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Αριθμός μελέτης 48/2022 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα μελέτη συνάχθηκε κατόπιν εντολής Δημάρχου και αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ για το έτος 2023», συνολικού 
προϋπολογισμού € 429.277,62 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% ή 24% ανάλογα με τα υπό 

προμήθεια είδη για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με 
δυνατότητα χρονικής παράτασης μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων.  
 

Ο Δήμος, ως αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται να υλοποιήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάδειξης 

προμηθευτών – χορηγητών (έως την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης) για την προμήθεια των 

ανωτέρω ειδών τόσο για τις δικές του ανάγκες όσο και για τις ανάγκες των νομικών του προσώπων. Η 

δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί σε 429.277,62 ευρώ (379.741,27 ευρώ είναι το καθαρό 

ποσό για την προμήθεια, ενώ σε 49.536,35 ευρώ ανέρχεται η δαπάνη για Φ.Π.Α.). Θα 

χρηματοδοτηθεί από τακτικούς πόρους του Δήμου Κ. Νευροκοπίου βαρύνοντας τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του έτους 2023 και συγκεκριμένα τους κατωτέρω κωδικούς εξόδων: 

 
 

Κ.Α. 
 

Περιγραφή Κ.Α. 
 

Πιστώσεις [€] 
15/6481.01 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου 91.196,11

15/6481.02 Προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου 34.258,78

15/6481.03 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 79.468,38

15/6481.04 Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (κατεψυγμένα) 20.535,52

15/6481.05 Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου 17.370,08

15/6481.06 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου 47.819,34

15/6481.07 Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου 35.241,76

15/6481.08 Προμήθεια νωπών πουλερικών 40.450,05

15/6481.09 Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (φρέσκα ψάρια) 19.985,18

15/6481.10 Προμήθεια όσπριων (ελληνικής παραγωγής τελευταίας εσοδείας) 11.351,98

15/6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 9.000,00

20/6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 9.000,00

25/6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 1.500,00

30/6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 8.350,45

70/6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 3.750,00

 
 





 

 

2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

1. Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

2. Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). ». 

4. Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

5. Οι διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 

του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» και ειδικότερα το άρθρο 

63. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4111/2013, αρ. 4 (διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών). 
 Υ.Α. Π1/2390/Β’2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

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

8. Τις διατάξεις του Ν. 4152/13 «Επείγοντα  μέτρα  εφαρμογής  των  νόμων  4046/2012, 4093/2012 

και 4127/2013». 

9. Οι διατάξεις του Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

10. Η Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

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

11. Οι διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις  –  καταργήσεις, συγχωνεύσεις 

νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα – τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 

318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 
 

3. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 

Η ομαδοποίηση των ζητουμένων ειδών έγινε με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, ώστε να 

διευκολύνεται η όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή υποψηφίων προμηθευτών στη διαγωνιστική 

διαδικασία. 
 
 

Τα είδη που ανήκουν σε κάθε τμήμα, οι ζητούμενες ποσότητες, χαρακτηριστικά καθώς και οι τιμές 

τους περιγράφονται αναλυτικότερα στα υπόλοιπα τεύχη της μελέτης (ειδική συγγραφή 
υποχρεώσεων, προϋπολογισμός κλπ.). 
 

 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

Για τα τμήματα 2, 3, 4, 5 και 1 0  η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή ή προμηθευτές που θα 

προσφέρουν το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 

φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το 

δελτίο  πιστοποίησης τιμών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης  της Π.Ε. Δράμας, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του αρ. 13 του Ν. 3438/2006. 
 

Για τα τμήματα 1, 6, 7, 8, 9 και 11, η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή ή προμηθευτές που θα 

προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή (υψηλότερη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του 

προϋπολογισμού της μελέτης). 

Για το τμήμα 6 Είδη παντοπωλείου η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή ή προμηθευτές που θα 
προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή (υψηλότερη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του 

προϋπολογισμού της μελέτης) εκτός από το ελαιόλαδο και καλαμποκέλαιο η ανάθεση των οποίων θα  

γίνει σε προμηθευτή ή προμηθευτές που θα προσφέρουν το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 

εκατό στη νόμιμα  διαμορφούμενη κάθε φορά  μέση  τιμή  λιανικής  πώλησης του είδους την ημέρα 

παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε δελτίο πιστοποίησης τιμών της Διεύθυνσης 

Ανάπτυξης της Π.Ε. Δράμας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 13 του Ν. 3438/2006. 

Επίσης για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το Σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 





 

 

οικονομικής προσφοράς του Συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς 

την τιμή με δυο δεκαδικά ψηφία που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που 

προσφέρουν από την τιμή αναφοράς που τίθεται στην παρούσα διακήρυξη για το κάθε είδος. Στην 

περίπτωση αυτή, η έκπτωση θα παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ενώ οι τιμές 

θα μεταβάλλονται, ακολουθώντας τις διακυμάνσεις του ανωτέρω εκδιδομένου δελτίου τιμών. 
 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να προσφέρουν σε ένα ή και περισσότερα ή και σε όλα τα τμήματα. Όμως 

δε μπορεί να προσφέρουν σε ορισμένα μόνο είδη κάθε τμήματος. Σε αυτή την περίπτωση, η 

προσφορά κρίνεται απαράδεκτη. 
 

