται σταθερή τιμή σε ευρώ για όλο το διάστημα της 

σύμβασης. Η προσφερόμενη τιμή για κάθε είδος τροφίμου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει την τιμή που αναγράφεται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. 

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑ  …. / ……. / 2015 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

Ποσοστό έκπτωσης % 

Αριθµητικώς Ολογράφως 

1 Κοτόπουλο νωπό εγχώριο κιλά 350 
  

2 Μοσχαρίσος κιµάς (εγχώριος) κιλά 250 
  



∆ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΚΑΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ » 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

Του   ……………………………………………………………… 

Έδρα ……………………………………………………………… 

Οδός ………………………………………. Αριθµός ………………. 

Τηλέφωνο ……………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………… 

 

 

 

 

8 Σημειώνεται ότι για τα  οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια, το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης δεν θα είναι επί των ενδεικτικών τιμών της 

μελέτης, αλλά επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην 

ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό του γνώρισμα. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων προσφέρεται σταθερή τιμή σε ευρώ για όλο το διάστημα της 

σύμβασης. Η προσφερόμενη τιμή για κάθε είδος τροφίμου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει την τιμή που αναγράφεται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. 

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑ  …. / ……. / 2015 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
Ποσοστό έκπτωσης % 

Αριθµητικώς Ολογράφως 

1 Είδη οπωροπωλείου 
  



∆ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΚΑΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ » 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

Του   ……………………………………………………………… 

Έδρα ……………………………………………………………… 

Οδός ………………………………………. Αριθµός ………………. 

Τηλέφωνο ……………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………… 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙ∆Η 

Α/Α                        ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

Ποσοστό 

έκπτωσης % 

Ποσοστό έκπτωσης 

% 

Αριθµητικώς Αριθµητικώς 

1 Αρακάς (συσκ. 1000 γρ.) Κιλά 30 
  

2 Σφολιατάκια (συσκ. 25 τµχ) Τεµάχια 30 
  

3 Φασολάκια πλατιά (συσκ. 1000 γρ.) Κιλά 30 
  

4 Φύλλο κρούστας (συσκ. 500 γρ.) Τεµάχια 80 
  

5 Ψάρι γλώσσα φιλέτο Κιλά 60 
  

 

 

 

8 Σημειώνεται ότι για τα  οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια, το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης δεν θα είναι επί των ενδεικτικών τιμών της 

μελέτης, αλλά επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην 

ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό του γνώρισμα. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων προσφέρεται σταθερή τιμή σε ευρώ για όλο το διάστημα της 

σύμβασης. Η προσφερόμενη τιμή για κάθε είδος τροφίμου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει την τιμή που αναγράφεται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. 

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑ  …. / ……. / 2015 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



∆ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΚΑΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ » 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

Του   ……………………………………………………………… 

Έδρα ……………………………………………………………… 

Οδός ………………………………………. Αριθµός ………………. 

Τηλέφωνο ……………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………… 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

 

 

 

 

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑ  …. / ……. / 2015 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Άρτος τύπου 70% 1000gr Τεµάχια 1409 
   



∆ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΚΑΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ » 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

Του   ……………………………………………………………… 

Έδρα ……………………………………………………………… 

Οδός ………………………………………. Αριθµός ………………. 

Τηλέφωνο ……………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………… 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 : ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟ- ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΗΤΑ 

1 Αλάτι (συσκευασία 500 γρ.) Τεµάχια 50 
   

2 Αλέυρι για όλες τις χρήσεις Κιλά 250 
   

3 Αλεύρι Φαρίνα Κιλά 200 
   

4 Αυγά 53γρ.  - 63 γρ  Τεµάχια 2.000 
   

5 Βανίλια (άρωµα) Τεµάχια 100 
   

6 Γάλα εβαπορέ 410 γρ. Τεµάχια 1.200 
   

7 Γαρύφαλλο (συσκ. 30γρ) Κουτιά 20 
   

8 
Γιαούρτι αγελαδινό (έως 4% λιπαρά- συσκ. 

