
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Κατ΄οίκον Διανομή προϊόντων 

του ΤΕΒΑ» 

 

Με δεδομένη την κατάσταση της χώρας λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν, καθώς και τα 

μέτρα προστασίας που λαμβάνονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, 

χρειάζεται να προχωρήσουμε σε εκτέλεση υπηρεσιών οι οποίες θα συμβάλλουν στον περιορισμό της 

εξάπλωσης του εν λόγω ιού. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55Α/11.03.2020) με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του» και ιδιαίτερα του άρθρο 10, παράγραφος 3, εδάφια α και β «3. α. Κατά 

το διάστημα λήψης των μέτρων της παρ. 1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την 

αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις 

προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της 

παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). β. Η κατά την περ. α’ ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 

γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή 

η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, 

στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται 

αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.» 

2. Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.03.2020 σύμφωνα με την οποία παρέχονται 

διευκρινήσεις για την εφαρμογή των μέτρων που τίθεται με την ανωτέρω ΠΝΠ. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΒΑ» 

 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣ  
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3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147
Α
) με την οποία ορίζεται ότι η ανάθεση θα γίνει με όσα ορίζονται στο άρθρο 

32, παράγραφος 2, περίπτωση γ΄ (διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση).  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ 114
Α
 ), όπως ισχύει σήμερα (ιδιαίτερα 

μετά την ψήφιση του Ν. 4412/2016). 

5. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64
Α
/14.03.2020) με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». 

6. Την Υπ. Αριθ. Εγκ: 23 με αριθμ. πρωτ.: 18659/17.3.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών 

με Θέμα: «Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης - Απασχόληση προσωπικού 

ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της 

διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19. 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε ανάθεση υπηρεσίας που αφορά στην κατ’ οίκον διανομή 

προϊόντων σε....... δικαιούχους του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους) για τον 

Απρίλιο 2020. 

Οι προδιαγραφές για την υπηρεσία περιλαμβάνονται στην με αριθμ. πρωτ.: ........μελέτη της 

...................... με τίτλο «Κατ΄οίκον Διανομή προϊόντων του ΤΕΒΑ», τις οποίες σας αποστέλλουμε 

συνημμένη και παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεσθε, να μας αποστείλετε οικονομοτεχνική προσφορά 

μέχρι την .............. 

Σας ενημερώνουμε ότι προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 θα πρέπει 

επιπρόσθετα να μας στείλετε σε ισχύ τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου 

2. Φορολογική ενημερότητα 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80, παρ. 2 του Ν. 4412/2016) 

4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 412/2016) 

5. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου για τη μη συνδρομή των λόγω αποκλεισμού της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

 

       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

       



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΕΒΑ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.. 

ΔΗΜΟΣ.... 

 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55
Α
/11.03.2020) με τίτλο «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και ιδιαίτερα του άρθρο 10, παράγραφος 3, 

εδάφια α και β «3. α. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων της παρ. 1, για προμήθειες 

υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης 

ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι 

και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 

του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). β. Η κατά την περ. α’ ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον 

προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται 

δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται 

υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την 

ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται 

αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.» 

2. Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.03.2020 σύμφωνα με την οποία 

παρέχονται διευκρινήσεις για την εφαρμογή των μέτρων που τίθεται με την ανωτέρω 

ΠΝΠ. 

3. Το άρθρο 32, παράγραφος 2, περίπτωση γ' (διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147
Α
). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ 114
Α
 ), όπως ισχύει 

σήμερα (ιδιαίτερα μετά την ψήφιση του Ν. 4412/2016). 

5. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64
Α
/14.03.2020) με τίτλο «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». 

6. Την Υπ. Αριθ. Εγκ: 23 με αριθμ.πρωτ.: 18659/17.3.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών 

με Θέμα: «Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης - 



Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης 

μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19. 

7. Το άρθρο 72 «Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες», παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», ΦΕΚ 87
Α
/7.06.2010. 

8. Το 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», ΦΕΚ 145
Α
/2016. 

9. Το ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», ΦΕΚ 145
Α
/2016. 

10. Την με αριθμ. πρωτ. 2/100018/0026/30.12.2016 εγκύκλιο «Κοινοποίηση διατάξεων του 

ΠΔ 80/2016 σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή 

οδηγιών».    

Σας διαβιβάζω την με αριθμ. πρωτ.: ..............μελέτη της ................με τίτλο «Κατ΄οίκον Διανομή 

προϊόντων του ΤΕΒΑ» συνολικού προϋπολογισμού    (..............€), συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ (24%). 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο «Κατ΄οίκον Διανομή 

προϊόντων του ΤΕΒΑ» μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).  

Η υπηρεσία θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο των εκτάκτων αναγκών των υπηρεσιών του 

Δήμου............. συγκεκριμένα για την διανομή στο σπίτι των προϊόντων του ΤΕΒΑ» (Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους) σε ....... ωφελούμενους για τον....... 2020,  (λόγω των 

κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. 

Σημειώνεται ότι λόγω του έκτακτου γεγονότος η δέσμευση του ποσού θα γίνει μετά τη 

δημιουργία κωδικού ανάληψης με τίτλο «Κατ΄οίκον Διανομή προϊόντων του ΤΕΒΑ» στον 

προϋπολογισμό του 2020 με σχετική προσεχή αναμόρφωσή του. 

 

Ως επιτροπή προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση και αξιολόγησης 

των αποτελεσμάτων προτείνεται η κάτωθι: 

................................................. 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σας παρακαλώ όπως αποφασίσετε για: 



1.  Έγκριση της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, 

ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο  τίτλο «Κατ΄οίκον  Διανομή προϊόντων του 

ΤΕΒΑ». 

2. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 

χωρίς δημοσίευση και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

3. Έγκριση της αριθμ. πρωτ.: 8570/06.04.2020 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας με τίτλο «Κατ΄οίκον  Διανομή προϊόντων του ΤΕΒΑ» συνολικού 

προϋπολογισμού  (........... €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 

(24%).  

 

 

 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

Θέμα: α. Έγκριση της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, 

ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο  "Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των 

έκτακτων αναγκών της Δομής παροχής Συσσιτίου  του Δήμου ...........»,  

β. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 

χωρίς δημοσίευση και αξιολόγησης και  

γ. Έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών με τίτλο την "Προμήθεια 

τροφίμων για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών της Δομής παροχής Συσσιτίου  

του Δήμου ........».       

 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55
Α
/11.03.2020) με τίτλο 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και 

ιδιαίτερα του άρθρο 10, παράγραφος 3, εδάφια α και β «3. α. Κατά το διάστημα 

λήψης των μέτρων της παρ. 1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με 

την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη 

μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι 

Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ 

της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). β. Η κατά την περ. α’ 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής 

Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν 

επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή 

περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι 

διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά 

πρόσωπα των ΟΤΑ.» 

2. Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.03.2020 σύμφωνα με 

την οποία παρέχονται διευκρινήσεις για την εφαρμογή των μέτρων που τίθεται 

με την ανωτέρω ΠΝΠ. 

3. Το άρθρο 32, παράγραφος 2, περίπτωση γ' (διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147
Α
). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ 114
Α
 ), όπως 

ισχύει σήμερα (ιδιαίτερα μετά την ψήφιση του Ν. 4412/2016). 

5. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64
Α
/14.03.2020) με τίτλο 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19». 

6. Την Υπ.Αριθ. Εγκ: 23 με αριθμ.πρωτ.:18659/17.3.2020 του Υπουργείου 

Εσωτερικών 

με Θέμα: «Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης - 

Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη 



διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του 

κορωνοϊού – COVID 19. 

7. Το άρθρο 72 «Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες», παρ. δ του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ 87
Α
/7.06.2010. 

8. Το 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», ΦΕΚ 

145
Α
/2016. 

9. Το ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», ΦΕΚ 145
Α
/2016. 

10. Την με αριθμ. πρωτ. 2/100018/0026/30.12.2016 εγκύκλιο «Κοινοποίηση 

διατάξεων του ΠΔ 80/2016 σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες και παροχή οδηγιών».    

 

σας διαβιβάζω την με  αριθμ.πρωτ.: 8533/3.04.2020 μελέτη της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Προστασίας με τίτλο  "Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των 

έκτακτων αναγκών της Δομής παροχής Συσσιτίου  του Δήμου .......» συνολικού 

προϋπολογισμού    (36.556,12 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 

(13%). 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της Προμήθειας  με τίτλο 

«Προμήθεια τροφίμων  για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών  της Δομής 

παροχής Συσσιτίου  του Δήμου .......» μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 

4412/2016 (Α’ 147). Η υπηρεσία θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο των εκτάκτων αναγκών 

των υπηρεσιών του Δήμου ......., συγκεκριμένα για την παροχή γευμάτων και 

τροφίμων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες λόγω των κατεπειγόντων μέτρων 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. 