Η ανάθεση θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στον μειοδότη, δηλαδή στον υποψήφιο 
που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη έκπτωση ή τη χαμηλότερη τιμή, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω, 
ανά τμήμα. 
 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός - Τεχνικές Προδιαγραφές 2023 

Περιγραφή είδους Ποσότητα  Τιμή  Αξία  13% 24% ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ               

Άρτος /κιλό 15000 2,15 32.250,00 4.192,50     

Άρτος ολικής άλεσης/κιλό  600 2,75 1.650,00 214,50     

Βασιλόπιτα /κιλό 6 7,5 45,00 5,85     

Βασιλοπιτάκια (gr) / τεμ 280 0,75 210,00 27,30     

Ελαιόψωμο (500gr) τεμ 450 1,2 540,00 70,20     

Κουλουράκια Βανίλιες / κιλό  170 7,5 1.275,00 165,75     

Λαδόψωμο (500gr) τεμ 280 1,2 336,00 43,68     

Σάντουιτς ψωμάκι /τεμ 280 0,45 126,00 16,38     

Σιμίτια (100gr) / τεμ 280 0,7 196,00 25,48     

Σιμίτια ολικής άλεσης ίσια (100γρ)/τεμ 500 0,8 400,00 52,00     

Τσουρέκι (1 kg) / τεμ  200 7,5 1.500,00 195,00     

Τσουρέκι (500gr) τεμ  100 3,75 375,00 48,75     

Τυρόπιτα (120gr) / τεμ 300 1,25 375,00 48,75     

Τυροπιτάκια / κιλό  380 8 3.040,00 395,20     

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΥΣ  18826   42.318,00 5.501,34 0,00 47.819,34 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ  (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ )             

Ψάρι γλώσσα (κατεψυγμένο) / κιλό 500 6,9 3.450,00 448,50     

Ψάρι Βακαλάος φέτα (κατεψυγμένο) /κιλό 500 6,85 3.425,00 445,25     

Ψάρι Βακαλάος ρολό 800gr (κατεψυγμένο) / τεμ  600 5,85 3.510,00 456,30     

Γαρίδες ψίχα 500gr (κατεψυγμενο)/τεμ 100 5,78 578,00   138,72   

Καλαμαράκια σε κομμάτια (κατεψυγμένο) /κιλο 220 7,91 1.740,20 226,23     

Μπακαλιάρος πανέ 650gr (κατεψυγμένο)/τεμ 400 7,96 3.184,00 413,92     

Σουπιες σε κομμάτια  (κατεψυγμενο)/κιλο 60 7,09 425,40   102,10   

Ψάρι παγκάσιους (κατεψυγμένο)/κιλο 125 3,71 463,75 60,29     

Ψαροκροκέτες  / κιλό 300 4,33 1.299,00 168,87     

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΥΣ 2805   18.075,35 2.219,35 240,82 20.535,52 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ  (ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ)             

Σαρδέλα /κιλό  700 4,42 3.094,00 402,22     

Γαύρος /κιλό 700 3,54 2.478,00 322,14     

Κολιός /κιλό 800 4,42 3.536,00 459,68     

Θράψαλα /κιλό 300 6,19 1.857,00 241,41     

Μοσχοί /κιλό 300 7,96 2.388,00 310,44     

Μπακαλιαράκια /κιλό 700 6,19 4.333,00 563,29     

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΥΣ 3500   17.686,00 2.299,18 0,00 19.985,18 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ                

Κιμάς μοσχαρίσιος / κιλό 2000 8,17 16.340,00 2.124,20     

Ποντίκι μοσχαρίσιο / κιλό 2000 8,17 16.340,00 2.124,20     

Κρέας Μοσχαρίσιο /κιλό  2000 8,17 16.340,00 2.124,20     

Κρέας Χοιρινό /κιλό 1000 5,12 5.120,00 665,60     





 

 

Μπριζόλες χοιρινές /κιλό 1000 4,82 4.820,00 626,60     

Ρολό χοιρινό /κιλό 500 6,9 3.450,00 448,50     

Σνίτσελ χοιρινό/κιλό  500 6,4 3.200,00 416,00     

Λουκάνικα χωριάτικα /κιλό  200 5,9 1.180,00 153,40     

Αρνί - κατσίκι  /κιλό  400 8,84 3.536,00 459,68     

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΥΣ 9600   70.326,00 9.142,38 0,00 79.468,38 

ΕΙΔΗ ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ                 

Κοτόπουλο Μπούτι / κιλό 1300 3,65 4.745,00 616,85     

Κοτόπουλο Στήθος κιλό  1300 7,04 9.152,00 1.189,76     

Κοπανάκια νωπά /κιλό  1000 4,66 4.660,00 605,80     

Κοτόπουλο γεμιστό (cordon bleu)/κιλό 500 4,91 2.455,00 319,15     

Κοτοσνίτσελ / κιλό  700 4,91 3.437,00 446,81     

Κοτομπουκιές / κιλό  400 4,91 1.964,00 255,32     

Κοτόπουλο ρολό /κιλό  500 8,6 4.300,00 559,00     

Κοτόπουλο ατομικά ρολάκια /κιλό 500 9,3 4.650,00 604,50     

Κοτόπουλο ολόκληρο / κιλό 150 2,89 433,50 56,36     

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΥΣ 6350   35.796,50 4.653,55 0,00 40.450,05 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ                