200γρ.) 
Τεµάχια 800 

   

9 ∆ηµητριακά (συσκευασία 500 γρ.) Τεµάχια 120 
   

10 
Ελαιόλαδο οξύτητα 0 - 1% Έξτρα Παρθένο 

(συσκ. 5 λιτ) 
Τεµάχια 20 

   

11 Ζάχαρη Κιλά 180 
   

12 Ζυµαρικά µακαρόνι Κοφτό (συσκ. 500 γρ.) Τεµάχια 100 
   

13 Ζυµαρικά Κριθαράκι µέτριο (συσκ. 500 γρ.) Τεµάχια 100 
   

14 Ζυµαρικά Λαζάνια (συσκ. 500 γρ.) Τεµάχια 100 
   

15 Ζυµαρικά µακαρόνια Νο 2 (συσκ. 500 γρ.) Τεµάχια 100 
   

16 Ζυµαρικά µακαρόνια Νο 6 (συσκ. 500 γρ.) Τεµάχια 100 
   

17 Ζυµαρικά Πέννες (συσκ. 500 γρ.) Τεµάχια 100 
   

18 Ζυµαρικά Τριβελλάκι (συσκ. 500 γρ.) Τεµάχια 100 
   

19 Κακάο (συσκ. 125 γρ.) Τεµάχια 20 
   



20 Κανέλλα σκόνη & Ξύλο 
Φακελάκ

ι 
20 

   

21 Τυρί Κασέρι ηµίσκληρο (Ελληνικό) Κιλά 100 
   

22 Καφές Ελληνικός  Κιλά 5 
   

23 Τυρί Κεφαλοτύρι τριµµένο Κιλά 40 
   

24 Κορνφλαουρ (συσκ. 200 γρ.) Τεµάχια 200 
   

25 Μαγιά ξερή (συσκ. 3 φακέλων) 
Φακελάκ

ι 
15 

   

26 Μαργαρίνη τύπου Βιτάµ SOFT 250 γρ. Τεµάχια 300 
   

27 Μέλι ελατήσιο Κιλά 80 
   

28 Μπέικεν Παουντερ (συσκ. 3 φακέλων) 
Φακελάκ

ι 
70 

   

29 Μπισκότα τύπου ΠΤΙ ΜΠΕΡ Τεµάχια 200 
   

30 Ξύδι (συσκ. 400 γρ.) Τεµάχια 100 
   

31 Πιπέρι Κιλά 20 
   

32 Πραλίνα φουντούκι συσκ. 400 γρ. Τεµάχια 150 
   

33 Ρίγανη Κιλά 5 
   

34 Ρύζι για σούπα (συσκ. 500 γρ.) Τεµάχια 150 
   

35 Ρύζι κίτρινο (συσκ. 500 γρ.) Τεµάχια 150 
   

36 Τοµατοπελτές 400 γρ. Τεµάχια 150 
   

37 Τοµατοχυµός 250 γρ. Τεµάχια 1.500 
   

38 Τσάι (τύπου LIPTON) συσκ. 10 φακ.) Κουτί 50 
   

39 Τυρί GOUDA σε φέτες Κιλα 50 
   

40 Τυρί Φέτα Π.Ο.Π.  Κιλα 100 
   

41 Φακές Ελληνικές (συσκ. 500 γρ.) Κιλα 100 
   

42 Φασόλια Ελληνικά (συσκ. 500 γρ.) Κιλα 100 
   

43 Καλαµποκέλαιο  5 λίτρων Τεµάχια 30 
   

44 Μαρµελάδα 450 γρ Τεµάχια 40 
   

45 Καοτόνικ  500  γρ Τεµάχια 50 
   

46 Κύβος  knor  24 τεµαχίων Κουτί 40 
   

47 Ανθότυρο  500 γρ Τεµάχια 25 
   

48 Χυµός  λεµονιού Τεµάχια 50 
   

49 Φασόλια γίγαντες Ελληνικά (συσκ. 500 γρ.) Κιλα 100 
   



50 Φρυγανιά τριµµένη (συσκ. 200 γρ.) Κιλα 50 
   

51 
Φυσικός χυµός φρούτων χωρίς ζάχαρι 

(συσκ. 1 λίτ.) 
Τεµάχια 800 

   