Σημειώνεται ότι λόγω του έκτακτου γεγονότος η δέσμευση του ποσού θα γίνει 

μετά τη δημιουργία κωδικού ανάληψης με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων  για την 

κάλυψη των έκτακτων αναγκών  της Δομής παροχής Συσσιτίου  του Δήμου .......» 

στον προϋπολογισμό του 2020 με σχετική προσεχή αναμόρφωσή του. 

Η προμήθεια  αυτή θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο των εκτάκτων αναγκών των 

υπηρεσιών του Δήμου ......., λόγω των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του ενώ προτείνεται να γίνει μέσω της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του 

άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (147
Α
). 

Ως επιτροπή προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση και 

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων προτείνεται η κάτωθι: 

......................................  

  

  

  

  



  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σας παρακαλώ όπως αποφασίσετε για: 

1.  Έγκριση της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, 

ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο  "Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη 

των έκτακτων αναγκών της Δομής παροχής Συσσιτίου  του Δήμου........»,  

2. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 

χωρίς δημοσίευση και αξιολόγησης  

  

  

  

  

  

  

 

3. Έγκριση της με  αριθμ.πρωτ.: ...............μελέτη της .............. με τίτλο  

"Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών της Δομής 

παροχής Συσσιτίου  του Δήμου ..................» ,συνολικού προϋπολογισμού    

(..............€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (13%)  

 

 

Ο/Η συντάξας Ο/Η προισταμένος/η  

της Δ/νσης 

Ο  

Αντιδήμαρχος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΒΑ 

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
 
 

                      
 
 
 
                         ..........2020 
                            Αριθμ. Πρωτ.:  
 

 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην «ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΒΑ» (Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους) σε ......... ωφελούμενους για τον.........2020,  

λόγω των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης 

του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. 

Λόγω του έκτακτου γεγονότος η δέσμευση του ποσού θα γίνει μετά την  δημιουργία 

κωδικού ανάληψης με τίτλο «ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΒΑ» στον 

προϋπολογισμό με αναμόρφωση του. 

 

Η παροχή υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :  

1) της με αριθμ. (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 

2) της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.03.2020 με την οποία παρέχονται 

διευκρινίσεις για την εφαρμογή των μέτρων που τίθενται με την ανωτέρω ΠΝΠ 

3) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), και θα ανατεθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 

118,του νόμου , περί «Απευθείας ανάθεσης»  

4) των διατάξεων του άρθρου 209 του Κ.Δ.& Κ. (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114Α), όπως ισχύει 

σήμερα (ιδιαίτερα μετά και την ψήφιση του Ν. 4412/2016). 

https://dimosnet.gr/blog/laws/330135/


5) της αριθμ. (ΦΕΚ Α΄64/14-03-2020) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Το κόστος των παραπάνω υλικών  προϋπολογίζεται στο ποσό των ................... € 

(συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει Κ.Α. του προϋπολογισμού του 

Δήμου μας, οικονομικού έτους 2020 που θα δημιουργηθεί στην πρώτη αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού με τίτλο «Κατ΄οίκον Διανομή προϊόντων του ΤΕΒΑ» και αναλυτικά είναι:   

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ- 

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1    

ΣΥΝΟΛΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΜΕ ΦΠΑ .............. € 

                  

                                            ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ΜΕ ΦΠΑ  

 

 

         ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

(αυθημερόν) 

 Ο/  Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ         
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ....... 

 

Διακήρυξη για την "Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών της Δομής παροχής Συσσι-

τίου  του Δήμου ......» 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος ....... 

Προϋπολογισμός: (         .............. € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%) 

Διάρκεια:  

 

 

 

Κεφάλαιο 1: Περιγραφή αντικειμένου προμήθειας 

1.1 Γενικά 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της Προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων  για την 

κάλυψη των έκτακτων αναγκών  της Δομής παροχής Συσσιτίου  του Δήμου ........» μέσω της διαδικασίας δι-

απραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 

(Α’ 147). Η υπηρεσία θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο των εκτάκτων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.........., συγ-

κεκριμένα για την παροχή γευμάτων και τροφίμων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες λόγω των κατεπειγόντων 

μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιο-

ρισμού της διάδοσής του. 

Λόγω του έκτακτου γεγονότος η δέσμευση του ποσού θα γίνει μετά τη δημιουργία κωδικού ανάληψης με 

τίτλο «Προμήθεια τροφίμων  για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών  της Δομής παροχής Συσσιτίου  του 

Δήμου ............» στον προϋπολογισμό του 2020 με σχετική προσεχή αναμόρφωσή του. 

Η προμήθεια  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55Α/11.03.2020) με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώ-

πισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του» και ιδιαίτερα του άρθρο 10, παράγραφος 3, εδάφια α και β «3. α. Κατά το διάστημα λή-

ψης των μέτρων της παρ. 1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της 

κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 

32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). β. Η κατά την περ. α’ ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση 

της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν 

επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η 
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οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την 

ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νο-

μικά πρόσωπα των ΟΤΑ.» 

2. Της εγκυκλίου ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.03.2020 με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις για 

την εφαρμογή των μέτρων που τίθεται με την ανωτέρω ΠΝΠ. 

3. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) με την οποία ορίζεται ότι η ανάθεση θα γίνει με όσα ορίζονται στο άρθρο 

32, παράγραφος 2, περίπτωση γ' (διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση). 

4. Των διατάξεων του άρθρου 209 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ 114Α ), όπως ισχύει σήμερα (ιδιαίτερα μετά 

την ψήφιση του Ν. 4412/2016). 

5. Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64Α/14.03.2020) με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώ-

πισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». 

6. Την Υπ.Αριθ.Εγκ: 23 με αριθμ.πρωτ.:18659/17.3.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών 
με Θέμα: «Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης - Απασχόληση προσωπι-
κού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της 

διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19. 
 

1.2 Αντικείμενο της προμήθειας  

1.2.1 Γενικά 

Με δεδομένη την κατάσταση της χώρας, λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν, καθώς και τα μέτρα 

προστασίας που λαμβάνονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, χρειάζεται να προ-

χωρήσουμε σε εκτέλεση προμηθειών και υπηρεσιών οι οποίες θα συμβάλλουν στον περιορισμό της εξάπλωσης 

του εν λόγω ιού. 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των έκτακτων 

αναγκών   της Δομής παροχής Συσσιτίου, η οποία αφορά την παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις  

ευπαθείς ομάδες  του Δήμου ............. Η εκτέλεση της περιγραφόμενης  προμήθειας είναι επιβεβλημένη 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου, λόγω των 

έκτακτων συνθηκών που επικρατούν .  

 

1.2.2.ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Η προμήθεια αφορά τις κατωτέρω ομάδες τροφίμων: 

 

ΟΜΑΔΑ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

1 

 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15119000-5) 

 

2 

 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15800000-6) 

3 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (CPV:15500000-3) 

 

4 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ (CPV: 15220000-6) 

 

1.2.3.Εκτιμώμενη αξία συμβάσης -πηγή χρηματοδότησης 
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Η εν λόγω προμήθεια  θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου ............ για το οικονομικό έτος 

2020. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό  (........... €), συμπεριλαμβανομένου 

του αναλογούντος ΦΠΑ (13%)  

1.2.4. Τεχνικές προδιαγραφές 

Η  μελέτη  αυτή  αφορά  στην "Προμήθεια τροφίμων  για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών    της Δομής παροχής Συσσι-

τίου  του Δήμου ............»  

 Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α  ́ποιότητας, προϊόντα εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης με τις 

ανάλογες πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικει-

μένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας 

κατώτερης ποιότητας.  

Η μεταφορά των προϊόντων πρέπει να πληροί τους όρους του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών» και τις ισχύουσες Υγειονομι-

κές Διατάξεις.  

Η συσκευασία των υπό προμήθεια ειδών πρέπει να είναι κατάλληλη για τρόφιμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εν-

δεικτικά ισχύουν (όπως ενδεχομένως έχουν τροποποιηθεί):  

• Το Π.Δ. 79/2007 (Φ.Ε.Κ. 95/Α/2007) & το Π.Δ. 8/2012 (Φ.Ε.Κ. 11/Α/2012)  

• Το Π.Δ. 23/2014 (Φ.Ε.Κ. 40/Α/2014)  

• Ο Ν. 2741/28-9-1999 (Φ.Ε.Κ. 199 Α): «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων , άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρ-

μοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις»  

• Ο Ν. 3526/2007 (Φ.Ε.Κ. 24 Α/9-2-2007): «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς 

διατάξεις.»  