Αγγουράκι τουρσί βάζο (670γρ.)/τεμ 100 2,01 201,00 26,13     

Αγγουράκι τουρσί βάζο (1kg)/τεμ 100 3,98 398,00 51,74     

Αλάτι /5κιλό 170 2,15 365,50 47,52     

Αλεύρι για όλες της χρήσης (1kg) /τεμ  170 1,2 204,00 26,52     

Αλεύρι που φουσκώνει (1/2kg) /τεμ 170 0,95 161,50 21,00     

Αμωνία (50gr)/τεμ 40 0,21 8,40   2,02   

Αμύγδαλα (250gr) τεμ 10 3,93 39,30 5,11     

Αρακάς κατεψυγμένος / κιλό 1000 1,95 1.950,00 253,50     

Ανάμικτα λαχανικά κατεψυγμενα /κιλο 500 1,96 980,00 127,40     

Αλαντικά (γαλοπούλα) (1kg)/τεμ 100 9,95 995,00 129,35     

Αλαντικά (πάριζα) (1kg)/τεμ 50 5,1 255,00 33,15     

Αλαντικά (μπέικον) (1kg)/τεμ 50 10,56 528,00 68,64     

Αβγά / τεμ  4000 0,25 1.000,00 130,00     

Βανίλιες (5τεμ) /τεμ 50 0,23 11,50 1,50     

Βιτάμ (1 kg) / τεμ 300 4,9 1.470,00 191,10     

Βιτάμ soft (250 gr)/ τεμ 200 1,39 278,00 36,14     

Βρώμη σε νιφάδες 500gr/τεμ 50 1,78 89,00 11,57     

Γάλα εβαπορέ (410 gr)/ τεμ 50 1 50,00 6,50     

Γάλα ζαχαρούχο /τεμ 50 1,35 67,50 8,78     

Γκαρνί Γιώτης (2Χ100γρ.)/τεμ 70 2,62 183,40 23,84     

Δαφνόφυλλο (20gr)/τεμ 20 0,85 17,00 2,21     

Δύοσμος ξερός (500gr)/τεμ 10 7,5 75,00 9,75     

Ελιές καλαμών/ κιλό 600 4,33 2.598,00 337,74     

Εμφιαλωμένο νερό (500γρ)/τεμ 3000 0,15 450,00 58,50     

Εμφιαλωμένο νερό ( 6 τεμ Χ 1,5 lit)/τεμ 150 1,45 217,50 28,28     

Ζάχαρη / κιλό  300 1,19 357,00 46,41     

Ζωμός  σε σκόνη βαζάκι (140gr) / τεμ 60 2,89 173,40 22,54     

Ινδοκάρυδο (150 gr)/ τεμ 10 1,31 13,10 1,70     

Κακάο (125 γρ) τεμ  30 1,73 51,90 6,75     

Κακάο ρόφημα στιγμής (500γρ)/τεμ  100 3,16 316,00 41,08     

Κακουλέ (3gr)/τεμ 30 0,66 19,80 2,57     

Καλαμάρια (κονσέρβα)( 400 gr)/τεμ 450 5,25 2.362,50 307,13     

Κανέλα (50 gr) /τεμ 10 0,92 9,20 1,20     

Κάρυ (500gr)/τεμ 70 5,5 385,00 50,05     

Καλαμποκι κονσερβα (340gr)/τεμ 20 1,2 24,00 3,12     

Κάστερ βανίλια  ( 120 gr) /τεμ 250 1,02 255,00 33,15     

Κασεροπιτάκια κατεψυγμένα (1kg)/τεμ 100 3,29 329,00 42,77     

Κασέρι φέτες γκούντα (1kg)/τεμ 70 8,9 623,00 80,99     





 

 