52 Χαµοµήλι (συσκ. 10 φακ.) Κουτί 30 
   

53 Ψωµί τοστ 680 γρ. Τεµάχια 200 
   

 

 

 

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑ  …. / ……. / 2015 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 



 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

NOΜΟΣ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                       

∆ΗΜΟΣ  ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 

∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού 

Ταχ. ∆/νση: Γ. Γεννηµατά 1 

Φαρκαδόνα 

Τ.Κ. 42031 

Πληροφορίες: Ευαν. Τσιτοπούλου 

Τηλ. 2433350025 

Fax. 2433350018 

 

  
 
 

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑ  07/10/2015  
 

 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, 

ΚΑΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
€ 28.627,17   (µε Φ.Π.Α.) 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 

- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

- ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 



Άρθρο 1ο (αντικείµενο προµήθειας) 

Η συγγραφή αυτή αφορά την προµήθεια ειδών: αρτοποιείου, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου, 
κατεψυγµένων και παντοπωλείου και πιο συγκεκριµένα αφορά την προµήθεια των παραπάνω για τους 
Παιδικούς Σταθµούς και των ΚΑΠΗ του ∆ήµου Φαρκαδόνας (ΝΠ∆∆ «Πέλιννα») ενδεικτικού 
προϋπολογισµού 28.627,17 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  
Η χρηµατοδότηση θα πραγµατοποιηθεί από ιδίους πόρους και η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από: 
1. τους κωδικούς του προϋπολογισµού 2015 του ΝΠ∆∆ «Πέλιννα» του παρακάτω πίνακα. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ   10-6682.001   

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 10-6682.001   

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 10-6682.001   

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙ∆Η          10-6682.001   

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ           10-6682.001   

 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαµηλότερη τιµή, που θα δοθεί υπολογιζόµενη 

- µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης 
µέσης λιανικής τιµής πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα παράδοσης, σύµφωνα µε τα δελτία πιστοποίησης 
τιµών του Τµήµατος Εµπορίου της οικείας Περιφέρειας για τα είδη που προβλέπεται, σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία, (είδη Κρεοπωλείου, κατεψυγµένων ειδών, Οπωροπωλείου) και 

- µε τιµή µονάδος στο σύνολο των τιµών µιας οµάδας ή Τµήµατος για τα υπόλοιπα (είδη Αρτοποιείου, 

Παντοπωλείου ). 

Η προµήθεια αφορά ΠΕΝΤΕ  (05) οµάδες ειδών όπως αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποψήφιοι προµηθευτές, µπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το 

σύνολο των οµάδων, είτε για µία ή περισσότερες οµάδες. 
 
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων βαρύνει τους αναδόχους αναλογικά µε βάση τον προϋπολογισµό της 
κατακυρωθείσης προµήθειας. 
 
Άρθρο 1ο (σκοπός) 

Σκοπός της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι να καθοριστούν οι 
απαιτήσεις των υπηρεσιών του ΝΠ∆∆ «Πέλιννα» του δήµου Φαρκαδόνας για τις προαναφερόµενες προµήθειες 
για τη σίτιση των Παιδικών Σταθµών και των ΚΑΠΗ για το έτος 2015 και 2016. Τα υπό προµήθεια υλικά θα 

είναι κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται. 
 
Άρθρο 2ο (ισχύουσες διατάξεις) 

Ο διαγωνισµός και η προµήθεια θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στη 

διακήρυξη. Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και οι Τεχνικές Προδιαγραφές είναι αναπόσπαστο 

µέρος της διακήρυξης. 
 