• Ο Ν. 4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173 Α/8-8-2013): Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπη-

ρεσιών και άλλες διατάξεις σε συνδυασμό με την Υπουργική απόφαση: Α2- 718/2014 (Φ.Ε.Κ. 2090 Β/31-

07-2014) : Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανό-

νες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)  

• Η υπουργική απόφαση: Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/2012 (Φ.Ε.Κ. 2718 Β/8-10-2012): «Υγειονομικοί όροι και προ-

ϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις 

σχετικές αντίστοιχες διευκρινιστικές μεταγενέστερα εκδοθείσες Υ.Α. και εγκυκλίους.  

• Ο Κανονισμός ΕΚ 1580/07  

Τα είδη θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται υποχρεωτικά με ειδικό όχημα-ψυγείο, πλην των συσκευ-

ασμένων προϊόντων που αναγράφουν στη συσκευασία ότι δεν χρειάζονται ψυγείο. Η μεταφορά όλων των 

ανωτέρω ειδών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα με ευθύνη του προμηθευτή, σε 

χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία και σε ώρες που θα καθορίζονται κάθε φορά από τους Υπεύθυνους 

κάθε τμήματος. Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων 

ισχύουσες διατάξεις. Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης η 

οποία, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές / είδος, θα πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 6 μήνες μετά τη παράδοση των προϊόντων . Για ότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Τρο-

φίμων και Ποτών θα ισχύουν οι εκάστοτε Αγορανομικές - Κτηνιατρικές - Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξε-

ις.  

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση αντικατάστασης προϊόντων που κατά την παράδοσή τους πλη-

σιάζει η ημερομηνία λήξης τους με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ανοιχτεί οι συσκευασίες τους και δεν έχο-

υν χρησιμοποιηθεί.  
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ΟΜΑΔΑ  1 .ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ( CPV 15119000-5 ) 

 

Για  τα  είδη  που συμπεριλαμβάνονται  στην ομάδα 1 θα αναδειχθεί  ένας μειοδότης ο οποίος  θα 

προσφέρει υποχρεωτικά κοινή και για όλα τα είδη ποσοστιαία  θετική  έκπτωση  επί της  μέσης  τιμής  

λιανικής  όπως  ανακοινώνεται κάθε φορά  από την  Περιφέρεια  Αττικής  για την εκάστοτε ημέρα  

παράδοσης  των αντίστοιχων  ποσοτήτων  που παρήγγειλε  η  υπηρεσία . 

Οι  τιμές  που  αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό  της  παρούσης  προκύπτουν  από δελτία  τιμών  

της  Περιφέρειας  Αττικής  του έτους  2020  και γίνεται  χρήση  τους μόνο  για την σύνταξη   του  ενδεικτικού 

προϋπολογισμού  της ομάδας προϊόντων . 

 

Τιμή  αναφοράς :  Η  μέση  τιμή  λιανικής  όπως  ανακοινώνεται από  την   Περιφέρεια 

Αττικής  για  την εκάστοτε  ημέρα  παράδοσης  της αντίστοιχης  ποσότητας . 

Προσφερόμενη τιμή  : η προκύπτουσα  μετά  την  εφαρμογή  ποσοστιαίας  θετικής  έκπτωσης επί  της  

εκάστοτε  μέσης  τιμής λιανικής  όπως  ανακοινώνεται από την Περιφέρεια  Αττικής  για  την εκάστοτε  ημέρα  

παράδοσης  της  αντίστοιχης  ποσότητας , 

Κριτήριο  κατακύρωσης  : η μεγαλύτερη  προσφερόμενη  ποσοστιαία  θετική  έκπτωση  επί  της  εκάστοτε  

μέσης  τιμής  λιανικής  όπως  ανακοινώνεται  από την Περιφέρεια  Αττικής  για την εκάστοτε  ημέρα παράδοσης  

της αντίστοιχης ποσότητας . 

Συσκευασία : κατάλληλη  για τη μεταφορά  , προτείνεται  από τον συμμετέχοντα  ,  η συσκευασία  θα  γίνεται 

ανά τεμάχιο .Τα αναγραφόμενα  στην συσκευασία  θα πρέπει να επαληθεύουν  ποιοτικά  το προϊόν  . 

Τόπος  παράδοσης  : καθ' υπόδειξη  της υπηρεσίας  εντός  των ορίων του Δήμου  ............  σε  περισσότερα  του 

ενός  σημεία  με κατάλληλο μεταφορικό μέσο ,ευθύνης  του προμηθευτή. 

Χρόνος  παράδοσης : εντός  τριών ημερολογιακών  ημερών  από την εκάστοτε  παραγγελία ο προμηθευτής θα 

πρέπει να δύναται να εκτελεί  τμηματικές  παραδόσεις  με βάση τις πραγματικές  ανάγκες  των υπηρεσιών . 

Διαχείριση : σύμφωνα  με ΥΑ Α2 -861  Κανόνες διακίνησης και εμπορίας  προϊόντων  και παροχής  υπηρεσιών  ( 

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ ) ΦΕΚ Β2044 ,22-08-2013 , Κώδικα Τροφίμων  Ποτών  όπως  έχει εκδοθεί με  ευθύνη  της  Διεύθυνσης  

Τροφίμων  του ΓΚΧ , εφαρμογή  συστήματος   HACCP (  ΦΕΚ Β' 1219/04-10-2000 &  ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4/2003 1.4.52 ) 

για  την αλυσίδα εφοδιασμού  ( από τον παραγωγό έως  τον αποδέκτη )  εκτός  αν εξαιρείται  της  υποχρέωσης  

( θα πρέπει να το αποδεικνύει ) η συντήρηση  και  η  διακίνηση του θα τηρεί  τις  διατάξεις  του Π.Δ,203/1998, 

και  τις  οδηγίες  του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς  τροφίμων , θα μεταφέρεται και  θα παραδίδεται  υποχρεωτικά  με  

ειδικό  όχημα-ψυγείο . 

Χώρα-τόπος  προέλευσης :δηλώνεται  από  το συμμετέχοντα ,θα  αναγράφεται και στα έγγραφα ( δελτία 

αποστολής  ) τα  οποία  θα συνοδεύσουν την εκάστοτε  υπό παράδοση ποσότητα . 

Παραγωγός : θα  δηλώνεται  ο παραγωγός  του υπό  προμήθεια  είδους , ο τόπος  εγκατάστασης του και κάθε 

στοιχείο  που τον αφορά σχετικά  με πιστοποιήσεις  διασφάλισης  ποιότητας που τον αφορούν . 
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ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ 

• Μπούτι αυτοτελές τεμάχιο κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή 

προέλευσης από χώρες της Ε.Ε. κατηγορίας διάπλασης U2. 

• Να  προέρχεται  από  το  ζώο  που αποδεδειγμένα  έχει  εκτραφεί και  σφαγιαστεί σε σφαγεία που 

λειτουργούν νόμιμα ,να έχει υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο, να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του 

κτηνιατρικού-υγειονομικού ελέγχου καθώς και όλα τα κατάλληλα πιστοποιητικά που να επιβεβαιώνουν 

την προέλευσή του 

• Να  είναι  κρέας  Α' Κατηγορίας, νωπό ,  από  ζώο  ηλικίας  έως 12  μηνών , το  οποίο να βρίσκεται σε 

καλή  θρεπτική  κατάσταση , κόκκινου χρώματος για μοσχάρι , χωρίς οσμή  και  αίματα  και η ποσότητα 

θα ανήκει  στο ίδιο είδος  ζώου  ή  από ολόκληρο αν  πρόκειται  για  μικρό  και όχι  από κομμάτια 

διαφόρων  ζώων . 

 

ΚΙΜΑΣ 

• Κιμάς  μοσχαρίσιος  νωπός , από μπούτι  , κρέας  μοσχάρι άπαχο , ή σπάλα  ζώου ηλικίας  έως 12 μηνών  

χωρίς  κόκκαλο κατάλληλο να  τεμαχιστεί . 

• Η  συντήρηση  και η διακίνηση  να τηρεί  τις  διατάξεις  του ΠΔ203 /98  και τις οδηγίες  του ΕΦΕΤ περί  

μεταφοράς  τροφίμων . 

• Η  μεταφορά  τους θα  γίνεται  με αυτοκίνητα  ψυγεία  καθαρά  και απολυμασμένα και να πληροί  

όλους  τους  όρους  υγιεινής . 

• Να  διαθέτει  αναγραφόμενη  εξωτερικά  της  συσκευασίας  επαρκή  ημερομηνία λήξης  και προέλευση 

. 

 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ 

• Να  είναι νωπά , κατηγορίας  Α'  ποιότητας , τρυφερά  εύσαρκα  με δέρμα  μαλακό – λείο . 