Καφές ελληνικός  (200gr)/ τεμ 50 2,02 101,00 13,13     

Καφές νες (200γρ.)/τεμ 50 4,99 249,50 32,44     

Κεφαλοτύρι  τριμμένο (200 gr)/ τεμ 300 2,45 735,00 95,55     

Κεφαλοτύρι  τριμμένο / κιλό 100 10,95 1.095,00 142,35     

Κεφαλοτύρι (250gr)/ τεμ 20 2,65 53,00 6,89     

Κεφαλοτύρι (500gr)/τεμ 50 6,8 340,00 44,20     

Κετσαπ (500gr.)/τεμ 30 1,51 45,30 5,89     

Κρασί λευκό 3λιτρο 10 3,9 39,00   9,36   

Κρασί κόκκινο ημίγλυκο 3λιτρο 10 5,56 55,60   13,34   

Κρέμα γάλακτος (500γρ.)/τεμ 100 3,32 332,00 43,16     

Κίμινο (500gr)/τεμ 20 7,5 150,00 19,50     

Κομπόστα (850gr) /τεμ 450 2,93 1.318,50 171,41     

Κομπόστα (400gr) /τεμ 450 1,45 652,50 84,83     

Κορνφλέιξ (375 gr)/ τεμ  30 1,75 52,50 6,83     

Κουβερτούρα /τεμ 50 1,7 85,00 11,05     

Κουβερτούρα νιφάδες 100gr /τεμ 50 1,73 86,50 11,25     

Κους - κους (500γρ.)/τεμ 1000 1,99 1.990,00 258,70     

Κριθαράκι (500γρ) /τεμ 1000 0,72 720,00 93,60     

Κριθαράκι ριζάκι (500γρ.) /τεμ 500 0,72 360,00 46,80     

Κύβοι κνόρ (12 τεμ) /τεμ 100 2,21 221,00 28,73     

Λουκάνικα βραστά (1kg)/τεμ 200 3,05 610,00 79,30     

Μαγία σκόνη (8γρ. 1Χ3)/τεμ 40 1,06 42,40 5,51     

Μακαρόνια (500γρ.) /τεμ 1300 0,72 936,00 121,68     

Μακαρόνια κοφτά (500γρ.)/τεμ 1000 0,72 720,00 93,60     

Μακαρόνια κοφτά ψιλό (500γρ.)/τεμ 1000 0,72 720,00 93,60     

Μακαρόνια Νο 2 (500γρ.)/τεμ 150 0,72 108,00 14,04     

Μανιτάρια (400 gr)/ τεμ 60 1,31 78,60 10,22     

Μαρμελάδα ( 450  gr)/ τεμ 200 1,56 312,00 40,56     

Μαχλέπι (10gr)/τεμ 20 0,62 12,40 1,61     

Μέλι (900gr)/ τεμ  50 7 350,00 45,50     

Μελιτσανοσαλάτα (1kg)/ τεμ 800 5,75 4.600,00 598,00     

Μελιτσανοσαλάτα με μαγιονέζα (1kg)/ τεμ 400 6,33 2.532,00 329,16     

Μερέντα (1kg)/ τεμ 100 3,89 389,00 50,57     

Μοσχοκάρυδο (15 gr)/ τεμ 2 1,32 2,64 0,34     

Μουσταρδα (500gr)/τεμ 50 1,35 67,50 8,78     

Μπαχάρι 30 gr (κουκούτσι)/ τεμ 2 0,79 1,58 0,21     

Μπαχάρι 50 gr (κουκούτσι)/ τεμ 5 0,99 4,95 0,64     

Μπουγατσίνια κατεψυγμένα (1kg)/τεμ 100 5,48 548,00 71,24     

Μπέικιν (3 τεμ) / τεμ 15 0,37 5,55 0,72     

Ξινό χυμός λεμονίου (380gr) /τεμ 150 0,5 75,00 9,75     

Ξινό (500gr)/τεμ 80 4,03 322,40   77,38   

Ξύδι (400gr)/ τεμ 150 0,26 39,00 5,07     

Παντζάρι βρασμένο (500gr) / τεμ 300 1,26 378,00 49,14     

Παντζάρι βάζο (710gr) / τεμ 200 2,54 508,00 66,04     

Πάπρικα καπνιστή σε βάζο (30gr) / τεμ 30 1,12 33,60 4,37     

Πιπέρι κόκκινο (100gr)/ τεμ 20 1,46 29,20 3,80     

Πιπέρι κόκκινο (500gr)/τεμ 50 5,5 275,00 35,75     

Πιπέρι μαύρο (50 gr)/ τεμ 20 0,86 17,20 2,24     

Πλιγούρι (500γρ.) /τεμ 500 1,24 620,00 80,60     

Πιπέρι μαύρο (500 gr)/ τεμ 25 5,5 137,50 17,88     

Ρίγανη (500gr)/ τεμ 15 3,1 46,50 6,05     

Ρόφημα σοκολατούχο σε σκόνη  (500gr)/ τεμ 60 3,02 181,20 23,56     

Ρύζι καρολίνα / κιλό 700 1,94 1.358,00 176,54     

Ρύζι κίτρινο / κιλό  1300 1,75 2.275,00 295,75     

Ρώσική σαλάτα  / κιλό  300 4,48 1.344,00 174,72     

Σαντιγί στιγμής (2χ100gr) /τεμ 60 2,62 157,20 20,44     

Σαλάτα κηπουρού (1kg)/τεμ 100 6,55 655,00 85,15     





 

 

Σάλτσα (410gr) / τεμ 700 1,55 1.085,00 141,05     

Σάλτσα ντοματάκι ( 400 gr)/ τεμ 1100 0,95 1.045,00 135,85     

Σιμιγδάλι (500 gr)/ τεμ 100 1,08 108,00 14,04     

Σπανάκι κατεψυγμένο / κιλο  1000 2,5 2.500,00 325,00     

Σπανακοπιτάκια κατεψυγμένα (1kg)/τεμ 100 2,85 285,00 37,05     

Σόγια σος (150ml)/τεμ 50 2,71 135,50 17,62     

Σόδα φαγητού (200 gr)/ τεμ 50 0,98 49,00   11,76   

Σόδα φαγητού (400 gr)/ τεμ 50 1,35 67,50   16,20   

Σφολιάτα  (900 gr) κατεψυγμένη / τεμ 30 2,35 70,50 9,17     

Ταραμοσαλάτα  (1kg)/τεμ 700 6,1 4.270,00 555,10     

Ταχίνι με μέλι  (300gr) /τεμ 20 2,87 57,40 7,46     

Ταχίνι με κακάο (300gr)/τεμ  15 2,87 43,05 5,60     

Τζατζίκι (1kg)/τεμ 700 6,02 4.214,00 547,82     

Τουρσί ανάμεικτο / κίλο  150 2,56 384,00 49,92     

Τόνος (2τεμ)/τεμ 70 3,9 273,00 35,49     

Τραχανάς (500γρ.)/τεμ 60 1,85 111,00 14,43     

Τρούφα 100gr/ τεμ 30 1,55 46,50 6,05     

Τσάι (50 gr X 20 τεμ)/ τεμ 10 1,8 18,00 2,34     

Τυροσαλάτα / κιλό 150 6,1 915,00 118,95     

Τυροπιτάκια κατεψυγμένα (1kg)/τεμ 100 2,85 285,00 37,05     

Τυρί κρέμα (225γρ.)/τεμ 150 3,04 456,00 59,28     

Φασολάκια  κατεψυγμένα / κιλό 1000 1,9 1.900,00 247,00     

Φρουϊ - ζελέ (200 gr)/ τεμ 100 1,53 153,00 19,89     

Φρυγανιά τριμμένη (400 gr)/ τεμ 60 1,35 81,00 10,53     

Φύλλο κρούστας  ( 450 gr) κατεψυγμένο / τεμ 50 2,76 138,00 17,94     

Φυτική σαντιγύ (500γρ.) / τεμ 60 3,48 208,80 27,14     

Χαλβάς / κιλο  100 7,37 737,00 95,81     

Ψωμί για τόστ (700 gr)/ τεμ 40 1,98 79,20 10,30     

Ελαιόλαδο εξαιρ. παρθ.  1λίτρων /τεμ 30 6,74 202,20 26,29     

Ελαιόλαδο εξαιρ. παρθ.  5λίτρων /τεμ 360 29,75 10.710,00 1.392,30     

Αραβοσιτέλαιο συσκ.  5 λίτρων /τεμ 170 19,64 3.338,80 434,04     

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΥΣ 33539   80.651,77 10.414,28 130,06 91.196,11 

ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ                 

Αή Βασίληδες  100 1,8 180,00 23,40     

Αυγά πασχαλινά  100 3,2 320,00 41,60     

Γλειφιντζούρια  450 0,43 193,50 25,16     

Καραμέλες ζελέ (1kg)/τεμ 65 6,55 425,75 55,35     

Κουραμπιέδες / κιλό  130 8,5 1.105,00 143,65     

Κρουασάν /τεμ 1000 0,56 560,00 72,80     

Λουκούμια / κιλό 100 4,48 448,00 58,24     

Μαστίχες  κουφέτο σε κουτάκι / τεμ  80 1,35 108,00 14,04     

Μελομακάρονα / κιλό 130 8,5 1.105,00 143,65     

Μπισκότα γεμ.(  200 gr) / τεμ 800 1,35 1.080,00 140,40     

Μπισκότα Μιράντα ( 250  gr) / τεμ 800 1,56 1.248,00 162,24     

Μπισκότα τετράγωνα πτι-μπερ /τεμ 200 1,1 220,00 28,60     

Παγωτίνια / κιλό 60 9,98 598,80 77,84     

Παγωτό (2 λιτρο) / τεμ  20 3,96 79,20 10,30     

Παστάκια / κιλό  150 9,98 1.497,00 194,61     

Πατατάκια (100gr)/ τεμ 150 1,05 157,50 20,48     

Πτι - μπερ μπισκότα (225gr)/τεμ 200 1,1 220,00 28,60     

Πτι -φουρ (1kg)/τεμ 150 5,2 780,00 101,40     

Σοκολατάκια / κιλό  20 10,6 212,00 27,56     

Σοκολατένιο αυγουλάκι ( 20gr) / τεμ  190 1,1 209,00 27,17     

Σοκολάτες 100 gr/ τεμ  500 1,15 575,00 74,75     

Σοκολάτες πλακίτσες  (1Χ8) / τεμ 250 1,8 450,00 58,50     

Σοκοφρέτες (35 gr) / τεμ  1000 0,5 500,00 65,00     





 

 

Χυμοί 1 lit / τεμ (όχι φρουτοποτός) 500 1,8 900,00 117,00     

Χυμός (250 gr)/ τεμ(φυσικός) 2000 1,1 2.200,00 286,00     

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΥΣ 9145   15.371,75 1.998,33 0,00 17.370,08 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ                 

Ανθότυρο (1kg) /τεμ  50 6,2 310,00 40,30     

Ξινόγαλο (250ml)/ τεμ 1500 0,92 1.380,00 179,40     

Ξινόγαλο (500ml)/ τεμ 1500 1,02 1.530,00 198,90     

Ξινόγαλο (1λίτρο)/ τεμ 350 1,93 675,50 87,82     

Βούτυρο αγελαδινό (250 gr)/ τεμ 400 3,65 1.460,00 189,80     

Βούτυρο αγελαδινό (1κg)/ τεμ 30 13,93 417,90 54,33     

Γάλα πλήρες (1 lit)/ τεμ 4500 1,19 5.355,00 696,15     

Γάλα πλήρες (1/2 lit) /τεμ 6000 0,79 4.740,00 616,20     

Γιαούρτι αγελαδινό (3x200gr)/τεμ 2500 2,2 5.500,00 715,00     

Γιαούρτι παραδοσιακο αγελαδινό (300gr) /τεμ 1200 1,02 1.224,00 159,12     

Γιαούρτι με φρούτα (3χ200gr)/τεμ (κεράσι, φράουλα, 
μπανάνα) 400 2,83 1.132,00 147,16     

Τυρί ημίσκληρο (1 kg)/ τεμ 50 9,5 475,00 61,75     

Τυρί ημίσκληρο (400 gr)/ τεμ  400 4,4 1.760,00 228,80     

Τυρί μεγάλο δοχείο φέτα(16 kg)/κιλό 480 6,8 3.264,00 424,32     

Τυρί φέτα  (1 kg)/ κιλο 200 9,82 1.964,00 255,32     

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΥΣ 19560   31.187,40 4.054,36 0,00 35.241,76 

ΟΣΠΡΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2022)             

Φασόλια άσπρα (πλακε) /κιλό 800 3,1 2.480,00 322,40     

Φασόλια (μπαρμούνια βέργας) /κιλό 800 3,1 2.480,00 322,40     

Φασόλια (γίγαντες) /κιλό 800 4,42 3.536,00 459,68     

Ρεβύθια /κιλό 400 3,1 1.240,00 161,20     

Φακές (ψιλές)/κιλό 100 3,1 310,00 40,30     

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΥΣ 2900   10.046,00 1.305,98 0,00 11.351,98 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ                 

Αγγουρακι τεμ 500 0,4 200,00 26,00     

Ακτινίδια 70 1,75 122,50 15,93     

Άνηθο τεμ 100 0,62 62,00 8,06     

Αρακάς 120 2,49 298,80 38,84     

Αχλάδια 180 1,69 304,20 39,55     

Βερύκοκα 150 1,73 259,50 33,74     

Δυόσμος φρέσκος ματσάκι/τεμ  20 0,88 17,60 2,29     

Καρότα  400 0,88 352,00 45,76     

Καρπούζι 150 0,54 81,00 10,53     

Κάστανα 50 3,53 176,50 22,95     

Κεράσια 100 3,32 332,00 43,16     

Κολοκυθάκια  700 0,99 693,00 90,09     

Κουνουπίδι 400 1,1 440,00 57,20     

Κρεμμύδια  700 0,65 455,00 59,15     

Κρεμμύδια φρέσκα  450 0,67 301,50 39,20     

Λάχανα 500 0,6 300,00 39,00     

Λεμόνια  500 1,45 725,00 94,25     

Μαϊντανός τεμ 200 0,55 110,00 14,30     

Μανταρίνια 150 1,84 276,00 35,88     

Μαρούλια 360 1,4 504,00 65,52     

Μελιτζάνες  400 2,25 900,00 117,00     

Μήλα 550 1,76 968,00 125,84     

Μπανάνες  700 1,82 1.274,00 165,62     

Μπρόκολο 400 1,3 520,00 67,60     

Νεκταρίνια 400 1,36 544,00 70,72     





 

 