Άρθρο 3ο (συµβατικά στοιχεία προµήθειας) 

Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά είναι: 
• ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας 
• Ενδεικτικός προϋπολογισµός 
• Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές 
• Φύλλο προσφοράς 

 

Άρθρο 4ο (τµηµατικές προσφορές) 

Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε: 
1. Για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών, είτε 



2. Για µέρος των προς προµήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την προβλεπόµενη 

από τον προϋπολογισµό ποσότητα του κάθε προσφερόµενου είδους. 
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 16 παρ. 6 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α. 

 

Άρθρο 5ο (ποιότητα υλικών) 

Τα υλικά θα είναι άριστης ποιότητος και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νοµοθεσία όπως 
αυτές περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 

Άρθρο 6ο (υπεύθυνες δηλώσεις) 

Οι συµµετέχοντες προµηθευτές στο διαγωνισµό της παραπάνω προµήθειας θα υποβάλλουν, επί ποινή 

αποκλεισµού τα παρακάτω:  

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση όπου θα δηλώνεται: 
Ότι το/τα προσφερόµενο/να είδος/η πληροί/ουν τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας όπως αυτές 
αναλύονται στo ειδικό τεύχος της παρούσας  
 

 

Άρθρο 7ο (προδιαγραφές) 
 

 

 

1. ΑΡΤΟΣ - ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

 

Α. Άρτος λευκός, το ψωµί κατά κανόνα θα είναι λευκό τύπου 70% 

Όλα τα προϊόντα να είναι ηµέρας. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι από την καλύτερη ποιότητα και ύστερα από έγκριση της 
Υπηρεσίας.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναφερόµενες προδιαγραφές του παραρτήµατος 1. 

 

 
2. ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

Κιµάς µόσχου ( νωπό από µέρη του ζώου της επιλογής των Προϊσταµένων των Παιδικών Σταθµών ) Ελληνικής 
προέλευσης. 

Κοτόπουλα (νωπά Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, τ. 70 % µεγέθους της επιλογής των προϊσταµένων των Παιδικών 

Σταθµών ) . Όλα τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης θα πρέπει από µικροβιολογικής πλευράς να είναι σύµφωνα µε 
τους µικροβιολογικούς σταθερότυπους που ορίζει  το  Π. ∆. 9ον / 09 / 1989. 

 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναφερόµενες προδιαγραφές του παραρτήµατος 2. 

 

 

3. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

 

Τα οπωροκηπευτικά που θα χορηγούνται πρέπει να είναι νωπά Α’ ποιότητας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 

Υπουργείου Γεωργίας , των εξαγώγιµων προϊόντων και σε συσκευασία στα είδη που είναι δυνατή αυτή.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναφερόµενες προδιαγραφές του παραρτήµατος 3. 

 

4. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙ∆Η 

        Κατεψυγµένα λαχανικά: Φασολάκια πλατιά σε συσκευασία 1 κιλού, αρακάς σε         συσκευασία 

1 κιλού, Σφολιατάκια σε συσκευασία 25τµχ, Φύλλο κρούστας  σε  συσκευασία  500 γρ. Ψάρι γλώσσα 

φιλέτο 1 κιλού, κατηγορίας Α', πρόσφατης εγχώριας παραγωγής 
 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναφερόµενες προδιαγραφές του παραρτήµατος 4. 

 

 

5. ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) 

 



- Ελαιόλαδα , για την υγιεινή διατροφή των παιδιών που φιλοξενείτε θεωρούµε ότι θα πρέπει να χρησιµοποιείται 
το ελαιόλαδο µε την ένδειξη «εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο» που είναι και το ποιοτικά καλύτερο . 

