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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή   

Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης  

Τηλ.:25313 52448 – 426 

Fax. 25310 81659          

 E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

     

    

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΓΙΑ ΤA ΕΤH 2018 και 2019 

 

(Με Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό) 

 

Αρ. Mελέτης  22/2018 

 

Εκτιμώμενης Αξίας: 83.966,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

98.133,29 € συμπεριλαμβανομένου των Φ.Π.Α. 13% και 24% ανάλογα με τα υπό προμήθεια είδη. 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1

. 

  1. Τεχνική Έκθεση 

2

. 

  2. Γενική & Eιδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

   3. Τεχνικές Προδιαγραφές  

3

. 

  4. Ενδεικτικός Πίνακας Εκτιμώμενης Αξίας 

   5. Τιμολόγιο Προσφοράς (για τα είδη με προσφερόμενη τιμή – ποσοστό έκπτωσης) 

   6. Φύλλο Συμμόρφωσης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

    

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Α) Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η συμπληρωματική προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου, κρεοπωλείου, 

παντοπωλείου  και γαλακτοκομικών ειδών για τα Έτη 2018 και 2019 και συντάσσεται για τις ανάγκες σίτισης βρεφών 

και νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο μέριμνας και αλληλεγγύης Δήμου 

Κομοτηνής», κατόπιν της αριθ. Υ1α/76785/12-10-2017 απόφαση Υπουργού Υγείας (Β΄3758), της αριθ. Υ1α/Γ.Π. OLK. 

76785 του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 3758/Β΄/25-10-2017) που αφορά τον ιατρικό έλεγχο προσωπικού, διατροφής και 

κανόων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς 

σταθμούς. 

Τα συγκεκριμένα είδη δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στην αριθ. 27/2017 ενιαία μελέτη (ΑΔΑΜ: 

17REQ005885510) μελέτη που συντάχθηκε τον Μάρτιο του 2017 και αφορούσε όμοια προμήθεια για τα έτη 2018 

και 2019, καθώς τα είδη για τα οποία πραγματοποιείται η παρούσα προμήθεια προστέθηκαν στην διατροφή των  

βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς κατόπιν της μεταγενέστερης της σχετικής 

μελέτης απόφασης του Υπουργού Υγείας. 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 48 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18/Α΄/25-01-13) με τις οποίες κυρώθηκε και έχει 

ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 12 Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ Α΄240) Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών 

αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, 

πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους». 

Με βάσει τα παραπάνω, η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά προμήθεια ειδών για το ΝΠΔΔ Κέντρο Μέριμνας και 

Αλληλεγγύης Κομοτηνής (προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς). 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και με 

κριτήριο κατακύρωσης:  

➢ για τα είδη κρεοπωλείου και ιχθυοπωλείου, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα 

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

εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α΄/14-02-2006),  Σχετική πράξη (Ελ. Συν. Κλιμ. ΣΤ΄ Πράξη 

14/2015) και  

➢ τη χαμηλότερη τιμή για τα είδη παντοπωλείου, τυροκομικών, στις τιμές της παρούσας μελέτης.  

Β) Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού θα γίνει με Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής {χαμηλότερη 

τιμή κατ’ είδος}, με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής. 

Γ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα ή και περισσότερα είδη, για τη συνολική ωστόσο 

προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε είδους, όπως αυτά παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης. 

 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-142015-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CF%84/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-142015-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CF%84/
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Δ) Το ΚΕ.ΜΕ.Α. έχει την δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί να μην εξαντλήσει τον αριθμό των ποσοτήτων που 
αναφέρονται στη παρούσα μελέτη. Εάν ωστόσο επιθυμεί να προμηθευτεί όλη την ποσότητα των αγαθών, τότε ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να την παραδώσει. Επίσης το ΚΕ.ΜΕ.Α. έχει την δυνατότητα να τροποποιήσει τις 
ποσότητες που ενδεικτικά αναφέρονται στον προϋπολογισμό και για τις οποίες πρέπει να υποβληθεί προσφορά, 
ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και πάντως χωρίς να ξεπεραστεί το ποσό της συμβατικής αξίας.  

Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής 
Νομοθεσίας. 

Ε) Τα είδη τα οποία που αφορά η παρούσα μελέτη είναι τα εξής: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

Κ.Α.Εξ. που θα βαρύνουν στον 

τακτικό προϋπολογισμό του 

ΚΕ.ΜΕ.Α για τα έτη 2018 και 

2019 

CPV 

ΨΑΡΙΑ - ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 

1 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ή ΓΑΛΕΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 

10.6481.07 03311000-2 

2 ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΙΧΘ. 

3 ΛΑΒΡΑΚΙ ΙΧΘ. 

4 ΧΤΑΠΟΔΙ ΚΑΤ. 

5 ΣΟΥΠΙΑ ΚΑΤ. 

6 ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΚΑΤ. 

 
    

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (Παντοπωλείου – Κρεοπωλείου – Γαλακτοκομικά) 

1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ 

10.6481.08 

15613310-4 

2 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΗΣ 15811500-1 

3 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΟΛΙΚΗΣ 15850000-1 

4 ΠΛΙΓΟΥΡΙ 15850000-1 

5 ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ 15612110-5 

6 ΖΑΧΑΡΗ  ΚΑΣΤΑΝΗ 15831000-2 

7 ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΥΡΗ 15831000-2 

8 ΦΡΕΣΚΟ ΒΟΥΤΥΡΟ 15530000-2 

9 ΤΑΧΙΝΙ 03111500-7 

10 ΣΟΥΣΑΜΙ 03111500-7 

11 ΣΤΑΦΙΔΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 03222115-2 

12 ΣΤΑΦΙΔΕΣ ΞΑΝΘΕΣ 03222115-2 

13 ΒΡΩΜΗ 15613100-9 

14 ΛΙΝΑΡΟΣΠΟΡΟ 03111000-2 

15 ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ 15332410-1 

16 ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΑΝΑΛΑΤΟΥΣ 03200000-3 

17 ΦΙΔΕΣ 15851200-0 

18 ΣΙΤΑΡΙ 03211100-4 

19 ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ (ΣΠΑΛΑ) 15110000-2 

20 ΓΡΑΒΙΕΡΑ 15540000-5 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

   

2. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο προμήθειας - Προϋπολογισμός. 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου, κρεοπωλείου, παντοπωλείου, και 

γαλακτοκομικών ειδών για το οικονομικό έτος 2018 και 2019 και συντάσσεται για τις ανάγκες σίτισης βρεφών και 

νηπίων, που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο μέριμνας και αλληλεγγύης Δήμου 

Κομοτηνής». 

β) Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται σε τόπους που θα οριστούν από το Ν.Π.Δ.Δ. με την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. Πιο αναλυτικά, η ποσότητα των ειδών, η οποία θα ορίζεται από τους Παιδικούς και 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ως η καθημερινή αναγκαία ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών τους και θα παραδίδεται 

από τον προμηθευτή υποχρεωτικά καθημερινά και ώρες 7:00- 9:00 π.μ. στα εξής σημεία: 

Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Γ. Ζαρίφη 1 

(Περιοχή Καθεδρικού Ναού) Β΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ακροπόλεως τέρμα 

( Περιοχή Σταθμού) Γ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Τραπεζούντας 11 

(Περιοχή ΙΚΑ) Ε΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ολύμπου 1 

(Περιοχή Στρατώνων) Ζ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μάρκου Μπότσαρη 1 

(Περιοχή ΙΚΑ) 
Η΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός 

Γοργοποτάμου & Δωδεκανήσου 

(Περιοχή Κολυμβητηρίου) 

Α΄ Δημοτικός Παιδικός – Βρεφονηπιακός Σταθμός Γ. Παπανδρέου 45 

(Περιοχή Εκτενεπόλ) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κοσμίου Κόσμιο 

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ροδίτη Ροδίτης 

Δημ. Παιδικός Σταθμός Ν. Σιδηροχώρι Ν. Σιδηροχώρι 

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αίγειρος Αίγειρος 

Δημ. Παιδικός Σταθμός Νέα Καλλίστη Ν. Καλλίστη 

 

γ) Η εκτιμώμενη δαπάνη για την προμήθεια του ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής για δύο έτη, και 

συγκεκριμένα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την 31/12/2019, έχει προϋπολογισθεί συνολικά 

στο ποσό των ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι (83.966,00 €) χωρίς τον Φ.Π.Α. 