Ντομάτες  2000 1,58 3.160,00 410,80     

Παντζάρια 200 1,22 244,00 31,72     

Πατάτες  8000 0,48 3.840,00 499,20     

Πεπόνι 150 3,03 454,50 59,09     

Πιπεριές γεμιστές  1500 2,11 3.165,00 411,45     

Πιπεριές τηγανιτές  500 2,51 1.255,00 163,15     

Πιπεριές φλωρίνης  800 3,67 2.936,00 381,68     

Πορτοκάλια κρητικά 500 1,03 515,00 66,95     

Πορτοκάλια χυμού 500 1,08 540,00 70,20     

Πράσα  700 1,06 742,00 96,46     

Ροδάκινα 300 1,51 453,00 58,89     

Σέλινο 65 1,84 119,60 15,55     

Σκόρδα  60 3,52 211,20 27,46     

Σπανάκι 100 1,21 121,00 15,73     

Σταφύλια σουλτανίνα  400 4,12 1.648,00 214,24     

Φασολάκια 90 3,49 314,10 40,83     

Φράουλες 150 2,55 382,50 49,73     

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΥΣ 24265   30.317,50 3.941,28 0,00 34.258,78 

ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ              

Γάλα πλήρες (1lit) /τεμ  23500 1,19 27.965,00 3.635,45     

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΥΣ     27.965,00 3.635,45 0,00 31.600,45 

                           ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ     379.741,27 49.165,48 370,87 429.277,62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 1: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1. Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

2. Οι  διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3. Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

4. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

5. Οι διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 

του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» και ειδικότερα το άρθρο 

63. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4111/2013, αρ. 4 (διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών). 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013». 

9. Οι διατάξεις του Ν.  4155/2013 (ΦΕΚ/Α/29.05.2013)  «Εθνικό Σύστημα  Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

10. Η Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
11. Οι διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών 

προσώπων και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα – τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 
161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα 

της προμήθειας ειδών, ως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα μελέτη. Προϋπόθεση είναι στην 

προσφορά υποχρεωτικά να συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος (δηλαδή ο 

συμμετέχων μπορεί μεν να προσφέρει σε μόνο κάποιο ή κάποια ή και σε όλα τα τμήματα, δεν μπορεί 

όμως να προσφέρει μέρος των ειδών του τμήματος ή των τμημάτων που υποβάλλει προσφορά). 
 

Οι προμηθευτές στο υποβαλλόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναφέρουν, ανάλογα με το 
κριτήριο κατακύρωσης: 
 

α) Είτε το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 

λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει   από   το   εκάστοτε εκδιδόμενο 

δελτίο πιστοποίησης τιμών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, 

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

β) Είτε το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στις τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης. 
 

Επίσης: 
 

•  Η προσφερόμενη έκπτωση θα είναι ενιαία ανά τμήμα. Αυτό σημαίνει ότι η προσφερόμενη 

έκπτωση μπορεί μεν να είναι διαφορετική ανά τμήμα, υποχρεωτικά όμως θα είναι ίδια για όλα τα 

είδη του τμήματος. 
 

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

•  Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με 
τους ουσιώδεις όρους και προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 

• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η τιμή μονάδας 





 

 

της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της προμήθειας και για 

κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται. 
 

• Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές θα 
εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. 

 
•  Το κόστος μεταφοράς, όπως επίσης και κάθε είδους κρατήσεις και άλλες δαπάνες για την 

παράδοση των ειδών όπως προβλέπεται και απαιτείται στην παρούσα μελέτη, θα 
συμπεριλαμβάνονται και θα συνυπολογίζονται στην τιμή προσφοράς. 
 

•   Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
 

Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα των προς προμήθεια ειδών, κατά 

την κρίση της. Τα δείγματα πρέπει να προσκομισθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από 

έγγραφη πρόκληση της επιτροπής αξιολόγησης. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για ένα (1) 

έτος, εκτός εάν οι ποσότητες εξαντληθούν νωρίτερα. Εάν οι ποσότητες δεν εξαντληθούν εντός ενός 

έτους από την υπογραφή της σύμβασης, μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων, η διάρκεια αυτής 
μπορεί να παραταθεί χρονικά έως την παράδοση του συνόλου των ποσοτήτων. 
 
 

Εφόσον, δεν υφίσταται τέτοιο κώλυμα, ο ανάδοχος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της 

σύμβασης, προσκομίζοντας και τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος. 
 

Η σύμβαση υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, με βάση τους όρους της διακήρυξης και 
των τευχών που τη συνοδεύουν, καθώς και την οικονομική προσφορά του προμηθευτή, καθώς και τις   
τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα  ύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός της δοθείσης 

προθεσμίας, τότε η εγγύηση συμμετοχής εκπίπτει υπέρ του Δήμου. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

Ο ανάδοχος οφείλει από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα τριών 

(3) ημερών ή όσο το δυνατόν συντομότερο επιβάλλεται από τις ανάγκες, να παραδώσει την 

παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίμων. Ειδικά η παράδοση του άρτου, μπορεί να ζητηθεί να 

γίνεται υποχρεωτικά καθημερινά. 
 

Η προσωρινή παραλαβή των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο. Η οριστική παραλαβή γίνεται 

εντός διμήνου από τη λήξη της σύμβασης ή της τελευταίας προσωρινής παραλαβής. Εάν εντός του 

χρόνου ισχύος της σύμβασης ή της τελευταίας προσωρινής παραλαβής και του χρόνου έως τη 

σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παρουσιαστεί έλλειψη συμφωνηθείσας ιδιότητας ή 

ελαττώματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν κατά την  παραλαβή, ή ακαταλληλότητα 

υλικού, ο Δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να επιδιώξει είτε την αναστροφή της αγοραπωλησίας, 
είτε την ανάλογη μείωση του τιμήματος ή την αντικατάσταση του προϊόντος. 