• Να  έχουν  υποστεί  αφαίμαξη , να είναι  πλήρως  αποπτερωμένα  χωρίς  κεφάλι και τα πόδια  να είναι 

κομμένα 1cm  πάνω  από τους  ταρσούς . 

• Το βάρος  να κυμαίνεται  από 1,800 Kg – 2,00 Kg και να είναι  όσο το δυνατό ισομεγέθη . 

• Να  είναι απαλλαγμένα  από όργανα  του πεπτικού  συστήματος , καθαρά χωρίς ορατό ξένο σώμα ή 

ακαθαρσία. 

• Να είναι  απαλλαγμένα  από  οποιαδήποτε ξένη οσμή , χωρίς  ορατές  κηλίδες αίματος , χωρίς  

σπασμένα κόκαλα  και σοβαρούς  μώλωπες . 

• Σε  περίπτωση  οποιασδήποτε  ένδειξη σαλμονέλας  έστω  και σε ένα κοτόπουλο ο προμηθευτής  είναι 

υποχρεωμένος  να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα . 

• Να  υπάρχει  ένα λεπτό στρώμα  λίπους  στο στήθος και στην πλάτη ( ΕΟΚ 1538/91 άρθρο 6 ) 

• Να  προέρχονται από πτηνοτροφεία και  πτηνοσφαγεία με αριθμό  έγκρισης από την Κτηνιατρική  

Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα  του κτηνιατρικού ελέγχου. 
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• Η  συντήρηση και η διακίνηση  να τηρεί τις διατάξεις  του  Π.Δ203/98 και τις οδηγίες   του  ΕΦΕΤ . 

• Η  μεταφορά  τους  θα  γίνεται  με αυτοκίνητα  ψυγεία καθαρά και  απολυμασμένα και να  πληροί  

όλους  τους  όρους  της υγιεινής . 

• Να  τηρούνται  οι  διατάξεις  του  ΠΔ 203/1998 , του  HACCP , και οι οδηγίες  του ΕΦΕΤ περί  μεταφοράς  

τροφίμων . 

• Να  διαθέτει  αναγραφόμενη  εξωτερικά  της συσκευασίας  επαρκή ημερομηνία λήξης  και  προέλευση . 

 

ΑΡΝΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

 Αιγοπροβατοειδή ,αρνί γάλακτος, νωπό, Α΄ ποιότητας, εγχώριο, βάρους 7 έως 10 κιλών το καθένα  

 Να  προέρχεται  από  το  ζώο  που αποδεδειγμένα  έχει  εκτραφεί και  σφαγιαστεί σε σφαγεία που 

λειτουργούν νόμιμα ,να έχει υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο, να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του 

κτηνιατρικού-υγειονομικού ελέγχου καθώς και όλα τα κατάλληλα πιστοποιητικά που να επιβεβαιώνουν 

την προέλευσή του 

 

 

ΟΜΑΔΑ  2.     ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  CPV :15800000-6 

 

Όλα  τα προϊόντα   πρέπει  να φέρουν  ενδείξεις  όπως  ποιοτική  κατάταξη , θερμοκρασία   κατάψυξης , 

ημερομηνία παραγωγής  , ημερομηνία λήξης  , ονομασία και  κωδικός  λειτουργίας  εταιρίας παραγωγής , 

καθαρό  βάρος , να  μην έχουν παράσιτα  έντομα , ξένα  σώματα  και  οι φυσικοχημικές  τους  ιδιότητες  να 

είναι αυτές , που ορίζονται  από  τον Κώδικα  τροφίμων  και  ποτών, τις ισχύουσες κτηνιατρικές, 

υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις, καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και τροφίμων. 

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί 

επισήμανσης. Τα χορηγούμενα είδη θα είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Για τα  

είδη  που συμπεριλαμβάνονται  στην ομάδα  2  θα αναδειχθεί  ένας μειοδότης. 

 

Για την ομάδα 2 (μόνο για το ελαιόλαδο ):θα προσφέρει  υποχρεωτικά  κοινή ποσοστιαία θετική έκπτωση  επί  

της μέσης  τιμής  λιανικής όπως  ανακοινώνεται  κάθε φορά από την Περιφέρεια Αττικής  για την εκάστοτε  

ημέρα παράδοσης  των αντιστοίχων ποσοτήτων που παράγγειλε η υπηρεσία . 

Οι  τιμές  που αναφέρονται  στον ενδεικτικό προϋπολογισμό  της παράδοσης προκύπτουν από δελτία τιμών  

της Περιφέρεια  Αττικής  του έτους  2019 και γίνεται χρήση  τους  μόνο  για την σύνταξη του ενδεικτικού  

προϋπολογισμού  της ομάδας προϊόντων  . 

Τιμή  αναφοράς : H μέση  τιμή  λιανικής  όπως ανακοινώνεται  από την Περιφέρεια Αττικής  για την εκάστοτε  

ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας . 
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Προτεινόμενη τιμή  : Η προκύπτουσα  με την εφαρμογή  ποσοστιαίας  θετικής  έκπτωση  επί  της  εκάστοτε  

μέση  τιμή  λιανικής  όπως  ανακοινώνεται  από την Περιφέρεια  Αττικής  για την ημέρα παράδοσης  της  

αντίστοιχης  ποσότητας . 

Κριτήριο κατακύρωσης : Η  μεγαλύτερη  προσφερόμενη ποσοστιαία θετική  έκπτωση  επί  της  εκάστοτε μέσης 

τιμής  λιανικής  όπως ανακοινώνεται  από την Περιφέρεια Αττικής για την εκάστοτε ημέρα παράδοσης της  

αντίστοιχης  ποσότητας . 

 

Για την ομάδα 2 :   (εκτός από το ελαιόλαδο ) το  κριτήριο τελικής  επιλογής  για  την  προσφορά  του 

προμηθευτή θα είναι  η  χαμηλότερη τιμή . 

Τιμή  αναφοράς :  H  τιμή  όπως  δίνεται  στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης. 

Κριτήριο  κατακύρωσης :  H   χαμηλότερη  σε  τιμή  προσφορά , επί  σταθερών  τιμών  καθ ΄ όλη  τη  διάρκεια  

ισχύος  της  σύμβασης  . 

Τόπος  παράδοσης : καθ ' υπόδειξη  της  υπηρεσίας  εντός  των ορίων  του  Δήμου ............  σε  περισσότερα  

σημεία  με  κατάλληλο  μεταφορικό  μέσο , ευθύνης  του προμηθευτή . 

Χρόνος  παράδοσης  :  Χρόνος  παράδοσης : εντός ( 3)  τριών ημερολογιακών ημερών  από την  εκάστοτε 

παραγγελία  , ο προμηθευτής   θα  πρέπει  να  δύναται  να  εκτελεί   τμηματικές  παραδόσεις  βάση  των 

πραγματικών  αναγκών της  υπηρεσίας . 

Διαχείριση :  σύμφωνα   με  την  Υ.Α  Α2-861  κανόνες   διακίνησης και εμπορίας  προϊόντων  και  παροχής  

υπηρεσιών  ( ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ ) ΦΕΚ  Β2044,22-08-2013 , Κώδικα  Τροφίμων  Ποτών  όπως  έχει εκδοθεί  με ευθύνη  

της  Διεύθυνσης  Τροφίμων  του  ΓΧΚ , εφαρμογή  συστήματος  HACCP  (  ΦΕΚ Β'1219/04-10-2000  &  ΔΕΛΤΙΟ  

ΕΕ4 /2003  1.4.52  )  για την αλυσίδα   εφοδιασμού  ( από  τον παραγωγό  έως  τον αποδέκτη ) εκτός  αν  

εξαιρείται  της  υποχρέωσης   ( θα πρέπει να  το αποδεικνύει  ) η  συντήρηση και η  διακίνηση  του  θα τηρεί  τις  

διατάξεις  του  Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες  του ΕΦΕΤ  περί μεταφοράς  τροφίμων ,θα μεταφέρεται και θα 

παραδίδεται υποχρεωτικά  με  ειδικό όχημα. 

Τόπος προέλευσης -Παραγωγός    : ο τόπος  προέλευσης  δηλώνεται  από το συμμετέχοντα , θα  αναγράφεται  

και στα έγγραφα  ( δελτία -αποστολής  ) τα οποία  θα συνοδεύουν  την εκάστοτε  υπό παράδοση ποσότητα , ο 

παραγωγός  δηλώνεται  από τον συμμετέχοντα  της  προσφοράς  επισυνάπτοντας  τα έγγραφα που  

πιστοποιούν  τον παραγωγό  και το προϊόν . 

 

Παρθένο Ελαιόλαδο 

 Παρθένο ελαιόλαδο ,οξύτητας μικρότερης του 2% παρασκευασμένο και τυποποιημένο σε κατάλληλες 

εγκαταστάσεις. 