Η ανωτέρω εκτιμώμενη δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.Εξ., όπως αυτοί προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 

οικονομικού Έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής ως εξής : 

1) τον Κ.Α. 10.6481.07 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕ.ΜΕ.Α. οικ. Έτους 2018, για την προμήθεια ειδών 

ιχθυοπωλείου, ποσού 22.407,90 € 

2) τον Κ.Α. 10.6481.08 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕ.ΜΕ.Α. οικ. Έτους 2018, για την προμήθεια  ειδών 

παντοπωλείου – κρεοπωλείου & γαλακτοκομικών, ποσού 14.948,80 € 



Σελίδα 5 από 23 

 

3) και με ποσά 29.916,75 € και 30.859,84 € θα βαρύνει τους αντίστοιχους Κ.Α.Εξ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. του οικονομικού 

έτους 2019. 

δ) Οι τιµές που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό (εκτιμώμενη αξία) έχουν ληφθεί για τα µεν 

κρέατα, είδη ιχθυοπωλείου από την αρμόδια υπηρεσία του τμήματος εμπορίου, ενώ για τα είδη παντοπωλείου, 

γαλακτοκομικών ειδών από σχετική έρευνα της αγοράς. 

 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις. 

  Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις όπως 

αναφέρονται ανωτέρω (τεχνική έκθεση) στην παρούσα μελέτη καθώς επίσης και από τις ακόλουθες. Συντάχθηκε 

με βάση το αίτημα που υπέβαλε η αρμόδια υπηρεσία του ΚΕ.ΜΕ.Α. 

Η παρούσα δημόσια σύμβαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των κάτωθι: 

1) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2) Του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006). 

3) Του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 σχετικά με την πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης. 

4) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

5) Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις». 

6) Του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240) που κυρώθηκε με 

το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄18). 

7) Του από 07/02/2017 αιτήματος του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής αναφορικά με τις 

ανάγκες του για την παρούσα προμήθεια τροφίμων. 

8) Της με αριθ. πρωτ. Π1/358/99 (ΦΕΚ 92/10-02-99 τεύχος Β΄) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία 

εξαιρούνται από την ένταξή τους στο Ε.Π.Π. οι προμήθειες τροφίμων για τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. και 

Ιδρύματα αυτών. 

9) Του Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β "Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις" και την Υ.Α. 1100/87 “Κώδικας Τροφίμων και Ποτών” (ΦΕΚ 

788Β). 

10) Του Π.Δ. 410/94 “Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος”, όπως 

συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 79/2007. 

 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας – Ειδικοί Όροι. 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τους όρους 

που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής.  

Κριτήριο Κατακύρωσης: Για το κρέας – είδη ιχθυοπωλείου, η προσφερόμενη έκπτωση δίνεται στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί 

στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το δε ποσοστό έκπτωσης είναι σταθερό και 

αμετάβλητο και ισχύει για όλη τη συμβατική διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε 

αναθεώρηση.  

• Για όλα τα υπόλοιπα είδη τροφίμων, η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και 

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

• Η τεχνική προσφορά που θα υποβληθεί για τον διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί για τα υπό 

προμήθεια είδη, πρέπει να συνοδεύεται και με το επισυναπτόμενο φύλλο συμμόρφωσης (επί ποινή αποκλεισμού). 
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• Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα γενικά στοιχεία, την τεχνική περιγραφή και τους ειδικούς 

όρους των τεχνικών προδιαγραφών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Όμοια, προσφορές που παρουσιάζουν ελλείψεις ή 

ασάφειες σε σχέση με στοιχεία που ζητούνται από το αναλυτικό φύλλο συμμόρφωση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Με την κοινοποίηση της παραγγελίας η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται εντός 48 ωρών στον χώρο 

που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

• Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα ή για περισσότερα είδη, ή για το σύνολο των 

ειδών.  

• Τα τιμολόγια θα εκδίδονται μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο του Ν.Π. και το κόστος θα 

καταβάλλεται με την συμπλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών από πλευράς του Ν.Π.. 

• Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή 

του σχετικού συμφωνητικού έως και την 31/12/2019. 

• Το Ν.Π.Δ.Δ. – ΚΕ.ΜΕ.Α. έχει την δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί να μην εξαντλήσει τον αριθμό των 

ποσοτήτων που αναφέρονται στη παρούσα μελέτη. Εάν ωστόσο επιθυμεί να προμηθευτεί όλη την ποσότητα των 

αγαθών, τότε ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τα παραδώσει. Το σύνολο των ποσοτήτων και των ειδών δύναται 

να απορροφηθεί, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο και απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, εντός 

της διάρκειας ισχύος της σύμβασης. 

• Επίσης το Ν.Π.Δ.Δ. – ΚΕ.ΜΕ.Α. έχει την δυνατότητα να τροποποιήσει τις ποσότητες που αναφέρονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό, ανάλογα με τις ανάγκες του Ν.Π., χωρίς όμως να υπερβεί το ποσό της συμβατικής αξίας του 

συνόλου των ειδών για την οποία αναδείχθηκε ο ανάδοχος της προμήθειας. 

• Οι ποσότητες των ζητουμένων προς προμήθεια ειδών των ομάδων είναι ενδεικτικές προκειμένου να 

διαμορφωθεί η συνολική προσφερόμενη τιμή που θα αναγράφεται σε κάθε μία από τις προσφορές που θα 

συγκεντρωθούν. Οι ποσότητες θα διαμορφωθούν ανάλογα με τις ανάγκες του εντολέα μέσα όμως στα όρια του 

συμβατικού ποσού που θα προκύψει. 

 

Άρθρο 4o – Συμβατικά στοιχεία προμήθειας 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 

α) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού  

β) Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων  

γ) Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων  

δ) Τεχνικές Προδιαγραφές  

ε) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και  

στ) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου  

 

Άρθρο 5ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος - Σύναψη Σύμβασης 

Ο Δήμος Κομοτηνής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, θα 

κοινοποιήσει αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 

και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω του συστήματος 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. {μέσω της επικοινωνίας}. 

Οι συμβάσεις συντάσσονται από τον αρμόδιο υπάλληλο του του προαναφερόμενου νομικού προσώπου και 

περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, βάσει του άρθρου 105 του Ν.4412/2016. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 

και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και 

μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών. 

β) Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
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Μετά την έλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 

τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 

συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, απορρίπτεται η προσφορά του, σύμφωνα 

με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά. Εκτός αν ο ανάδοχος επικαλεστεί και αποδείξει έλλειψη υπαιτιότητας. Κατά της απόφασης χωρεί 

ένσταση, η οποία αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 

του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 6o - Εγγυήσεις 

    Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. Α) του Ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά με μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην 

Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (η πρωτότυπη) εντός τριών (3) ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή. 

Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι 2,00 % επί του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α. εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλει προσφορά για το σύνολο 

των ειδών της προμήθειας. 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα είδη της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 

συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α., του/των προσφερομένου/ων ειδών. (άρθρο 72 

παρ.1α του Ν.4412/2016). 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Στην παρούσα προμήθεια ο χρόνος ισχύος της προσφοράς 

ορίζεται σε 180 ημέρες, οπότε ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε 210 ημέρες από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου ή στα κράτη μέρη του ΣΔΣ και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το 

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον οικονομικό φορέα. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 

Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Αν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις , ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση κατά τα προβλεπόμενα των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

 

Άρθρο 7o – Πληρωμή 

Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται τμηματικά και στο 100% των τμηματικά προσκομιζομένων 

τιμολογίων, μετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 

από την αρμόδια Επιτροπή και την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου, αφού γίνουν και όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις. 

Ο προμηθευτής εκδίδει και προσκομίζει το τιμολόγιο στην αρμόδια υπηρεσία του ΚΕ.ΜΕ.Α. το αργότερο 

μέσα στο πρώτο πενθήμερο του επομένου από την παράδοση μήνα. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί 

να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Όλα τα 

δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του ΚΕ.ΜΕ.Α. 

http://dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530
http://dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530
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Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής από αυτήν του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή 

εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 

4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει 

τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την 

έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των υλικών στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει τον 

ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των υλικών έναντι κάθε κινδύνου, μέχρι το χρόνο της  

παραλαβής τους από την αρμόδια  επιτροπή. Η παράδοση των τροφίμων θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με 

δικά του μεταφορικά μέσα - ψυγεία, τα οποία θα πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων. 

 

Άρθρο 8ο – Χρόνος και τρόπος παράδοσης 

 Η παραλαβή και ο χρόνος παράδοσης των ειδών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 206, 207, 208 και 209 του 

Ν.4412/2016. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει 

η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 

προϋποθέσεις: 

Α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 

Β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας Αρχής μετά από 

γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας Αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 

προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου 

Γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται 

στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

 Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού 

αιτήματος του προμηθευτή. 

Η κάθε παραγγελία θα περιλαμβάνει όποια από τα είδη είναι κάθε φορά αναγκαία για τη λειτουργία του 

κάθε παιδικού/βρεφονηπιακού σταθμού και όχι συνολική παραγγελία και παράδοση όλων των προϊόντων, εκτός εάν 

η αναθέτουσα αρχή το επιθυμεί.  

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει κάποια είδη μιας ομάδας με άλλα, παρεμφερή, 

ανάλογα με τις προτάσεις των ειδικών (παιδιάτρων για τους παιδικούς σταθμούς) ή για λόγους απρόβλεπτους ή 

λόγους εκτάκτων αναγκών (π.χ. καιρικές συνθήκες, ανεπάρκεια στην αγορά) προκειμένου να καλύψουν τις 

ανάγκες τους, στα πλαίσια ωστόσο, της συγκεκριμένης ανάθεσης. 

 

Άρθρο 9ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, 

μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του ΚΕ.ΜΕ.Α., σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις.  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση 

του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή 

της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 

απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
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Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Ο ανάδοχος οφείλει απαραίτητα να δίνει ακριβείς χαρακτηρισμούς των προσκομιζόμενων ειδών όπως 

κατηγορία, προέλευση και κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα τους οποίους η επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει με 

βάση την παραγγελία και τα αναγραφόμενα στοιχεία στο δελτίο αποστολής του προμηθευτή. Στη συνέχεια θα 

προβαίνει σε οποιαδήποτε απαιτούμενη εξέταση και θα υπογράφεται πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης του 

προσκομιζόμενου είδους. 

Εάν ο ανάδοχος ή αντιπρόσωπός του αρνηθεί να υπογράψει τα παραπάνω πρωτόκολλα, θα πρέπει να γίνεται 

ρητή μνεία σε αυτά για την άρνηση της υπογραφής του. Στο πρακτικό θα καταγράφονται εκτός από τα πραγματικά 

γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία της παράβασης, το είδος, η ποσότητα, η αντικατάσταση ή όχι του 

είδους που απορρίφθηκε όπως και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο η επιτροπή παραλαβής κρίνει απαραίτητο να 

μνημονευτεί. 

 

Άρθρο 10ο - Πλημμελής κατασκευή 

Ο προμηθευτής λαμβάνοντας μέρος στον διαγωνισμό θεωρείται ότι εγγυάται ότι τα προς προμήθεια είδη θα 

είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται. Θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους 

Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και το 

παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και 

επιχειρήσεις. 

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. 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 που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί 

παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και 

αποστολής στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.  

Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων ειδών κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες 

τις νόμιμες συνέπειες. 

 

Άρθρο 11ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις όπως 

ισχύουν. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

1) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (4,00%) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 

167 Α΄/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του 

ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 

2) Κράτηση σε ποσοστό 0,06% επί της συμβατικής αξίας (πλην Φ.Π.Α.), η οποία διατίθεται για την κάλυψη των 

λειτουργικών δαπανών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (εδ. 7, παρ. 3 άρθρου 4 του Ν.4013/11 όπως 

έχει αντικατασταθεί με την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16). Η κράτηση της απόφασης αυτής υπάγεται σε 

χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. 

3) Καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται 

στη διακήρυξη.  

4) Τον/Τους προμηθευτή/προμηθευτές βαρύνει/βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης 

(αναλογικά), καθώς και κάθε νόμιμη ή νέα κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα, που θα εμφανισθεί κατά το διάστημα από 

την σύνταξη της παρούσας μελέτης μέχρι την ημερομηνία που θα γίνει ο διαγωνισμός. Σε περίπτωση άρνησής του 

παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. 

Άρθρο 13ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές -Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών (βλ. σχετικό έντυπο 

φύλλου συμμόρφωσης). Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι δυσνόητες ή 

ασαφείς, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης, 

απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 
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Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και διενέργειας του διαγωνισμού και το ΚΕ.ΜΕ.Α. έχει το δικαίωμα να 

ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών 

κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των 

τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύμβασης και όσες φορές κρίνουν απαραίτητο. 

 

Άρθρο 13ο - Υπεργολαβία 

Ο προμηθευτής δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 

18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 

όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην 

εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 

Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 

αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της 

σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως 

άνω διαδικασία. 

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 

ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται 

να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 

της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 

18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 

υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 

4412/2016. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Κομοτηνή 12/02/2018 

Ο Υπάλληλος του Τμήματος 

Προμηθειών, Υλικών, 

Εξοπλισμού, Υπηρεσιών  

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Ο.Υ. 

α/α 

Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

ΠΕ Διοικητικού  

Ζωή Πολίτου 

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 

Μαρία Γκιουλέ 

ΠΕ Πληροφορικής 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

         

    

    

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

 Γενικές Προδιαγραφές – Γενικές Απαιτήσεις 

 

Ως προς τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, θα πρέπει να τηρούνται όλες οι διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και 

εμπορίας καθώς και οι προδιαγραφές της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σύμφωνα με το Π.Δ. 79/07 

(ΦΕΚ 95 Α΄/3-5-2007) «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθ. 178/2002, 

852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους 

κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για 

κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής 

νομοθεσίας προς την υπ' αριθ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και όπως αυτό 

έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4235/14 (ΦΕΚ - 32 Α΄/11-2-2014): Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 

εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 

προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Επιπλέον, κατά την παραγωγή των γαλακτοκομικών προϊόντων θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις των 

άρθρων 79 και 80 της υπουργικής απόφασης με αριθμό 1100/87 (ΦΕΚ 788/31-12-87) «Κωδικοποίηση και 

μεταγλώττιση των διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών με σύστημα κινητών φύλλων» και όπως αυτά έχουν 

τροποποιηθεί. 