 
Η προσωρινή παραλαβή θα γίνεται τμηματικά από την οικεία επιτροπή, παρουσία του αναδόχου. Εάν 

κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης,  η  επιτροπή  

μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους και την αντικατάσταση 

αυτού εντός δυο εργασίμων ημερών. Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ανωτέρω προτάσεις 

εντός των οριζομένων από αυτήν προθεσμιών, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση 

αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, με τον προσφορότερο τρόπο. 
 





 

 

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
 

Η προσωρινή παραλαβή των υλικών θα γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοση αυτών 

από την αρμόδια τριμελή επιτροπή και η οριστική παραλαβή του υλικού θα γίνεται με τη σύνταξη του 

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, από την ίδια επιτροπή. Εάν η παραλαβή των ειδών και η 

σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο, τότε 

θεωρείται ότι συντελέστηκε αυτοδίκαια εφόσον παρέλθουν 30 ημέρες μετά από ειδική όχληση της 

εταιρίας και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

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

τριών (3) ημερών ή όσο το δυνατόν συντομότερο επιβάλλεται από τις ανάγκες, να παραδώσει την 

παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίμων. Ειδικά η παράδοση του άρτου μπορεί να ζητηθεί να γίνεται 

υποχρεωτικά καθημερινά. 
 

2.  Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται τμηματικά, περιοδικά και σε τακτά χρονικά 

διαστήματα στα μέρη που θα υποδεικνύονται από το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα και ανάλογα 

με τις ανάγκες τους (π.χ. παιδικοί σταθμοί). Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη 

απόκλιση και από τους όρους της σύμβασης. 
 

3. Ειδικά τα είδη αρτοποιείου θα παρασκευάζονται την ημέρα παράδοσής τους, ενώ τα νωπά 
λαχανικά και φρούτα 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. Οι ποιοτικές απαιτήσεις αναφέρονται 
στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 
 

4. Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας 

νομοθεσίας περί συσκευασίας των τροφίμων. Επίσης οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι 

ελλιπούς βάρους, χτυπημένες κλπ. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί, οι συγκεκριμένες 

συσκευασίες θα πρέπει να αντικατασταθούν με την επόμενη παράδοση. Εάν κατά την παραλαβή  

διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να  
προτείνει  την  τέλεια  απόρριψη  των προμηθευόμενων ειδών. 
 

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. 
 

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί για την ημέρα και ώρα που προτίθεται  να παραδώσει 

το κάθε τρόφιμο, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα, εκτός και αν η ημέρα, ώρα και 

τόπος παράδοσης είναι ορισμένος και τακτικός. 

 
7. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να μετατίθεται,   

μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας και 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. 
 

8.  Για εκπρόθεσμη παράδοση εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 207 του Ν. 4412/2016. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται τμηματικά (όπως και οι παραδόσεις) με έκδοση 

εντάλματος από την Οικονομική Υπηρεσία του κάθε φορέα υλοποίησης στο όνομα του αναδόχου, 

βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων κωδικών προϋπολογισμού μετά την οριστική 

παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, αφού 
βεβαίως ολοκληρωθεί η αναγκαία νόμιμη διοικητική διαδικασία και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Ο 

ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. 
 





 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος σε ποσοστό 4%, κράτηση σε ποσοστό 0,10% συν χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί 

της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με το κόστος δημοσιεύσεων της 

διακήρυξης στον τύπο, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του 

διαγωνισμού. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΡΗΤΡΕΣ 
 

1.  Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει, κατά το χρόνο υπογραφής της, 

εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
 

2. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου: Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή 

εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 

απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι 

κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην 

κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
 

Η αναθέτουσα αρχή 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 ανάδοχος υποχρεούται να 

ανταποκριθεί στην απαίτηση αυτή. 
 

Εξάλλου, οι ποσότητες των ειδών στον προϋπολογισμό δεν  παύουν να αποτελούν μια εκτίμηση (ο 
προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός). Επομένως, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά την 

αντικατάσταση ορισμένων ειδών, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες 

π.χ. αντί μοσχάρι χοιρινό, αντί πέρκα βακαλάο, αντί κεράσια πορτοκάλια ή άλλα φρούτα και 

λαχανικά εποχής κλπ. χωρίς εννοείται υπέρβαση στον προϋπολογισμό του κάθε τμήματος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

α) ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ: (Μόσχος Ποντίκι Α/Ο , Μόσχος Μ/Ο, Χοιρινό Μ/Ο) 

Το κρέας να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα πριν 48 ώρες και 

μέχρι 6 ημέρες , να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του 
Κτηνιατρικού-Υγειονομικού ελέγχου. Ειδικά για το μοσχαρίσιο κρέας απαιτείται η προσκόμιση 

ετικέτας επισήμανσης. Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και 

φυσική κατάσταση με εξωτερικό στρώμα λίπους 1-1.5 εκατοστά. Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης 

του στον φορέα δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία ανώτερη των + 7°C οξύτητα (ΡΗ) 

μεγαλύτερη του 6,1 και μικρότερη του 5.6 και αλλοίωση του χρώματος της οσμής και της σύστασης. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει κρέας σε ποσότητα και ποιότητα σύμφωνα με την 

παραγγελία του φορέα. Να δηλώνει τις ποσότητες κρέατος κατά κατηγορία και ποιότητα τόσο στο 

δελτίο αποστολής όσο και στο αντίστοιχο τιμολόγιο. 

β) ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
Τα οπωρολαχανικά θα είναι πρώτης ποιότητας της εποχής. Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων 

ελαττωματικών. Στα φρούτα που προσφέρονται σε συσκευασία με περισσότερες από μία σειρά θα 

πρέπει όλες οι σειρές να είναι πρώτης ποιότητας. Τα οπωρολαχανικά να μην είναι μεταλλαγμένα. 