 Δοχείο κατάλληλο, χωρητικότητας 1 λίτρου ,επί της συσκευασίας θα αναγράφονται το σύνολο των 

στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν. 
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Αραβοσιτέλαιο ή Ηλιέλαιο 

 Να είναι φυτικό έλαιο που εξάγεται από τους κόκκους του καλαμποκιού (αραβοσίτου) ή από τον ηλί-

ανθο .Να προέρχεται από τυποποιητήρια και παρασκευαστήρια, που να παρέχουν βεβαίωση ότι ε-

φαρμόζεται το σύστημα HACCP.Το προιόν θα πρέπει να πληρεί τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομι-

κές Διατάξεις. Να είναι συσκευασμένο σε φιάλες 1 lt. 

Ζυμαρικά 

• Όλα   τα  ζυμαρικά (κριθαράκι, μακαρονάκι κοφτό ,μακαρόνια Νο 6 ,χυλοπίτες, τραχανάς) να  είναι   Α  

ποιότητας , παρασκευασμένα από σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη ή άλευρο ολικής άλεσης 

μακαρονοποιίας από σκληρό σίτο και νερό χωρίς ζύμη, ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά 

θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο, να είναι σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 115 του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις 

• Θα  παραδίδονται  συσκευασμένα  σε  αεροστεγείς  φακέλους  καθαρού βάρους  500gr ,   με 

αναγραφόμενη ημερομηνία  λήξης , με προδιαγραφές  σύμφωνα  με  τους  όρους  του  άρθρου 115  του 

κώδικα Τροφίμων και ποτών  και τις ισχύουσες  κοινοτικές διατάξεις  . 

• Να  τηρούν  τις  αγορανομικές  διατάξεις . 

 

Όσπρια (φακές- φασόλια - ρεβύθια) 

• Να  είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας κατά προτίμηση εγχώριας συσκευασίας, βραστερότητας 

και γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με 

ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα  με φυσικές οικολογικές 

ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης 

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

οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.  Θα πρέπει να πληρούν τους όρους που 

αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να  

είναι  συσκευασμένα  σε  συσκευασίες  500 γραμμαρίων  και εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφονται η προέλευση και η ημερομηνία λήξης που θα απέχει ένα τουλάχιστον έτος από την 

ημερομηνία παράδοσης ,. 

 

Ρύζι (καρολίνα-τύπου μπόνετ-τύπου γλασσέ) 

 Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας κατά προτίμηση εγχώριο και να πληροί τους όρους που αναφέρονται 

στο άρθρο 101 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις.  Θα πρέπει να 

παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς φακέλους καθαρού βάρους 500 γρ.  Θα είναι φυσικά 

προϊόντα υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, φυσιολογικού χρώματος, με 

ομοιόμορφη  εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα  με φυσικές οικολογικές 

ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης 
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κατανάλωσης και του  συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφονται η προέλευση και η ημερομηνία λήξης που θα απέχει ένα τουλάχιστον έτος από την 

ημερομηνία παράδοσης.   

 

 

Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις-τύπου φαρίνα) 

 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις  από σιτάρι λευκό αρίστης ποιότητας, απαλλαγμένο από μικροοργανισμο-

ύς, να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει καμία μυρωδιά,  συσκευασμένο σε τυ-

ποποιημένη, κατάλληλη χάρτινη σακκούλα, βάρους ενός κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγ-

ράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης, η οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 μή-

νες από την ημερομηνία παράδοσης.   

 Αλεύρι τύπου φαρίνα: Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, αρίστης ποιότητας, συσκευασμένο σε τυπο-

ποιημένη, κατάλληλη χάρτινη σακκούλα, βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης, η οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 

μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.   

 

Τοματοχυμός 

• Τοματοχυμός  συμπυκνωμένος σε  χάρτινη  συσκευασία 500γρ , με  αναγραφόμενες προδιαγραφές  

κατηγορίας  Α ΄ , παντοπωλείου . 

 

Ζάχαρη 

 Ζάχαρη λευκή , κρυσταλική , να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π και τις 

ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις. Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι φυσικό προϊόν, σε 

συσκευασία 1 κιλού και ένδειξη του διεθνούς σήματος ζάχαρης. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγ-

ράφονται η προέλευση και η ημερομηνία λήξης που θα απέχει ένα τουλάχιστον έτος από την ημερο-

μηνία παράδοσης.  

Άρτυμα  λεμόνι 

• Φιάλη  περιεκτικότητας  έως  380 ml.  , συσκευασία  εμπορίου . 

 

Ξύδι 

 Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα και να 

πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειο-

νομικές διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 
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10 και 11 Κ.Τ.Π περί επισήμανσης. Θα διατίθενται σε συσκευασία των 400 ml σε πλαστική φιάλη. Εξω-

τερικά της συσκευασίας να αναγράφονται η προέλευση και η ημερομηνία λήξης που θα απέχει ένα 

τουλάχιστον έτος από την ημερομηνία παράδοσης.  

Αλάτι 

• Το  αλάτι  θα πρέπει  να είναι ψιλό , θαλασσινό , ιωδιούχο , καθαρό , λευκό , γυαλιστερό , αναλλοίωτο 

με περιεκτικότητα σε  ΝaCL  τουλάχιστον 95%. 

• Να  μην περιέχει  ξένες  ύλες , να μην  εμφανίζει οποιαδήποτε  οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες  

χρωστικές  ουσίες  . 

• Θα  πρέπει  να  διατίθεται  σε συσκευασία πλαστικής  φιάλης  εγκεκριμένης  για τρόφιμα και να έχει 

καθαρό βάρος 750 γραμ,  με  ημερομηνία  λήξης κατανάλωσης. 

 

Μπαχαρικά (Κανέλα σκόνη και  ξύλο, Γαρύφαλο ολόκληρο, Κύμινο σκόνη, Πιπέρι, Ρίγανη ,Δυόσμος, 

Δαφνόφυλλα, Μοσχοκάρυδο, Μπαχάρι  τριμμένο,) όχι χύμα. 

 Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες κοινοτικές και 

υγειονομικές διατάξεις. Η συσκευασία σύμφωνα με αυτή που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπο-

λογισμό. Η ημερομηνία λήξης θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.  

 

ΟΜΑΔΑ  3.  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  ΠΡΟΙΟΝΤΑ CPV:15500000-3 

 

Για  τα  είδη   που  συμπεριλαμβάνονται  στην  ομάδα  3  θα αναδειχθεί  ένας μειοδότης , με κριτήριο 

επιλογής  την προσφορά  του  προμηθευτή  με την χαμηλότερη τιμή. 

Τιμή  αναφοράς :  H  τιμή  όπως  δίνεται στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό της  παρούσης . 

Κριτήριο  κατακύρωσης : η χαμηλότερη  σε  τιμή προσφορά  , επί σταθερών  τιμών  καθ' όλη  τη  διάρκεια  της   

ισχύος  σύμβασης . 

Συσκευασία :  κατάλληλη  για  τη μεταφορά  και τη διατήρηση , προτείνεται  από  τον συμμετέχοντα  , επί  της  

συσκευασίας  θα αναγράφονται  το  σύνολο των  στοιχείων  τα οποία πιστοποιούν  τον παραγωγό  και το 

προϊόν . 

.Χρόνος  παράδοσης  :  Χρόνος  παράδοσης : εντός  τριών ημερολογιακών ημερών  από την  εκάστοτε 

παραγγελία  , ο προμηθευτής   θα  πρέπει  να  δύναται  να  εκτελεί   τμηματικές  παραδόσεις  βάση  των 

πραγματικών  αναγκών των  υπηρεσιών . 

Τόπος παράδοσης: καθ υπόδειξη της υπηρεσίας εντός των ορίων του Δήμου ............ σε περισσότερα του ενός 

σημεία με κατάλληλο μεταφορικό μέσο ευθύνης του προμηθευτή. 

Διαχείριση :  σύμφωνα   με  την  Υ.Α  Α2-861  κανόνες   διακίνησης και εμπορίας  προϊόντων  και  παροχής  

υπηρεσιών  ( ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ ) ΦΕΚ  Β2044,22-08-2013 , Κώδικα  Τροφίμων  Ποτών  όπως  έχει εκδοθεί  με ευθύνη  

της  Διεύθυνσης  Τροφίμων  του  ΓΧΚ , εφαρμογή  συστήματος  HACCP  (  ΦΕΚ Β'1219/04-10-2000  &  ΔΕΛΤΙΟ  
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ΕΕ4 /2003  1.4.52  )  για την αλυσίδα   εφοδιασμού  ( από  τον παραγωγό  έως  τον αποδέκτη ) εκτός  αν  

εξαιρείται  της  υποχρέωσης   ( θα πρέπει να  το αποδεικνύει  ) η  συντήρηση και η  διακίνηση  του  θα τηρεί  τις  

διατάξεις  του  Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες  του ΕΦΕΤ  περί μεταφοράς  τροφίμων ,θα μεταφέρεται και θα 

παραδίδεται υποχρεωτικά  με  ειδικό όχημα -ψυγείο . 