- Τα τρόφιµα , ζυµαρικά , ρύζι , όσπρια κ.λ.π. συσκευασία των 500 γραµ. ή των 1.000 γραµ.) επί της οποίας θα 

αναγράφεται ποιότητα Α’ και η εσοδεία . Απαραίτητα θα αναγράφεται η ηµεροµηνία συσκευασίας και λήξης . 

- Αυγά (µεγέθους της επιλογής του Οργανισµού τα οποία θα καλύπτουν τις προδιαγραφές του κανονισµού Ε. Ο. 

Κ.  1274 / 91). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναφερόµενες προδιαγραφές του παραρτήµατος 5. 

-Τα Γαλακτοκοµικά προϊόντα (τυριά, γιαούρτι κ.λ.π.).Το παστεριωµένο γάλα ( νωπό ή εβαπορέ ) , τα τυριά και 
η γιαούρτι πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τον κώδικα τροφίµων και ποτών. 

 

 

 

Άρθρο 8ο (χρόνος – τρόπος παράδοσης) 

1. Τα υλικά θα παραδίδονται από τον ανάδοχο τµηµατικά και σε ποσότητες ανάλογα µε τις τρέχουσες 
ανάγκες των Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου και του ΚΑΠΗ του ∆ήµου, και θα παραλαµβάνονται από την 

ανάλογη Επιτροπή Παραλαβής του κάθε Παιδικού Σταθµού.  

2. Ο χρόνος παράδοσης δεν µπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υλικά την µία (1) ή δύο (2) εργάσιµες ηµέρες 
από την ηµεροµηνία της έγγραφης παραγγελίας. 

Κατά τα  λοιπά ισχύουν τα άρθρα  27, 31 & 33 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α. 

Σε περίπτωση που τα υπό παραλαβή είδη δεν πληρούν τους όρους της προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και 
αποκλίσεις από αυτούς, τότε αυτά δεν θα παραληφθούν, και ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να 

τα αποκαταστήσει, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και της προσφοράς. 

Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή - εφ' όσον απαιτηθεί - η αντικατάστασή των µε άλλα που να 

πληρούν επακριβώς τους όρους της σύµβασης και της προσφοράς, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 28, 29, 34 & 35 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α. 

 

 

Άρθρο 9ο (έλεγχος) 

Ο ∆ήµος ή το ΝΠ∆∆ «Πέλιννα» διατηρεί το δικαίωµα πριν την παραλαβή να προβεί σε δειγµατοληπτικό έλεγχο 

των προς παράδοση προϊόντων.  

 

                                                     Φαρκαδόνα 7/10/2015 

 

                           Θεωρήθηκε                                                                                        

  Η  Συντάξασα                                                                       Η Προϊσταµένης ∆/νσης  
                                                                                               ∆ιοικητικού Οικονοµικού 

 

 

Ευανθία Τσιτοπούλου                                                                   Αθηνά Πατσιάνη 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
1. ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ    

 

  

 ΑΡΤΟΣ - ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ   

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΑΡΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ τύπου 70%  ΤΕΜΑΧΙΑ 1409 

 

Τα είδη θα είναι καλής ποιότητας και των συγκεκριµένων προδιαγραφών: 

Α. Άρτος λευκός, το ψωµί κατά κανόνα θα είναι λευκό τύπου 70%. 

Όλα τα προϊόντα να είναι ηµέρας. 

Τα είδη θα είναι καλής ποιότητας και των συγκεκριµένων προδιαγραφών: 

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι από την καλύτερη ποιότητα και ύστερα από έγκριση της 
Υπηρεσίας. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

2. ΕΙ∆ΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ   

 

 

 

-Η προκηρυχθείσα ποσότητα είναι ενδεικτική του προϋπολογισµού & δεν δεσµεύει την υπηρεσία 

 

 

 

-Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά καθ’όλο το έτος & κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής 
παραγγελίας µέσα στο χρόνο παράδοσης που ορίζει η διακήρυξη στο χώρο που θα υποδειχθεί  από το 

Ν.Π.∆.∆. ΠΕΛΙΝΝΑ,τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας µε έξοδα και µέριµνα του 

προµηθευτή. 