Για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για τη παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζύμης και 

ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, τον τρόπο συσκευασίας και διάθεσης των προϊόντων αυτών, καθώς και για τη 

διαδικασία του ελέγχου τους, απαιτείται η εναρμόνιση στους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, στις διατάξεις του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, όπως ισχύουν κάθε φορά και στις συναφείς διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Πρέπει 

να είναι αρίστης ποιότητας, χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες, προσβολές από μικροοργανισμούς, έντομα ή ακάρεα, γαιώδεις 

προσμίξεις, τοξικές ουσίες, ανεπιθύμητες οσμές, χρωματισμούς και άλλα ανεπιθύμητα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 

Ο προμηθευόμενος άρτος, τα αρτοσκευάσματα και τα αρτοποιεία θα πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει ο 

Ν. 3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις».  

Όλα τα είδη θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788 Β΄/87) όπως 

έχει τροποποιηθεί και τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις. 

Σε όλα ανεξαιρέτως τα προϊόντα θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση όλων των πρόσθετων ουσιών (π.χ. 

συντηρητικά, αντιοξειδωτικά, χρωστικές, ενισχυτικά γεύσης, συνθετικές γλυκαντικές ουσίες, βανιλλίνη κλπ). Στις 

περιπτώσεις όπου προτείνεται η χρησιμοποίηση προσθέτου (όχι συντηρητικού, όχι τεχνητής προέλευσης και πάντα 

εγκεκριμένου από τη Νομοθεσία), θα πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα το Ινστιτούτο ώστε να δοθεί πιθανή σχετική 

άδεια. Επισημαίνεται η απαγόρευση χρήσης γλουταμινικού μονονατρίου, γλυκουρονικού νατρίου και γενικά 

συστατικών που αναφέρονται στο Άρθρο 9 στην Υγειονομική Διάταξη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 81025 2013 (ΦΕΚ 

2135/τ.Β’/29-8-2013). 

 

http://dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001531
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 Τεχνική περιγραφή ανά είδος 

 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Τα νωπά ψάρια θα είναι αρίστης ποιότητας και πολύ φρέσκα. Το δέρμα τους θα είναι λείο, στιλπνό, και 

σφριγηλό . Τα μάτια θα είναι γυαλιστερά. Τα εντόσθια θα έχουν ζωηρό κόκκινο χρώμα και δεν θα είναι λιωμένα. Όλα 

τα ψάρια θα έχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και σε περίπτωση που υπάρχουν έστω και λίγα ψάρια που δεν τηρούν 

τις προδιαγραφές, η παραγγελία απορρίπτεται στο σύνολό της. 

Τα κατεψυγμένα είδη ιχθυοπωλείου να είναι πρόσφατης καταψύξεως, Α΄ ποιότητας. Τα είδη να είναι 

συσκευασμένα σε αεροστεγές πλαστικό περίβλημα, κατάλληλο για τρόφιμα. Τα κομμάτια των ειδών πρέπει να μην 

έχουν οποιαδήποτε αλλοίωση στην όψη, οσμή ή χρώμα με επίπαγο μέχρι 15%. Να είναι όσο το δυνατόν σε ισομεγέθη 

κομμάτια. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. Αποψυγμένο ή μερικώς 

αποψυγμένο προϊόν θα επιστρέφεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Τα λοιπά χαρακτηριστικά των 

κατεψυγμένων ειδών αυτών υπόκεινται στο άρθρο 93 του κεφαλαίου ΧΙ του κώδικα τροφίμων και ποτών. Το βάρος 

κάθε κατεψυγμένου ψαριού δε θα είναι μικρότερο από 250 γραμ. 

 

 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Δημητριακά Ολικής: 

Τα δημητριακά να είναι ολικής αλέσεως σε συσκευασία 1000γρ. ανά τεμάχιο, από αγνές πρώτες ύλες, 

συσκευασμένα σε εγκεκριμένη για τρόφιμα συσκευασία με ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. Τα δημητριακά, προϊόν με 

βάση το καλαμπόκι, προοριζόμενο για πρωινό, εμπλουτισμένα με βιταμίνες, σίδηρο κ.λ.π., με μειωμένες θερμίδες και 

χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, από αγνές πρώτες ύλες, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, τυποποιημένα σε κατάλληλη 

πλαστική αεροστεγή συσκευασία, και χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας τουλάχιστον δώδεκα μήνες από την 

ημερομηνία παραλαβής του είδους. Να πληροί τους όρους που αναγράφονται στο άρθρο 103 του Κ.Τ.Π και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

 

Ψωμί Τοστ Ολικής: 

Το ψωμί του τοστ πρέπει να είναι ολικής άλεσης, απαλλαγμένο ή περιορισμένο στο ελάχιστο από trans και 

κορεσμένων λιπαρών οξέων, χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη και αλάτι όσο το δυνατόν περισσότερο το επιτρέπουν 

τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος και απαλλαγμένα μυκοτοξινών (σε όλα τα προϊόντα κάτω 

από το όριο ανίχνευσης ανεξαρτήτως του ορίου της σχετικής νομοθεσίας). Συσκευασμένο σε φέτες όπως διατίθεται 

ευρέως στο εμπόριο ελληνικής παραγωγής, σε μεγάλη συσκευασία όπου θα αναγράφονται η ημέρα παραγωγής , η 

ημερομηνία λήξης.  

 

Ζυμαρικά Ολικής: 

Τα παραδιδόμενα ζυμαρικά να είναι ολικής αλέσεως, Α΄ ποιότητας όπως αυτά ορίζονται και περιγράφονται στο 

άρθρο 115 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Λοιπών Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως και να παρασκευάζονται από 

σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη και νερό, χωρίς ζύμη, ξηραινόµενα εντός ειδικών ξηραντήρων θαλάμων µε ελαφρά 

θέρμανση (χωρίς ψήσιμο) και κάτω από υγιεινές συνθήκες. Το σιμιγδάλι από το οποίο θα παραχθούν τα ζυμαρικά 

πρέπει να παρουσιάζει τα παρακάτω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά (Άρθρο 105 και 108 του Κ.Τ.Π): (1) Υγρασία: Κατ’ 

ανώτατο όριο 13,5%. (2) Γλουτένη υγρή: Τουλάχιστον 26%. (3) Τέφρα: Ανώτατο όριο 0,8%. (4) Πίτουρα: Ανώτατο 

όριο 0,8%. (5) Οξύτητα σε θειικό οξύ: Ανώτατο όριο 0,07%. (6) Υπόλειµµα σε τετραχλωράνθρακα: Ανώτατο όριο 

0,015%. (7) Κοσκινιζόμμενο µε κόσκινο από ύφασμα μεταξωτό, Γερμανικού αριθμού 72 ή Ελβετικού αριθμού 8, δηλ. 

από βρογχίδες 1156/cm2 , πρέπει να µη διέρχεται από αυτό σε ποσοστό ανώτερο του 8%. (8) Το χρησιµοποιούµενο 

νερό πρέπει να είναι πόσιµο. Τα μέσα συσκευασίας δεν θα πρέπει να μεταφέρουν καρκινογόνες ή τοξικές ουσίες (π.χ. 

βαρέα μέταλλα, μονομερή κτλ.) και δεν δύναται να αλλοιώνουν τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των ζυμαρικών, 

πρέπει δε να πληρούν τους όρους του άρθρου 21 του Κ.Τ.Π. έκδοση 2009 και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΚ 
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89/109, του Κανονισμού 1935/2004/ΕΚ, του Κανονισμού 2023/2006, καθώς και την Οδηγία 2007/42/ΕΚ της 

Επιτροπής. H δε σήμανση να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις σήμανσης τροφίμων. 