Τόπος  προέλευσης - παραγωγός : ο τόπος προέλευσης δηλώνεται  από το συμμετέχοντα , θα  αναγράφεται  

και στα έγγραφα  ( δελτία -αποστολής  ) τα οποία  θα συνοδεύουν  την εκάστοτε  υπό παράδοση ποσότητα , ο 

παραγωγός  δηλώνεται  από τον συμμετέχοντα  της  προσφοράς  επισυνάπτοντας τα έγγραφα που  

πιστοποιούν  τον παραγωγό  και το προϊόν . 

 

 

Τυριά  κασέρι, ημίσκληρο , κεφαλοτύρι ,τυρί κίτρινο για τοστ κ.λ.π 

• Να  είναι τυριά  Α΄  ποιότητας , με αναγραφόμενη  στην συσκευασία Ελληνική προέλευση  και  η 

εταιρία που προέρχεται , καθώς  την ημερομηνία παραγωγής  και τις προδιαγραφές  σε  συσκευασίες  

του 1 Kg . 

• Να  έχουν  πλήρη  και  επιτυχημένη  ωρίμανση , απαλλαγμένα  αντικανονικών οσμών και γεύσεων  με  

την  χαρακτηριστική  γεύση  ενός  εκάστου , να  μην παρουσιάζουν  αλλοιώσεις  υφής  και χρώματος  

και να προέρχονται από εγκατάσταση  που να έχει  αριθμό  και κωδικό  έγκρισης  Κτηνιατρικής 

Υπηρεσίας . 

•  Να πληρούν τις μικροβιολογικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στα Π.Δ. 56/95 και 119/97. Ο χημικός 

καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος των μικροβιολογικών προδιαγραφών θα είναι δεσμευτικός. Η 

συσκευασία θα είναι ανάλογα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 487/21-9-2000 ΚΥΑ) για τους 

χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και 

διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι 

παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP 

του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

 

Γάλα – εβαπορέ 

• Συμπυκνωμένο γάλα πλήρες, αρίστης ποιότητας,  του οποίου  η κατά  βάρος περιεκτικότητα  σε λιπαρά 

να  είναι τουλάχιστον 7,5% και σε  ολικό  στερεό  υπόλειμμα  γάλακτος  τουλάχιστον 25% .Γενικά  να 

ισχύει ότι αναφέρεται  στο άρθρο 80 του Κ.Τ.Π   και  να πληροί  τις  ισχύουσες   Κοινοτικές και  

Υγειονομικές  Διατάξεις . Θα  διατίθεται  σε συσκευασία  καθαρού  βάρους 410 γρ . σε  με μεταλλικά  

κουτιά και με εύκολο άνοιγμα ( easy  open ) . 

• Να   αναγράφονται   στη  συσκευασία  οδηγίες  για τον τρόπο ανασύστασης  ή αραίωσης , όπως  επίσης  

η  ημερομηνία λήξης  του προϊόντος  και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες  θρεπτικών  συστατικών  του 

προϊόντος . 
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• Η  συσκευασία  πρέπει να πληροί  τους  όρους  υγιεινής .Όλες   οι  διεργασίες σχετικά με την παραγωγή  

και συσκευασία του να έχουν  γίνει  σύμφωνα  με την οδηγία  02/46  ΕΕ . 

ΟΜΑΔΑ 4 . ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ  ΨΑΡΙΑ  CPV:15331170-9 & 15220000-6 

 

Για τα  είδη  που συμπεριλαμβάνονται  στην ομάδα  4  θα αναδειχθεί  ένας μειοδότης ο οποίος  θα 

προσφέρει  υποχρεωτικά  κοινή και για όλα τα είδη ποσοστιαία θετική έκπτωση  επί  της μέσης  τιμής  

λιανικής όπως  ανακοινώνεται  κάθε φορά από την Περιφέρεια Αττικής  για την εκάστοτε  ημέρα παράδοσης  

των αντιστοίχων ποσοτήτων που παράγγειλε η υπηρεσία . 

Οι  τιμές  που αναφέρονται  στον ενδεικτικό προϋπολογισμό  της παράδοσης προκύπτουν από δελτία τιμών  

της Περιφέρεια  Αττικής  του έτους  2020 και γίνεται χρήση  τους  μόνο  για την σύνταξη του ενδεικτικού  

προϋπολογισμού  της ομάδας προϊόντων  . 

 

Τιμή  αναφοράς : H μέση  τιμή  λιανικής  όπως ανακοινώνεται  από την Περιφέρεια Αττικής  για την εκάστοτε  

ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας . 

Προτεινόμενη τιμή  : Η προκύπτουσα  με την εφαρμογή  ποσοστιαίας  θετικής έκπτωση  επί  της  εκάστοτε  

μέση  τιμή  λιανικής  όπως  ανακοινώνεται  από την Περιφέρεια  Αττικής  για την ημέρα παράδοσης  της  

αντίστοιχης  ποσότητας . 

Κριτήριο κατακύρωσης : Η μεγαλύτερη προσφερόμενη ποσοστιαία θετική έκπτωση επί της εκάστοτε μέσης 

τιμής λιανικής όπως ανακοινώνεται από την Περιφέρεια Αττικής για την εκάστοτε ημέρα παράδοσης της 

αντίστοιχης ποσότητας. 

Χρόνος  παράδοσης  :  εντός  τριών ημερολογιακών ημερών από την  εκάστοτε παραγγελία  , ο προμηθευτής   

θα  πρέπει  να  δύναται  να εκτελεί   τμηματικές  παραδόσεις  με μέγιστη  συχνότητα  τις  3 φορές   την 

εβδομάδα  και βάση  των πραγματικών  αναγκών της  υπηρεσίας ,σε περισσότερα του ενός σημεία με 

κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή. 

Διαχείριση :  σύμφωνα   με  την  Υ.Α  Α2-861  κανόνες   διακίνησης και εμπορίας προϊόντων  και  παροχής  

υπηρεσιών  ( ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ ) ΦΕΚ  Β2044,22-08-2013 , Κώδικα  Τροφίμων  Ποτών  όπως  έχει εκδοθεί  με ευθύνη  

της  Διεύθυνσης Τροφίμων  του  ΓΧΚ , εφαρμογή  συστήματος  HACCP  (  ΦΕΚ Β'1219/04-10-2000  &  ΔΕΛΤΙΟ  

ΕΕ4 /2003  1.4.52  )  για την αλυσίδα   εφοδιασμού  ( από  τον παραγωγό  έως  τον αποδέκτη ) εκτός  αν  

εξαιρείται  της  υποχρέωσης   ( θα πρέπει να  το αποδεικνύει  ) η  συντήρηση και η  διακίνηση  του  θα τηρεί  τις  

διατάξεις του  Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες  του ΕΦΕΤ  περί μεταφοράς  τροφίμων ,θα μεταφέρεται και θα 

παραδίδεται υποχρεωτικά  με  ειδικό όχημα- κατάψυξη . 

 

Ψάρια ( πέρκα) 

• Να  είναι  κατεψυγμένα  Α ποιότητας  καλά  διατηρημένα  κατευθείαν βγαλμένα από  τα  ψυγεία  για  

μη  έχουν  ξεπαγώσει καθόλου . 

• Να  μην έχουν αλλοιώσεις  στην όψη ,οσμή και το χρώμα  . 
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• Κατά  την απόψυξη να  διατηρούν  τουλάχιστον  το  70 %   του αρχικού  βάρους . 

• Ο τεμαχισμός  και η συσκευασία  να  έχει γίνει  σε εγκαταστάσεις  που διαθέτουν εγκεκριμένο  αριθμό 

λειτουργίας . 

• Τα  παραπάνω  πρέπει   να αναγράφονται  στη συσκευασία  του προϊόντος  .Επίσης πάνω  στα πακέτα  

πρέπει να αναγράφεται  η ημερομηνία  και ο τόπος  αλίευσης καθώς  και η ημερομηνία  λήξης  του 

προϊόντος . Να  είναι  όσο το δυνατόν ισομεγέθη  κομμάτια    απαλλαγμένα  από  κεφάλια  , μεγάλα  

λέπια  και  πτερύγια . 

• Η  συντήρηση  και  η  διακίνηση  των ειδών  ιχθυοπωλείου  να  τηρεί  τις  διατάξεις του  ΠΔ203/98 , τις  

οδηγίες  του ΕΦΕΤ περί  μεταφοράς  τροφίμων . 