 

Α/

Α 
ΚΡΕΑΤΑ   

 ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ  ΚΙΛΟ 250 

2 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΚΙΛΟ 350 

    

 

 

 

 

Τα είδη θα είναι καλής ποιότητας και των συγκεκριµένων προδιαγραφών 

Κρέας µοσχαρίσιο, Κοτόπουλου ( νωπό από µέρη του ζώου της επιλογής των Προϊσταµένων των Παιδικών 

Σταθµών ) Ελληνικής προέλευσης 

 

Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.∆ 203/98, του HACCP και τις 

οδηγίες του ΕΦΕΤ περί µεταφοράς τροφίµων. 

 

-Η προκηρυχθείσα ποσότητα είναι ενδεικτική του προϋπολογισµού & δεν δεσµεύει την υπηρεσία 

 

 

 

-Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά καθ’  όλο το έτος & κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής 
παραγγελίας µέσα στο χρόνο παράδοσης που ορίζει η διακήρυξη στο χώρο που θα υποδειχθεί από το 

Ν.Π.∆.∆. ΠΕΛΙΝΝΑ, τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας µε έξοδα και µέριµνα του 

προµηθευτή. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

3. ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ   

 

 

Α/Α Ε   Ι   ∆   Ο   Σ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΜΑΪ∆ΑΝΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ 100 

2 ΑΝΗΘΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ 50 

3 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΟ 10 



4 ΣΚΟΡ∆Ο ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

5 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 

6 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 80 

7 ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΚΙΛΟ  100 

8 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 500 

9 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 100 

10 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 1.000 

11 ΤΟΜΑΤΑ ΚΙΛΟ 1.000 

12 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΙΛΟ 100 

13 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 100 

14 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΟ 200 

15 ΜΗΛΑ ΚΙΛΟ 800 

16 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 800 

17 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 800 

18 ΑΧΛΑ∆ΙΑ ΚΙΛΟ 500 

19 ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 150 

20 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 150 

21 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 200 

22 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΟ 100 

23 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΟ 100 

 

 

Τα είδη θα είναι καλής ποιότητας και των συγκεκριµένων προδιαγραφών 
Τα οπωροκηπευτικά που θα χορηγούνται πρέπει να είναι Α’ ποιότητας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 

Υπουργείου Γεωργίας , των εξαγώγιµων προϊόντων και σε µονόσυρη συσκευασία στα είδη που είναι δυνατή 

αυτή. 
 

 

 

 

-Η προκηρυχθείσα ποσότητα είναι ενδεικτική του προϋπολογισµού & δεν δεσµεύει την υπηρεσία 

 

-Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά καθ’όλο το έτος & κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής 
παραγγελίας µέσα στο χρόνο παράδοσης που ορίζει η διακήρυξη στο χώρο που θα υποδειχθεί  από το 

Ν.Π.∆.∆. ΠΕΛΙΝΝΑ, τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας µε έξοδα και µέριµνα του 

προµηθευτή. 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

4. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙ∆Η   

 

Α/Α Ε   Ι   ∆   Ο   Σ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΑΡΑΚΑΣ  ΚΙΛΟ 30 

2 
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ ΚΙΛΟ 

30 

3 ΣΦΟΛΙΑΤΑΚΙΑ (συσκ. 25 

τεµ) τεµ 

30 

4 ΨΑΡΙ ΓΛΩΣΣΑ (ΦΙΛΕΤΟ) ΚΙΛΟ 60 



5 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 

(συσκ. 500 γρ.) τεµ 

80 

 

 

Τα είδη θα είναι καλής ποιότητας και των συγκεκριµένων προδιαγραφών 
- ( συσκευασία των 500 γραµ. ή των 1.000 γραµ. ) επί της οποίας θα αναγράφεται ποιότητα Α’ και η εσοδεία . 