 

Πλιγούρι μέτριο: 

Να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Να μην  παρουσιάζεται οποιαδήποτε οσμή και 

αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α’ και κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε πλαστική 

συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης. Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως 

καθαρό και απαλλαγμένο από έντομα, ακάρεα κ.λ.π. H ημερομηνία παράδοσης των ζυμαρικών θα είναι το πρώτο 

τέταρτο του συνολικού χρόνου της διατηρησιμότητας των. 

 

Αλεύρι Ολικής: 

Από 100% ολική άλεση του κόκκου του σιταριού (ενδοσπέρμιο, πίτουρο, φίτρο). 

 

Zάχαρη Καστανή: 

H καστανή ζάχαρη είναι ένας τύπος φυσικής ακατέργαστης σκούρας ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο (raw cane 

brown sugar) με μεγάλους κρυστάλλους με χρυσοκίτρινο χρώμα και προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (Π.Ο.Π). Η 

παραγωγή της να γίνεται με φυσικό τρόπο, χωρίς την επέμβαση χημικών μέχρι την κρυσταλλοποίηση της. Να έχει 

πλούσια γεύση, ιδιαίτερο άρωμα και με άριστες διατροφικές προδιαγραφές. Να μην προέρχεται, να μην περιέχει και να 

μην αποτελείται από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς 

 

Zάχαρη Μαύρη: 

Πρόκειται στην ουσία για έναν συνδυασμό κρυστάλλων ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο με την 

προσθήκη μελάσας. Σε ορισμένες περιπτώσεις η προσθήκη της μελάσας μπορεί να γίνει και με 2 διαδοχικές χημικές 

διαδικασίες, κάτι που σημαίνει ότι η μαύρη ζάχαρη δεν είναι πάντοτε η λιγότερο ακατέργαστη. Είναι περισσότερο 

αρωματική λόγω της μεγαλύτερης ποσότητας μελάσας που περιέχει, ενώ έχει και περισσότερα θρεπτικά συστατικά από 

τα άλλα είδη της ζάχαρης. Η μαύρη ζάχαρη συγκεντρώνει περισσότερη μελάσα από την καστανή ζάχαρη γιατί δεν 

υφίσταται εκτεταμένη επεξεργασία. 

 

Φρέσκο Βούτυρο: 

Το νωπό βούτυρο θα παρασκευάζεται από 100% αγελαδινό γάλα, με άριστη γεύση και ποιότητα. Θα είναι 

ανάλατο και θα  φέρει προστατευτικό περιτύλιγμα έναντι δυσμενών εξωτερικών επιδράσεων και σε συσκευασία όχι 

μικρότερη των 250 γρ.. Θα έχει περιεκτικότητα σε γαλακτική λιπαρή ύλη ίση ή μεγαλύτερη από 80% και μικρότερη 

από 90%, μέγιστη περιεκτικότητα σε νερό 16% και σε ξηρή μη λιπαρή γαλακτική ύλη 2%. Να πληροί τους όρους που 

αναγράφονται στο άρθρο 81 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

 

Ταχίνι: 

Aπό 100% ψημένο και αποφλοιωμένο σουσάμι, χωρίς την προσθήκη χημικών, συντηρητικών ή άλλων 

πρόσθετων. 

Σουσάμι: 

Το σουσάμι χρησιμοποιείται κατά την παρασκευή ψωμιού και ειδών αρτοζαχαροπλαστικής, κατά τη μαγειρική, 

κατά την παραγωγή ελαίου, για επαγγελματική χρήση. Χρησιμοποιείται ως έχει ή υποβάλλεται μαζί με το τρόφιμο σε 

θερμική επεξεργασία. Λόγω των ισχυρών αντιοξειδωτικών του εμφανίζει εξαιρετικά αυξημένη διατηρησιμότητα. Να 

έχει διατηρησιμότητα τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία συσκευασίας. Εμφάνιση: σπόροι στο χρώμα της 

ώχρας, μη αποφλοιωμένοι. Οι σπόροι από το σουσάμι να περιέχουν τουλάχιστον 50-60% υψηλής ποιότητας λάδι 

πλούσιο σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (PUFA).  

 

Σταφίδες: 

Σταφίδα χαρακτηρίζεται το προϊόν που παράγεται από την ξήρανση των ραγών των σταφυλών απαλλαγμένων 

πρακτικά μίσχων των βοτρύων (κοτσάνια) καθώς και κάθε άλλου μέρους της αμπέλου.  
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Σταφίδα ξανθή (σουλτανίνα) - Σταφίδα ξανθή (σουλτανίνα), καθαρότητα min 99,5%.  - Χρώμα: ξανθό ανοικτό έως 

σκούρο καστανό - Υφή: ελαστικός και μαλακός καρπός - Γεύση: χαρακτηριστική του προϊόντος - Οσμή: καμία 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2347/84 της επιτροπής και τις τροποποιήσεις του. Να αναγράφονται -

Επωνυμία & στοιχεία εταιρείας -Ονομασία προϊόντος -Καθαρό βάρος -Τόπος προέλευσης -Νούμερο παρτίδας (Lot No) 

-Ημερομηνία λήξης. Το προϊόν να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 121 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

Σταφίδα μαύρη (κορινθιακή) - Σταφίδα μαύρη, καθαρότητα min 99,5%. - Χρώμα: ερυθρώδες μαύρο και μπλε μαύρο - 

Υφή: ελαστικός και μαλακός καρπός - Γεύση: φρέσκια φυσική χαρακτηριστική του προϊόντος - Οσμή: φυσική καμιά 

χαρακτηριστική. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2347/84 της επιτροπής και τις τροποποιήσεις του. Να 

αναγράφονται -Επωνυμία & στοιχεία εταιρείας -Ονομασία προϊόντος -Καθαρό βάρος -Τόπος προέλευσης -Νούμερο 

παρτίδας (Lot No) -Ημερομηνία λήξης. Το προϊόν να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 121 του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών. 

 

Βρώμη: 

Νιφάδες βρώμης, από ολική άλεση ολόκληρου του σπόρου της βρώμης. Πλήρης απουσία προσθέτων, 

συντηρητικών και μυκοτοξινών. Πλήρης απουσία αλλοιογόνων και παθογόνων μικροβίων. Με υπολείμματα 

φυτοφαρμάκων εντός των θεσπισμένων ορίων της νομοθεσίας. 

 

Λιναρόσπορος: 

Χρώμα: καφέ - Υφή: ωοειδής σπόρος - Γεύση: χαρακτηριστική του είδους - Οσμή: καμιά χαρακτηριστική. 

Παρουσία ξένων υλών: max 1% - Υγρασία: max 9% - Τέφρα: max 3%. Το προϊόν να μην παράγεται από γενετικά 

τροποποιημένους οργανισμούς και να μην περιέχει κάποια πρώτη ύλη προερχόμενη από γενετικά τροποποιημένους 

οργανισμούς, επομένως δεν απαιτείται επισήμανση για ΓΤΟ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 1829/2003/ΕΚ, 

1830/2003/ΕΚ και τις τροποποιήσεις τους. Το προϊόν να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 121 του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών. Να αναγράφονται η Επωνυμία & στοιχεία εταιρείας - Ονομασία προϊόντος -Καθαρό βάρος -

Τόπος προέλευσης -Νούμερο παρτίδας (Lot No) -Ημερομηνία λήξης. 

 

Αποξηραμένα Φρούτα:  

Μείγμα από αποξηραμένα και αφυδατωμένα φρούτα, επιλεγμένα για να παρέχουν ενέργεια αποκλειστικά από 

φυσικές πηγές. Η επεξεργασία τους σε προστατευόμενο περιβάλλον διατηρεί τη γεύση και τα θρεπτικά τους συστατικά, 

χωρίς την προσθήκη συντηρητικών. Tο προϊόν να μην περιέχει γλουτένη. Ένα ιδιαίτερο, δυναμωτικό μείγμα 

αποξηραμένων φρούτων, πλούσιο σε βιταμίνες και αντιοξειδωτικά. Μείγμα αποξηραμένων φρούτων το οποίο δύναται 

να περιέχει για παράδειγμα δαμάσκηνα, σύκα, βερίκοκα, φράουλες, cranberries, και μπανάνες. 