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

HACCP ( αρ.4874/21-09-2000 Κ.Υ.Α ) για τους  χώρους παραγωγής ,επεξεργασίας  και  εμπορίας  των 

χορηγούμενων  ειδών  ( αποθήκευσης και διακίνησης ) από  διαπιστευμένο  φορέας πιστοποίησης . 

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

ύπαρξης  και ορθής  λειτουργίας  συστήματος  HACCP  του παραγωγού  από  διαπιστευμένο  φορέα  

πιστοποίησης . 
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Κεφάλαιο 2: Συγγραφή υποχρεώσεων 

Άρθρο 1ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. Του N. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγί-

ας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. Του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/29-8-2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομέ-

νων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

5. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Δι-

αύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

6. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

7. Του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

8. Του Ν. 4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

9. Του Ν. 4172/2013  «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

10. Του Ν. 4555/18 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

11. Του Ν. 4155/2013 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις, όπως ισ-

χύει σήμερα, 

12. Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55Α/11.03.2020) με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμε-

τώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 

της διάδοσής του» και ιδιαίτερα του άρθρο 10, παράγραφος 3, εδάφια α και β «3. α. Κατά το διάστημα 

λήψης των μέτρων της παρ. 1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση 

της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορω-

νοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγον-

τας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του 

άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). β. Η κατά την περ. α’ ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με 

απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρ-

χουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋ-

πολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην 

πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται ανα-

λογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.» 

13. Της εγκυκλίου ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.03.2020 με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις για 

την εφαρμογή των μέτρων που τίθεται με την ανωτέρω ΠΝΠ. 

14. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) με την οποία ορίζεται ότι η ανάθεση θα γίνει με όσα ορίζονται στο άρ-

θρο 32, παράγραφος 2, περίπτωση γ' (διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση). 

15. Των διατάξεων του άρθρου 209 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ 114Α ), όπως ισχύει σήμερα (ιδιαίτερα 

μετά την ψήφιση του Ν. 4412/2016). 
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16. Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64Α/14.03.2020) με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμε-

τώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

Άρθρο 2ο :     Διάρκεια σύμβασης 

Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση, η οποία θα έχει διάρκεια 4 Μήνες 

από την ημερομηνία που θα οριστεί κατά την υπογραφή της. 

Άρθρο 3ο- Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 
(5%) επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.  

Ο χρόνος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από το συμβατικό 
χρόνο παράδοσης (λήξης της σύμβασης). Επιστρέφεται δε μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.  

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα αναφερόμενα στην παράγ-
ραφο 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, καθώς και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται ρητά από τα έγγραφα της 
σύμβασης.  

 

Άρθρο 4ο :  Παραλαβή-Παράδοση 

4.1 Παραλαβή  

Η  παραλαβή  των  προμηθευόμενων  ειδών  θα  γίνεται  από την Επιτροπή  οριζόμενη προς  τούτο  από   το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  για  τα είδη  που προμηθεύεται  ο Δήμος και πραγματοποιείται  μέσα  στο καθοριζόμενο  

χρόνο  από  την σύμβαση    κατ΄  εφαρμογή  των  διατάξεων  του άρθρου  221 του  Ν.4412/2016 . 

4.2 Παράδοση  

Ο  προμηθευτής    υποχρεούνται να  παραδίδει  τα προμηθευόμενα  είδη στα  χρονικά  όρια  και  με  τον  τρόπο  

που ορίζει  η σύμβαση . 

Τα  προς  προμήθεια  είδη  θα  παραδίδονται  στα ακόλουθα  σημεία : 

          

             ................................................ 

 

Η  ποσότητα των ειδών  , η οποία  θα  ορίζεται  από  την ....................... ως  η αναγκαία ποσότητα  για  την 

κάλυψη των αναγκών  του Κοινωνικού Παντοπωλείου και της Δομής Παροχής Συσσιτίου , θα παραδίδεται  από  

τον  προμηθευτή  σε  ημέρα  και ώρα που θα καθορίζεται  από  την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

Ο  ανάδοχος  οφείλει  χωρίς  καθυστέρηση από  τη στιγμή  που λαμβάνει την  εντολή  προμήθειας  και  άμεσα , 

να  εφοδιάσει τις  δομές  με  την παραγγελθείσα  ποσότητα τροφίμων. 

Με  κάθε  παράδοση  θα  εκδίδονται  δελτία  αποστολής  ανά  ομάδα  ειδών και στο τέλος κάθε μήνα θα 

εκδίδονται αντίστοιχα τιμολόγια ,σύμφωνα με τα εκδοθέντα δελτία αποστολής ανά ομάδα  και με τις  τιμές  

σύμφωνα με  την υποβληθείσα  οικονομική  προσφορά  του προμηθευτή . Για  τα είδη  για  τα οποία  έχει δοθεί  

ποσοστό  έκπτωσης  στην  νόμιμα διαμορφούμενη κάθε  φορά  μέση  τιμή  λιανική  πώλησης  του είδους  την 

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

Δ/νσης Ανάπτυξης   της Περιφέρειας ............... ,τα τιμολόγια θα συνοδεύονται από τα ημερήσια δελτία 

πιστοποίησης   μέσης   τιμής  λιανικής  πώλησης  του είδους . 

Ο  ΦΠΑ  ,  ο οποίος  περιλαμβάνεται  στη  μέση  λιανική  τιμή , θα  αφαιρείται  με εσωτερική  αφαίρεση ,  στη  

συνέχεια  από το    υπόλοιπο  ποσό  θα  αφαιρείται  και  το δοθέν  ποσοστό έκπτωσης και  στο προκύπτον  

πλέον  καθαρό ποσό  θα  υπολογίζεται  ο  ΦΠΑ . 

 Ο Δήμος  δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των προμηθειών που αναφέρονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό , εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν μικρότερες κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

προμήθειας .  Επισημαίνεται ότι οι ποσότητες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δύναται να 
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αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών χωρίς η συνολική αξία όλων των υπό προμήθεια 

ειδών να υπερβεί το συμβατικό ποσό. 

 Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο των προμηθειών , μπορεί να μειωθεί κατά την ανάθεση της σύμβασης 

μέχρι ποσοστού 30% του συνόλου αυτής, χωρίς καμιά αντίρρηση ή αξίωση του ανάδοχου  προς αποζημίωση  

για διαφυγόν κέρδος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Επίσης μπορεί να αυξηθεί μέχρι ποσοστού 20%, εξαιτίας 

των διαμορφούμενων μέσων τιμών λιανικής πώλησης. 

Άρθρο 5ο - Προδιαγραφές υλικών 

Ο  προμηθευτής  εγγυάται  ότι  τα  είδη  τροφίμων  θα  είναι αρίστης  ποιότητας  και σύμφωνα  με  τις  

προδιαγραφές  που ορίζονται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης , θα  

έχουν  τις  ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά  που προβλέπουν οι όροι  αυτοί , απαλλαγμένα  από ξένα σώματα , 

προσμίξεις κ.λ.π και  κατάλληλα  από κάθε  πλευρά  για κατανάλωση. 

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

παραπάνω  διαβεβαιώσεις  του προμηθευτή . Ο  προμηθευτής έχει την υποχρέωση  να  αντικαταστήσει , 

ύστερα  από αίτηση  της  Υπηρεσίας , κάθε ποσότητα  τρόφιμου που προμήθευσε , μέσα σε  δυο ( 2 ) εργάσιμες  

ημέρες , αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω βεβαιώσεων . 

Οι  δαπάνες  επιστροφής  στον προμηθευτή  των ακατάλληλων  τροφίμων  και οι  δαπάνες αποστολής  των  

νέων  προς  αντικατάσταση των  ακατάλληλων  βαρύνουν τον  προμηθευτή . 

Εφόσον  από τη χρήση   των ακατάλληλων  τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις  στην υγεία όσων το 

κατανάλωσαν  ,  ο προμηθευτής  υποχρεούται  να αναλάβει  όλες  τις δαπάνες αποκατάστασης  της βλάβης  

που προξένησε   από  τα ακατάλληλα  τρόφιμα , επιφυλασσόμενης  της  Υπηρεσίας να ασκήσει  και άλλα 

δικαιώματα  σε βάρος  του προμηθευτή . 

Επιπλέον κατά  την κρίση  του Δημοτικού   ή του Διοικητικού Συμβουλίου   μπορεί  να κηρυχθεί  έκπτωτος  με 

όλες  τις  νόμιμες  συνέπειες . Επίσης  , με απόφαση  του  Δημοτικού ή του Διοικητικού Συμβουλίου  μπορεί  να  

του  επιβληθεί  το πρόστιμο  , το  οποίο  οφείλει  να καταβάλει  ως  αποζημίωση   προς  την  Υπηρεσία  για  τη 

βλάβη  που προκάλεσε. Αν  ο  προμηθευτής  δεν  καταβάλει  το πρόστιμο κηρύσσεται  έκπτωτος , με  όλες  τις  

νόμιμες  συνέπειες . 