Απαραίτητα θα αναγράφεται η ηµεροµηνία συσκευασίας και λήξης . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
5. ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)  

 

 

Α/

Α 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟ- 

ΤΗΤΑ 

1 Αλάτι (συσκευασία 500 γρ.) Τεµάχια 50 

2 Αλέυρι για όλες τις χρήσεις Κιλά 250 

3 Αλεύρι Φαρίνα Κιλά 200 

4 Αυγά 53γρ.  - 63 γρ  Τεµάχια 2000 

5 Βανίλια (άρωµα) Τεµάχια 100 

6 Γάλα εβαπορέ 410 γρ. Τεµάχια 1200 

7 Γαρύφαλλο (συσκ. 30γρ) Κουτιά 20 

8 
Γιαούρτι αγελαδινό (έως 4% 

λιπαρά- συσκ. 200γρ.) 
Τεµάχια 800 

9 
∆ηµητριακά (συσκευασία 500 

γρ.) 
Τεµάχια 120 

10 
Ελαιόλαδο οξύτητα 0 - 1% 

Έξτρα Παρθένο (συσκ. 5 λιτ) 
Τεµάχια 20 

11 Ζάχαρη Κιλά 180 

12 
Ζυµαρικά µακαρόνι Κοφτό 

(συσκ. 500 γρ.) 
Τεµάχια 100 

13 
Ζυµαρικά Κριθαράκι µέτριο 

(συσκ. 500 γρ.) 
Τεµάχια 100 

 

 

-Η προκηρυχθείσα ποσότητα είναι ενδεικτική του προϋπολογισµού & δεν δεσµεύει την υπηρεσία 

 

 

 

-Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά καθ’ όλο το έτος & κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής 
παραγγελίας µέσα στο χρόνο παράδοσης που ορίζει η διακήρυξη στο χώρο που θα υποδειχθεί  από το  

Ν.Π.∆.∆. ΠΕΛΙΝΝΑ τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας µε έξοδα και µέριµνα του 

προµηθευτή. 



14 
Ζυµαρικά Λαζάνια (συσκ. 500 

γρ.) 
Τεµάχια 100 

15 
Ζυµαρικά µακαρόνια Νο 2 

(συσκ. 500 γρ.) 
Τεµάχια 100 

16 
Ζυµαρικά µακαρόνια Νο 6 

(συσκ. 500 γρ.) 
Τεµάχια 100 

17 
Ζυµαρικά Πέννες (συσκ. 500 

γρ.) 
Τεµάχια 100 

18 
Ζυµαρικά Τριβελλάκι (συσκ. 

500 γρ.) 
Τεµάχια 100 

19 Κακάο (συσκ. 125 γρ.) Τεµάχια 20 

20 Κανέλλα σκόνη & Ξύλο Φακελά 20 

21 
Τυρί Κασέρι ηµίσκληρο 

(Ελληνικό) 
Κιλά 100 

22 Καφές Ελληνικός  Κιλά 5 

23 Τυρί Κεφαλοτύρι τριµµένο Κιλά 40 

24 Κορνφλαουρ (συσκ. 200 γρ.) Τεµάχια 200 

25 
Μαγιά ξερή (συσκ. 3 

φακέλων) 
Φάκελα 15 

26 
Μαργαρίνη τύπου Βιτάµ 

SOFT 250 γρ. 
Τεµάχια 300 

27 Μέλι ελατήσιο Κιλά 80 

28 
Μπέικεν Παουντερ (συσκ. 3 

φακέλων) 
Φακελάκι 70 

29 Μπισκότα τύπου ΠΤΙ ΜΠΕΡ Τεµάχια 200 

30 Ξύδι (συσκ. 400 γρ.) Τεµάχια 100 

31 Πιπέρι Κιλά 20 

32 
Πραλίνα φουντούκι συσκ. 400 

γρ. 
Τεµάχια 150 

33 Ρίγανη Κιλά 5 

34 Ρύζι για σούπα (συσκ. 500 γρ.) Τεµάχια 150 

35 Ρύζι κίτρινο (συσκ. 500 γρ.) Τεµάχια 150 

36 Τοµατοπελτές 400 γρ. Τεµάχια 150 

37 Τοµατοχυµός 250 γρ. Τεµάχια 1500 

38 
Τσάι (τύπου LIPTON) συσκ. 