 

Ξηρούς Καρπούς Ανάλατους: 

Μείγμα ξηρών καρπών απαλλαγμένων από αλάτι. Οι επιλογές στο μείγμα των ξηρών καρπών είναι πολλές 

όπως για παράδειγμα σε αμύγδαλα, φουντούκια, καρύδια, φιστίκια Αιγίνης, cashews, Brazilian nuts. 

 

Φιδές μέτριος: 

Από  σιμιγδάλι 100%. Το περιεχόμενο να είναι φρέσκο και σε καλή κατάσταση. Τα λοιπά χαρακτηριστικά να 

είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου XII του άρθρου 115 του κώδικα τροφίμων και ποτών. Να είναι Α΄ 

ποιότητας. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία παραγωγής 

και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας 

και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Η συσκευασία 

να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Μακροχρόνια ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 
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Σιτάρι: 

Χρώμα: κιτρινωπό ως ανοιχτό καφέ - Υφή: τραγανά μικρά ωοειδή σπέρματα - Γεύση: χαρακτηριστική του 

είδους - Οσμή: καμιά χαρακτηριστική. - Παρουσία ξένων υλών: max 0,5% - Υγρασία: max 15%. Το προϊόν είναι 

σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Διατηρησιμότητα τουλάχιστον 18 μήνες 

από ημερομηνία παραγωγής. 

 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Χοιρινό Κρέας (Σπάλα): 

Το κρέας να είναι νωπό χωρίς οστά και να παραδίδεται σε συσκευασία κενού η οποία θα φέρει ετικέτα με τις 

απαραίτητες ενδείξεις όπως προβλέπεται από τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές 

διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, θα φέρει σφραγίδα προέλευσης και θα συνοδεύεται από τιμολόγιο στο 

οποίο θα αναγράφει τον αριθμό του ζώου και την ημερομηνία σφαγής του. Θα είναι από σπάλα και συγκεκριμένα χτένι 

και ψαχνό της σπάλας (ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών). Το κρέας θα είναι απαλλαγμένο από περιτονίες και 

επιφανειακό λίπος. Τα κρέατα θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. 

Για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, απαραίτητα είναι, από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, ο κωδικός 

αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού νωπών κρεάτων, καθώς και η άδεια λειτουργίας για 

παρασκευή και εμπορία νωπού κρέατος και κιμά. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει κρέας, ποσότητα και ποιότητα σύμφωνα με την παραγγελία του 

κάθε φορέα. Να δηλώνει τις ποσότητες κρέατος κατά κατηγορία και ποιότητα τόσο στο δελτίο αποστολής όσο και στο 

αντίστοιχο τιμολόγιο. 

Το προϊόν πρέπει να έχει ένα κανονικό χρώμα χαρακτηριστικό του είδους που υπέστη κατάλληλη μεταποίηση. 

Να μην περιέχει ξένα σώματα. Να είναι καλά συντηρημένο και καθαρό. Να μην έχει αποψυχθεί μερικά ή ολικά και 

επανακαταψυχθεί. Να μην είναι αφυδατωμένο, σάπιο, ευρωτιασμένο ή ταγγισμένο. 

Ο τεμαχισμός των κρεάτων, πρέπει να γίνεται απαραίτητα από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού 

σύμφωνα με Π.Δ. 306/1980 – Περί όρων τεμαχισμού κρέατος και ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμού, 

αποστεώσεως και παρασκευής μιττωτού – όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 1115/80, (281/Α/11.12.80) «Περί 

τροποποιήσεως της περίπτωσης γ΄ του Π.Δ. 306/80 «Περί όρων τεμαχισμού νωπού κρέατος και ελέγχου των 

εργαστηρίων τεμαχισμού, αποστεώσεως και παρασκευής μιττωτού» και ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) 

ΑΡΙΘ. 1337/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της χώρας 

καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, 

προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών και να εφαρμόζει σύστημα HACCP. 

Να έχουν σφαγιασθεί σε ελεγχόμενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία, να έχουν υποστεί τον 

κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχουν σφραγισθεί με τις προβλεπόμενες σφραγίδες Κτηνιατρικού ελέγχου. Στο σφάγιο να 

υπάρχει σε κάθε τεταρτημόριό του το ειδικό καρτελάκι που εκδίδουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες όπου θα 

αναγράφονται: α) η ημερομηνία σφαγής, β) το σφαγείο όπου σφαγιάστηκε το ζώο, γ) κατά προτίμηση χώρα γέννησης: 

Ελλάδα, δ) κατά προτίμηση χώρα εκτροφής: Ελλάδα ε) Ταξινόμηση ζώου Κατηγορία: Α Διάπλαση: U ή R ή Ο Βαθμός 

πάχυνσης: 1 ή 2. 

 

 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 

Γραβιέρα 

Γενικά χαρακτηριστικά 
H γραβιέρα ΠΟΠ θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση 

αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04. Να έχει 

παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Κανονισμός 852/2004 και Κανονισμός 853/2004) και να 

συμμορφώνεται πλήρως με το άρθρο 83 (τμήμα Δ1α, 1β, 1γ) του ΚΤΠ, στο οποίο περιγράφονται οι προδιαγραφές της 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html;jsessionid=34C0000116C5456BC0B729E719C1C786?args=5C7QrtC22wHTYtwQ1DmBJndtvSoClrL879lgF_jwvvXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIIvpbx6KBw1HHdXTrvJgt1_MMTc4OIjA3_bgtIG_NJ7M.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html;jsessionid=59ACC672AF9F372BD6C7AF80D1C3DC2D?args=5C7QrtC22wHTYtwQ1DmBJndtvSoClrL8SB_VM1y34AR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQsVONVJwDuFp_MNNQPkRi7Tt1-nCUQOWlJYfqC0Oz2Og.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html;jsessionid=C2389B81440A85C4F1454EB55128CBE3?args=5C7QrtC22wHTYtwQ1DmBJndtvSoClrL879lgF_jwvvXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIIvpbx6KBw1HHdXTrvJgt1_MMTc4OIjA3_bgtIG_NJ7M.
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«Γραβιέρας ΠΟΠ». Η γραβιέρα ΠΟΠ πρέπει να φέρει «ημερομηνία ανάλωσης έως» τουλάχιστον 6 μήνες από την 

ημερομηνία παράδοσης. 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

Η γραβιέρα ΠΟΠ είναι ένα σκληρό τυρί με συμπαγή ελαστική μάζα στην οποία υπάρχουν συνήθως διάσπαρτες οπές. 

Πρέπει να έχει λευκοκίτρινο χρώμα και σκληρή επιδερμίδα. Πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ξένες ύλες. Δεν πρέπει 

να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών. 

Πρέπει να έχει ευχάριστη, υπόγλυκη γεύση και πλούσιο άρωμα, χαρακτηριστικά του είδους. Πρέπει να είναι 

απαλλαγμένη από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη). 

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 

Η μέγιστη υγρασία, η ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού και η μέγιστη περιεκτικότητα σε αλάτι στο τυρί γραβιέρα 

πρέπει να είναι σύμφωνες με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 83 (τμήμα Δ, εδάφιο 1) ΚΤΠ.  Το γάλα, από το οποίο 

παράγεται η γραβιέρα ΠΟΠ, πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί καταλοίπων 

κτηνιατρικών φαρμάκων και αντιμικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010), περί καταλοίπων φυτοφαρμάκων (Καν. 