γ) ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ: ολόκληρα – τεμαχισμένα (στήθος ή μπούτι) 

Τα κοτόπουλα θα πρέπει να έχουν επαρκή θρέψη, να έχουν σφαγεί κανονικά και όχι λόγω αρρώστιας, 

σε εγκεκριμένα και νόμιμα λειτουργούντα πτηνοσφαγεία, να φέρουν την σφραγίδα του 

πτηνοσφαγείου και την ημερομηνία σφαγής και ανάλωσης, να είναι αποπτερωμένα, χωρίς κεφάλι και 

πόδια και χωρίς το συκώτι, στομάχι, καρδιά και έντερα.  

δ) ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ  

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να έχουν συντηρηθεί κανονικά, να μη παρουσιάζονται σημεία 
αφυδάτωσης, αποχρωματισμού ή οσμής μη κανονικής. Ο επίπαγος θα πρέπει να ανέρχεται στα μεν 

ολόκληρα ψάρια μέχρι 10% του βάρους των, στα φιλετοποιημένα ή τεμαχισμένα μέχρι 15 % του 

βάρους των. Το ποσοστό έκπτωσης % θα δίδεται ανά κιλό (καθαρό βάρος συν νόμιμος επίπαγος). 

ε) ΑΥΓΑ 

Τα προμηθευόμενα αυγά να είναι Α΄ Κατηγορίας. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης και συλλογής 

τους . 

στ) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 

Τα Προμηθευόμενα προϊόντα πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάσεις του ΠΔ 56/95. Τα 

προμηθευόμενα είδη πρέπει να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια. Το 

παστεριωμένο γάλα θα προμηθεύεται σε συσκευασία με εσωτερική στοιβάδα πλαστικού 3,5 % 
λιπαρά. Εάν το γάλα όταν βράσει κόψει τούτο σημαίνει ότι έχει αυξημένη οξύτητα και απορρίπτεται 

χωρία καμία άλλη χημική εξέταση. Η μεταφορά να γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία αυτοδύναμου 

ψύξεως. 

ζ) ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

Τα προμηθευόμενα ζυμαρικά να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις , να είναι 

επώνυμα ή Α΄ κατηγορίας. 

η) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ  

Το ελαιόλαδο να είναι επώνυμο ή Α΄ κατηγορίας , να έχει οξύτητα 0,1 βαθμών , να είναι 

συσκευασμένο σε δοχείο 5 λίτρων. και να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 

θ) ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (άρτος τ.70 % -ατομικά ψωμάκια  σάντουιτς 90 γρ. – τσουρέκι ατομικό 100 γρ.) 
Ο προμηθευόμενος άρτος και τα αρτοσκευάσματα θα πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων 

ισχύουσες διατάξεις. Το πραγματικό βάρος του ψημένου ψωμιού θα πρέπει να είναι αυτό των  1000 

γρ. Ο προμηθευόμενος άρτος πρέπει να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΚΕΦΟ καθημερινά με την 

έναρξη του ωραρίου λειτουργίας 07:00 κομμένος σε φέτες. 

ι) ΕΙΔΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ 

Τα προϊόντα τυροκομίας θα πρέπει να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση , να είναι 

απαλλαγμένα από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. 

Προκειμένου για φέτα τα τρίμματα αποκλείονται. Τα τυροκομεία να πληρούν τις προϋποθέσεις του 

Π.Δ. 56/95. 
ια) ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 





 

 

Τα γλυκά θα πρέπει να παρασκευάζονται από γνήσια υλικά και όχι από προϊόντα απομιμήσεως, με 

άριστες συνθήκες καθαριότητας και σε εργαστήρια που είναι εφοδιασμένα με την προβλεπόμενη από 

την νομοθεσία άδεια λειτουργίας και να εφαρμόζουν τις εκάστοτε περί τροφίμων διατάξεις της Ε.Ε. 

ιβ) ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (αρακάς – φασολάκια κ.λ.π. ) 

Τα προμηθευόμενα κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι πρώτης ποιότητας και θα πληρούν τις εκάστοτε 

περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Δεν πρέπει να προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά. 

ιγ) ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Τα προϊόντα να έχουν βεβαίωση από αρμόδια Κρατική Υπηρεσία ότι προέρχονται από βιομηχανία ή 

βιοτεχνία που εφαρμόζει το σύστημα HACCP στην παραγωγή, στην αποθήκευση και στην διακίνηση  

Πρέπει επίσης να εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις στους αποθηκευτικούς χώρους καθώς και στην 
διακίνηση των προϊόντων του. Τα προμηθευόμενα είδη παντοπωλείου θα πληρούν τις εκάστοτε περί 

τροφίμων ισχύουσες διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

ιδ) ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ 

Όλα τα ψάρια θα πρέπει να έχουν συντηρηθεί κανονικά, να µην παρουσιάζονται σηµεία 

αφυδάτωσης, αποχρωµατισµού ή οσµής µη κανονικής και γενικά να πληρούν τις εκάστοτε περί 

τροφίµων ισχύουσες γενικές διατάξεις. Μεταξύ των δικαιολογητικών απαιτείται και η προσκόµιση 

βεβαίωσης της ∆/νσης Κτηνιατρικής ότι τα ψάρια προέρχονται από καταχωρηµένη ιχθυόσκαλα ή από 

εγκεκριµένη εγκατάσταση µε HACCP καθώς επίσης και Κ.Α.Κ.Ε. (Κωδικός Αριθµός Κτηνιατρικής 

Έγκρισης). 
 
 

Κ. Νευροκόπι, 13/07/2022 
 
 

        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                             Συντάχθηκε 

Η  Προϊστάμενη  Δ/νσης      

   Προγραμματισμού, οργάνωσης, 

πληροφορικής και τοπικής 

Οικονομικής ανάπτυξης 

 

 

      Σακελλαρίου Κωνσταντίνα          Μάστος Πασχάλης 

                               ΠΕ Γεωπόνων              ΔΕ Διοικητικού 

 

 

 