Αν  ο  προμηθευτής  καταστεί  υπότροπος  με  την  προμήθεια  ακατάλληλων  τροφίμων  , κηρύσσεται  

έκπτωτος ,  με  όλες  τις  νόμιμες  συνέπειες . 

Ο  ανάδοχος  μετά  την υπογραφή  της  σύμβασης   υποχρεούται  να  προσέλθει  και να λάβει  τις  σχετικές  

παραγγελίες . 

Άρθρο  6ο - Πληρωμές 

Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα γίνεται  τμηματικά , με την προσκόμιση τιμολογίων που θα συνοδεύονται από 

όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, με την  έκδοση  ισόποσων  χρηματικών  ενταλμάτων  με  χρηματικά  εντάλματα 

πληρωμής  που θα εκδίδονται μετά  την παραλαβή  των ειδών κι εφόσον η  Επιτροπή  Παραλαβής  δε  

διαπιστώσει κανένα πρόβλημα  ως προς την ποιότητα και καταλληλόλητα των προϊόντων . 

 

Άρθρο  7ο- Δείγματα  

Δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων κατά το διαγωνισμό. Όμως, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσ-

φορών, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους οικονομικούς φορείς την προσκόμιση δειγμάτων 

για όποιο είδος κριθεί απαραίτητο.  

Σε περίπτωση που απαιτηθεί έλεγχος ικανοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών κάποιου είδους από αναγ-

νωρισμένο εργαστήριο, κάθε δαπάνη που προκύπτει εξ αυτού του λόγου θα βαρύνει τον προμηθευτή.     
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Άρθρο 8ο :    Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και 

εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η 

ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρ-

καγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας δεν είναι 

υπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εν-

τολοδόχου κ.α.. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 

ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτι-

κά στοιχεία. 

Άρθρο 9ο :     Αναθεώρηση τιμών 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, η τιμή της Οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου θα παραμείνει σταθερή 

και δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.  

Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της προμήθειας, το κόστος φορτοεκφόρτωσης των ειδών και η 

προσκόμισή τους στους χώρους του εργοδότη, καθώς και κάθε νόμιμη κράτηση 

 

Άρθρο 10ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται 

με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόμο βαρύνει αυτόν. Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των 

παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ Α΄ 151), όπως τρο-

ποποιήθηκε και ισχύει, και στην κράτηση ύψους 0,07% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων υπέρ της Ε-

νιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, άρθρο 375 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 10ο :     Επίλυση διαφορών, εφαρμοστέο δίκαιο 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή  θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προ-

κύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, 

κάθε διαφορά θα λύεται από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια. 

 

Κεφάλαιο 3:  Προϋπολογισμός 

3.1.Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 του Δήμου ............. Ο προϋπο-

λογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δυο χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ, (............... €) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

            

ΟΜΑΔΑ 1     ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  CPV : 
15119000-5  ME  Φ.Π.Α. 13% 

          

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-
ΔΑΣ (€) 

 ΣΥΝΟΛΟ(€)  

  ΣΙΣΣΙΤΙΟ         

1 
Κρέας μοσχά-

ρι Μπούτι, 
κιλό    
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Σπάλα, 

2 
Κιμάς μοσχα-
ρίσιος  Μπού-

τι ,Σπάλα 
κιλό    

3 Κοτόπουλο κιλό    

4 Αρνί κιλό    

         

        Φ.Π.Α. 13%                                               

  
  

    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟ-
ΛΟ 

                                                 

            

ΟΜΑΔΑ 2  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  CPV 
: 15800000-6 ME  Φ.Π.Α. 13% 

          

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-
ΔΑΣ (€) 

 ΣΥΝΟΛΟ(€)  

  ΣΙΣΣΙΤΙΟ         

1 

Ελαιόλαδο 
γνήσιο παρ-
θένο (συσκε-

υασία 5 lt) 

τεμάχιο    

2 

Ζυμαρικό 
κριθαράκι 
εγχώριο 

(συσκευασία 
500 γρ.) 

τεμάχιο    

3 

Ζυμαρικό 
μακαρονάκι 
κοφτό εγχώ-
ριο (συσκευ-
ασία 500 γρ.) 

τεμάχιο    

4 

Ζυμαρικό 
χυλοπίτες 
εγχώριο 

(συσκευασία 
500 γρ.) 

τεμάχιο    

5 

Μακαρόνια 
Νο 6 (συσκε-

υασία 500 
γρ.) 

τεμάχιο    

6 

Φακές ψιλές 
εγχώρια  

(συσκευασία 
500 γρ.) 

τεμάχιο    

7 

Φασόλια ξερά 
μέτρια εγχώ-
ρια (συσκευ-
ασία 500 γρ.) 

τεμάχιο    

8 

Ρεβύθια εγ-
χώρια( συσ-
κευασία 500 

γρ.) 

τεμάχιο    

9 

Ρύζι καρολίνα 
εγχώριο  

(συσκευασία 
500 γρ.) 

τεμάχιο    

10 

Ρύζι τύπου 
γλασσέ  εγ-
χώριο (συσ-
κευασία 500 

γρ.) 

τεμάχιο    
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11 

Αλεύρι για 
όλες τις χρή-
σεις     ( 1000 

γρ.) 

τεμάχιο    

12 

Τοματοχυμός 
συμπυκνωμέ-
νος (συσκευ-
ασία 500 γρ.) 

τεμάχιο    

13 

Ζάχαρη λευκή 
ψιλή   (συσ-

κευασία 1000 
γρ.) 

τεμάχιο    

14 
Άρτυμα λεμο-
νιού  (380 ml) 

τεμάχιο    

15 
Ξύδι (συσκε-

υασία 400 ml) 
τεμάχιο    

16 
Αλάτι (Συσκε-
υασία σακου-
λάκι 1000 γρ.) 

τεμάχιο    

17 

  Κανέλα σε 
σκόνη   (συσ-
κευασία 50 

γρ.) 

τεμάχιο    

18 
Κανέλα ξύλο  
(συσκευασία 

50 γρ.) 
τεμάχιο    

19 

   Γαρύφαλο 
ολόκληρο  

(συσκευασία 
15 γρ.) 

τεμάχιο    

20 
Κύμινο σκόνη   
(συσκευασία 

50 γρ.) 
τεμάχιο    

21 

  Πιπέρι τριμ-
μένο   (συσ-
κευασία 50 

γρ.) 

τεμάχιο    

22 

 Δυόσμος 
τριμμένος  

(συσκευασία 
15 γρ.) 

τεμάχιο    

23 
 Δαφνόφυλλα    
(συσκευασία 

15 γρ.) 
τεμάχιο    

24 
Μπαχάρι 
τριμένο 

τεμάχιο    

25 
Αραβοσιτέλα-
ιο ή Ηλιέλαιο 

1lt 
τεμάχιο    

26 
Μοσχοκάρυ-
δο (συσκευα-

σία15 γρ) 
τεμάχιο    

        ΣΥΝΟΛΑ                                             

        Φ.Π.Α. 13% 
                                             

1.402,91 €  

  
      

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟ-
ΛΟ 

                                           
12.194,56 €  

 
        

    

ΟΜΑΔΑ 3 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝ-
ΤΑ  CPV : 15500000-3 ME  Φ.Π.Α. 13 % 

          

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-
ΔΑΣ (€) 

 ΣΥΝΟΛΟ(€)  
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  ΣΙΣΣΙΤΙΟ         

1 
Τυρί κεφαλο-

τύρι 
κιλά    

2 
Γάλα εβαπορέ 

(410 γρ.) 
τεμάχιο    

ΣΥΝΟΛΑ  

Φ.Π.Α. 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

            

ΟΜΑΔΑ 4  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ  
CPV : 15220000-6 & ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ  CPV : 15331170-9  ME  
Φ.Π.Α. 13 % 

          

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-
ΔΑΣ (€) 

 ΣΥΝΟΛΟ(€)  

  ΣΙΣΣΙΤΙΟ         

1 
Πέρκα φιλέτο 
κατεψυγμένο 

κιλό    

        ΣΥΝΟΛΑ  

        Φ.Π.Α. 13%  

        
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟ-

ΛΟ 
 

            

            

        ΣΥΝΟΛΑ  

        Φ.Π.Α. 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     
  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

                  ............, 00/00/2020 

                        O/Η Συντάξας 

 

 

 

 

            ............, 00/00/2020 

                Ο/ Η Θεωρήσας 
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