396/2005) καθώς και επιμολυντών (αφλατοξίνη, βαρέα μέταλλα, διοξίνες και παρόμοια με τις διοξίνες PCBs - Καν. 

1881/2006). Δεν επιτρέπεται η χρήση χρωστικών, συντηρητικών και αντιβιοτικών ουσιών στο τυρί.  Το υλικό της 

συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός 

(ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις 

ορθές πρακτικές παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. Επίσης, να 

πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. Η 

προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς σκισίματα και οπές) και να είναι εφοδιασμένη με σύστημα 

ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

   

Όλα τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, ευρείας κατανάλωσης και να πληρούν τους όρους υγιεινής και 

ποιότητας  όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της 

ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεστεί για όφελος του 

οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια, στη συσκευασία τους να φέρουν ένδειξη με την ημερομηνία παραγωγής και λήξης 

κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από 

τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

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

του ΚΕ.ΜΕ.Α. Να δηλώνει τις ποσότητες κρέατος κατά κατηγορία και ποιότητα τόσο στο δελτίο αποστολής όσο και 

στο αντίστοιχο τιμολόγιο. 

Η μεταφορά του κρέατος προς την υπηρεσία θα γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά μέσα 

εφοδιασμένα με σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 

Οι προμηθεύτριες μονάδες επεξεργασίας και τεμαχισμού κρέατος οφείλουν να έχουν κωδικό αριθμό 

κτηνιατρικής έγκρισης και να εφαρμόζεται το σύστημα ασφάλειας τροφίμων HACCP στην παραγωγή, αποθήκευση 

και διακίνηση. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Κομοτηνή 12/02/2018 

Ο Υπάλληλος του Τμήματος 

Προμηθειών, Υλικών, 

Εξοπλισμού, Υπηρεσιών  

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Ο.Υ. 

α/α 

Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

ΠΕ Διοικητικού  

Ζωή Πολίτου 

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 

Μαρία Γκιουλέ 

ΠΕ Πληροφορικής 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

     

    

4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ {Εκτιμώμενη Αξία} 

 
4.1 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΤΟΥΣ 2018 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

Μ
Ο
Ν
Α
Δ
Α
 

Μ
Ε
Τ
ΡΗ

Σ
Η
Σ
 

Π
Ο
Σ
Ο
Τ
Η
Τ
Α
 

ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. 
ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΨΑΡΙΑ - ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ  (ΚΩΔ.ΕΞ. ΠΡΟΥΠΟΛ. 10.6481.07) 

1 
βακαλάος ή 

γαλέος μεγάλος 
ΚΙΛΟ 500,00 15,00 € 7.500,00 € 975,00 € 8.475,00 €   

2 τσιπούρα ιχθ. ΚΙΛΟ 350,00 10,00 € 3.500,00 € 455,00 € 3.955,00 €   

3 λαυράκι ιχθ. ΚΙΛΟ 350,00 11,00 € 3.850,00 € 500,50 € 4.350,50 €   

4 χταπόδι κατ. ΚΙΛΟ 250,00 12,00 € 3.000,00 € 390,00 € 3.390,00 €   

5 σουπιά κατ. ΚΙΛΟ 120,00 8,00 € 960,00 € 124,80 € 1.084,80 €   

6 καλαμάρι κατ. ΚΙΛΟ 120,00 8,50 € 1.020,00 € 132,60 € 1.152,60 € 22.407,90 € 

                  

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - Παντοπωλείου (ΚΩΔ.ΕΞ. ΠΡΟΥΠΟΛ. 10.6481.08) 

1 
δημητριακά 

ολικής  
ΚΙΛΟ 200,00 4,50 € 900,00 € 216,00 € 1.116,00 €   

2 
ψωμί τοστ 

ολικής 
ΚΙΛΟ 200,00 2,80 € 560,00 € 134,40 € 694,40 €   

3 
ζυμαρικά 

ολικής 
ΚΙΛΟ 750,00 1,40 € 1.050,00 € 252,00 € 1.302,00 €   

4 πλιγούρι ΚΙΛΟ 100,00 2,30 € 230,00 € 55,20 € 285,20 €   

5 αλεύρι ολικής ΚΙΛΟ 300,00 1,70 € 510,00 € 122,40 € 632,40 €   

6 
ζάχαρη  

καστανή 
ΚΙΛΟ 170,00 2,80 € 476,00 € 114,24 € 590,24 €   

7 ζάχαρη μαύρη ΚΙΛΟ 70,00 4,20 € 294,00 € 70,56 € 364,56 €   

8 
φρέσκο 

βούτυρο 
ΚΙΛΟ 80,00 12,00 € 960,00 € 230,40 € 1.190,40 €   

9 ταχίνι ΚΙΛΟ 20,00 8,00 € 160,00 € 38,40 € 198,40 €   

10 σουσάμι ΚΙΛΟ 5,00 13,00 € 65,00 € 15,60 € 80,60 €   
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11 
σταφίδες 

μαύρες 
ΚΙΛΟ 25,00 3,75 € 93,75 € 22,50 € 116,25 €   

12 
σταφίδες 

ξανθές 
ΚΙΛΟ 25,00 4,50 € 112,50 € 27,00 € 139,50 €   

13 βρώμη ΚΙΛΟ 160,00 4,50 € 720,00 € 172,80 € 892,80 €   

14 λιναρόσπορο ΚΙΛΟ 30,00 6,75 € 202,50 € 48,60 € 251,10 €   

15 
αποξηραμένα 

φρούτα 
ΚΙΛΟ 55,00 14,00 € 770,00 € 184,80 € 954,80 €   

16 
ξηροί καρποί 

ανάλατοι 
ΚΙΛΟ 150,00 12,00 € 1.800,00 € 432,00 € 2.232,00 €   

17 φιδές ΚΙΛΟ 150,00 2,80 € 420,00 € 100,80 € 520,80 €   

18 σιτάρι ΚΙΛΟ 80,00 2,00 € 160,00 € 38,40 € 198,40 € 11.897,80 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - Κρεοπωλείου (ΚΩΔ.ΕΞ. ΠΡΟΥΠΟΛ. 10.6481.08) 

19 
χοιρινό κρέας 

(σπάλα) 
ΚΙΛΟ 400,00 4,00 € 1.600,00 € 208,00 € 1.808,00 € 1.808,00 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - Γαλακτοκομικά (ΚΩΔ.ΕΞ. ΠΡΟΥΠΟΛ. 10.6481.08) 

20 γραβιέρα ΚΙΛΟ 100,00 11,00 € 1.100,00 € 143,00 € 1.243,00 € 1.243,00 € 

                  

ΣΥΝΟΛΑ 32.125,00 € 5.231,70 € 37.356,70 €   

 

 

4.2 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΤΟΥΣ 2019 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

Μ
Ο
Ν
Α
Δ
Α
 

Μ
Ε
Τ
ΡΗ

Σ
Η
Σ
 

Π
Ο
Σ
Ο
Τ
Η
Τ
Α
 

ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. 
ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΨΑΡΙΑ - ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ  (ΚΩΔ.ΕΞ. ΠΡΟΥΠΟΛ. 10.6481.07) 

1 
βακαλάος ή 

γαλέος μεγάλος 
ΚΙΛΟ 800,00 15,00 € 12.000,00 € 1.560,00 € 13.560,00 €   

2 τσιπούρα ιχθ. ΚΙΛΟ 400,00 10,00 € 4.000,00 € 520,00 € 4.520,00 €   

3 λαυράκι ιχθ. ΚΙΛΟ 400,00 11,00 € 4.400,00 € 572,00 € 4.972,00 €   

4 χταπόδι κατ. ΚΙΛΟ 300,00 12,00 € 3.600,00 € 468,00 € 4.068,00 €   

5 σουπιά κατ. ΚΙΛΟ 150,00 8,00 € 1.200,00 € 156,00 € 1.356,00 €   

6 καλαμάρι κατ. ΚΙΛΟ 150,00 8,50 € 1.275,00 € 165,75 € 1.440,75 € 29.916,75 € 

                  