10 φακ.) 
Κουτί 50 

39 Τυρί GOUDA σε φέτες Κιλα 50 

40 Τυρί Φέτα Π.Ο.Π.  Κιλα 100 

41 
Φακές Ελληνικές (συσκ. 500 

γρ.) 
Κιλα 100 

42 
Φασόλια Ελληνικά (συσκ. 500 

γρ.) 
Κιλα 100 

43 Καλαµποκέλαιο  5 λίτρων Τεµάχια 30 

44 Μαρµελάδα 450 γρ Τεµάχια 40 

45 Καοτόνικ  500  γρ Τεµάχια 50 

46 Κύβος  knor  24 τεµαχίων Κουτί 40 

47 Ανθότυρο  500 γρ Τεµάχια 25 

48 Χυµός  λεµονιού Τεµάχια 50 

49 
Φασόλια γίγαντες Ελληνικά 

(συσκ. 500 γρ.) 
Κιλα 100 

50 Φρυγανιά τριµµένη (συσκ. 200 Κιλα 50 



γρ.) 

51 
Φυσικός χυµός φρούτων χωρίς 
ζάχαρι (συσκ. 1 λίτ.) 

Τεµάχια 800 

52 Χαµοµήλι (συσκ. 10 φακ.) Κουτί 30 

53 Ψωµί τοστ 680 γρ. Τεµάχια 200 

 

 

Τα είδη θα είναι καλής ποιότητας και των συγκεκριµένων προδιαγραφών 
- Ελαιόλαδα , για την υγιεινή διατροφή των παιδιών που φιλοξενείτε θεωρούµε ότι θα πρέπει να χρησιµοποιείται 
το ελαιόλαδο µε την ένδειξη «εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο» που είναι και το ποιοτικά καλύτερο . 

- Τα τρόφιµα , ζυµαρικά , ρύζι , όσπρια ( συσκευασία των 500 γραµ. ή των 1.000 γραµ. ) επί της οποίας θα 

αναγράφεται ποιότητα Α’ και η εσοδεία . Απαραίτητα θα αναγράφεται η ηµεροµηνία συσκευασίας και λήξης . 
- Αυγά ( µεγέθους της επιλογής του Οργανισµού τα οποία θα καλύπτουν τις προδιαγραφές του κανονισµού Ε. 

Ο. Κ.  1274 / 91). 

-Τα Γαλακτοκοµικά προϊόντα (τυριά, γιαούρτι κ.λ.π.).Το γάλα εβαπορέ , τα τυριά και η γιαούρτι πρέπει να 

πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τον κώδικα τροφίµων και ποτών. 

 

                                                                                    
    
  
    
 
 
 

                                                                    Θεωρήθηκε 
          

               

 

Η Συντάξασα                                               Η Προϊσταµένη ∆/νσης                           
                                                                                                      ∆/κου Οικ/κου 

 

Ευανθία Τσιτοπούλου                                                              Αθηνά Πατσιάνη 
 
 
 
 
 

-Η προκηρυχθείσα ποσότητα είναι ενδεικτική του προϋπολογισµού & δεν δεσµεύει την υπηρεσία 

-Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά καθ’όλο το έτος & κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής 
παραγγελίας µέσα στο χρόνο παράδοσης που ορίζει η διακήρυξη στο χώρο που θα υποδειχθεί  από το  

Ν.Π.∆.∆. ΠΕΛΙΝΝΑ τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας µε έξοδα και µέριµνα του 

προµηθευτή.                                         

                                                                         Φαρκαδόνα 7/10/2015 