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - Παντοπωλείου (ΚΩΔ.ΕΞ. ΠΡΟΥΠΟΛ. 10.6481.08) 

1 δημητριακά ολικής ΚΙΛΟ 500,00 4,50 € 2.250,00 € 540,00 € 2.790,00 €   

2 ψωμί τοστ ολικής ΚΙΛΟ 400,00 2,80 € 1.120,00 € 268,80 € 1.388,80 €   

3 ζυμαρικά ολικής ΚΙΛΟ 1.380,00 1,40 € 1.932,00 € 463,68 € 2.395,68 €   

4 πλιγούρι ΚΙΛΟ 300,00 2,30 € 690,00 € 165,60 € 855,60 €   

5 αλεύρι ολικής ΚΙΛΟ 550,00 1,70 € 935,00 € 224,40 € 1.159,40 €   

6 ζάχαρη  καστανή ΚΙΛΟ 380,00 2,80 € 1.064,00 € 255,36 € 1.319,36 €   

7 ζάχαρη μαύρη ΚΙΛΟ 150,00 4,20 € 630,00 € 151,20 € 781,20 €   
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8 φρέσκο βούτυρο ΚΙΛΟ 150,00 12,00 € 1.800,00 € 432,00 € 2.232,00 €   

9 ταχίνι ΚΙΛΟ 50,00 8,00 € 400,00 € 96,00 € 496,00 €   

10 σουσάμι ΚΙΛΟ 10,00 13,00 € 130,00 € 31,20 € 161,20 €   

11 σταφίδες μαύρες ΚΙΛΟ 50,00 3,75 € 187,50 € 45,00 € 232,50 €   

12 σταφίδες ξανθές ΚΙΛΟ 50,00 4,50 € 225,00 € 54,00 € 279,00 €   

13 βρώμη ΚΙΛΟ 400,00 4,50 € 1.800,00 € 432,00 € 2.232,00 €   

14 λιναρόσπορο ΚΙΛΟ 30,00 6,75 € 202,50 € 48,60 € 251,10 €   

15 
αποξηραμένα 

φρούτα 
ΚΙΛΟ 150,00 14,00 € 2.100,00 € 504,00 € 2.604,00 €   

16 
ξηροί καρποί 

ανάλατοι 
ΚΙΛΟ 300,00 12,00 € 3.600,00 € 864,00 € 4.464,00 €   

17 φιδές ΚΙΛΟ 250,00 2,80 € 700,00 € 168,00 € 868,00 €   

18 σιτάρι ΚΙΛΟ 100,00 2,00 € 200,00 € 48,00 € 248,00 € 24.757,84 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - Κρεοπωλείου (ΚΩΔ.ΕΞ. ΠΡΟΥΠΟΛ. 10.6481.08) 

19 
χοιρινό κρέας 

(σπάλα) 
ΚΙΛΟ 800,00 4,00 € 3.200,00 € 416,00 € 3.616,00 € 3.616,00 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - Γαλακτοκομικά (ΚΩΔ.ΕΞ. ΠΡΟΥΠΟΛ. 10.6481.08) 

20 γραβιέρα ΚΙΛΟ 200,00 11,00 € 2.200,00 € 286,00 € 2.486,00 € 2.486,00 € 

                  

ΣΥΝΟΛΑ 51.841,00 € 8.935,59 € 60.776,59 €   

 

 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  
ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

Εκτιμώμενη Αξία Προμήθειας για το έτος 2018 32.125,00 € 2.928,90 € 2.302,80 € 37.356,70 € 

Εκτιμώμενη Αξία Προμήθειας για το έτος 2019 

51.841,00 € 4.143,75 € 4.791,84 €  60.776,59 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
83.966,00 € 7.072,65 € 7.094,64 € 98.133,29 € 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Κομοτηνή 12/02/2018 

Ο Υπάλληλος του Τμήματος 

Προμηθειών, Υλικών, 

Εξοπλισμού, Υπηρεσιών  

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Ο.Υ. 

α/α 

Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

ΠΕ Διοικητικού  

Ζωή Πολίτου 

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 

Μαρία Γκιουλέ 

ΠΕ Πληροφορικής 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

    

    

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2018 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

1 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ή ΓΑΛΕΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΛΟ 500  

2 ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΙΧΘ. ΚΙΛΟ 350  

3 ΛΑΒΡΑΚΙ ΙΧΘ. ΚΙΛΟ 350  

4 ΧΤΑΠΟΔΙ ΚΑΤ. ΚΙΛΟ 250  

5 ΣΟΥΠΙΑ ΚΑΤ. ΚΙΛΟ 120  

6 ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΚΑΤ. ΚΙΛΟ 120  

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

20 ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ (ΣΠΑΛΑ) ΚΙΛΟ 400  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ,    /    /   2018 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

(ηλεκτρονική υπογραφή) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2019 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

1 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ή ΓΑΛΕΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΛΟ 800  

2 ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΙΧΘ. ΚΙΛΟ 400  

3 ΛΑΒΡΑΚΙ ΙΧΘ. ΚΙΛΟ 400  

4 ΧΤΑΠΟΔΙ ΚΑΤ. ΚΙΛΟ 300  
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5 ΣΟΥΠΙΑ ΚΑΤ. ΚΙΛΟ 150  

6 ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΚΑΤ. ΚΙΛΟ 150  

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

20 ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ (ΣΠΑΛΑ) ΚΙΛΟ 800  

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ,    /    /   2018 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

(ηλεκτρονική υπογραφή) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

     

    

6. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΟΡΟΥΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

         Όλα τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις προδιαγραφές τις σχετικής μελέτης 

και θα είναι άριστης ποιότητας. Τα είδη θα είναι κατά προτίμηση ελληνικής 

παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. και οι συσκευασίες τους θα φέρουν στα ελληνικά 

ενδείξεις, όπως αυτές αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 

Αντικειμένων κοινής χρήσης τις ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονομικές και κοινοτικές 

διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων.  

ΝΑΙ  

        Η ποιότητα των υλικών υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Παραλαβής 

Προμηθειών ΚΕ.ΜΕ.Α., το οποίο δύναται να απαγορεύσει την προμήθεια αυτών προ 

της ασκήσεως του προσήκοντος ελέγχου. 

ΝΑΙ  

        Η αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και κάθε φορέας για 

τον οποίο διενεργείται η προμήθεια, έχουν το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε 

έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών 

ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, 

ΝΑΙ  
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του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα 

διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης 

και όσες φορές κριθεί απαραίτητο. 

        Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα γενικά στοιχεία, την τεχνική 

περιγραφή και τους ειδικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

ΝΑΙ  

        Ο ανάδοχος θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα 

παρουσιάσουν ελαττώματα ή δεν θα πληρούν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας σύμφωνα 

µε τη σχετική μελέτη. 

ΝΑΙ  

        Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει προς έλεγχο τα προσφερόμενα 

δείγματα, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών αυτών ή κατά 

την εκτέλεση της σύμβασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι τεχνικές 

προδιαγραφές. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη του παραπάνω ελέγχου βαρύνει τον 

ανάδοχο. 

ΝΑΙ  

        Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωματικό ή δεν 

ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνεται από την Επιτροπή 

Παραλαβής και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή για αντικατάσταση, σε περίπτωση 

δε που ο προμηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το ελαττωματικό ή ακατάλληλο 

είδος το νομικό πρόσωπο θα προβεί σε όλες από το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες. 

ΝΑΙ  

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

(ηλεκτρονική υπογραφή) 
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