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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                    «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                          ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»            

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Βερμίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου 

66100 – Δράμα  

Πληρ: Μ. Μελιάδης  

Τηλ:  2521 350 630                                                                 

Fax:  2521 350 748 

E-mail:  mmeli@dimosdramas.gr                                                                                        

 

 

 

        CPV:  15000000-8 (Τρόφιμα, ποτά …προϊόντα) 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 

 

 

Περίληψη:  Διακήρυξη δημόσιου  ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη 

προμηθευτών – χορηγητών για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»   για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας και των νομικών του προσώπων, 

συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τριών  ευρώ και ογδόντα 

εννέα λεπτών (209.833,89 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

     Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών  (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις 

σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

2. Το Ν. 3852/2010  Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης.  

3. Τις  διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν.3463/06.(κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων),   

όπως αναδιατυπώθηκε με το Ν.  3536/2007. 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του  Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων». 

7. Την Π1/2570/2007 (ΦΕΚ 1240 Β): Εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη 

χορηγητών –προμηθευτών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) 
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8. Την υπ΄ αριθμ. 53361/2006 – Υπουργική απόφαση για «παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 

υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής». 

9. Τις διατάξεις του άρθρου2 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη , την  

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση , ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50» 

10. Το άρθρο 4  της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που 

κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18). 

11.  Τις υπ΄ αριθμ. προμελέτες 32402/3-6-2013 του Δήμου Δράμας και 626/29-4-2013 του Νομικού 

Προσώπου Δήμου Δράμας. 

12.  Την υπ΄ αριθμ. απόφαση ΔΣ 42/2013 του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας. 

13.  Την πίστωση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας οικονομικού έτους 2013 με  Κ.Α.  

15.6481.02.  

14.  Την πίστωση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας με  Κ.Α. 

10/648 που θα συμπεριληφθούν στον προς ψήφιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.  

15.  Την υπ΄ αριθμ. 189/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί απολογιστικών στοιχείων του 

Καταστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Δράμας (Κοινωνικό Παντοπωλείο). 

16.  Την υπ΄ αριθμ. 357/2013 απόφαση του ΔΣ περί τροποποίηση – έγκριση δαπάνης για την προμήθεια 

τροφίμων του Καταστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Δράμας (Κοινωνικό Παντοπωλείο). 

17.  Την υπ΄ αριθμ. 363/2013 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Δράμας περί έγκριση προμήθειας τροφίμων 

και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για το έτος 2014. 

18.  Την  408/2013  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων δημοπράτησης. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
 

          Δημόσιο Ανοικτό  Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 

ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» που συμπεριλαμβάνει Τρόφιμα, συνολικού 

προϋπολογισμού 52.950.50  € (πλέον ΦΠΑ), για το έτος 2014 καθώς και τρόφιμα του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου, συνολικού προϋπολογισμού 132.743.20 € (πλέον ΦΠΑ), 2014,  για τις ανάγκες του Δήμου 

Δράμας και του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, και συγκεκριμένα για τις υπηρεσίες:  

 

 Δήμου Δράμας  

1. Τρόφιμα Καταστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Δράμας  

(Κοινωνικό Παντοπωλείο)  --  79.865,20 € 

2. Έλαια Κοινωνικού Παντοπωλείου  --  52.878,00 € 

 

 

 Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας  

1. Είδη Αρτοποιίας  --  16.040,00 € 

2. Είδη Ιχθυοπωλείου  --  7.000,00 € 

3. Είδη Οπωροπωλείου  --  15.105,50 € 

4. Είδη Παντοπωλείου (έλαια)  --  14.805,00 € 

 

 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από δημόσιο ανοικτό 

διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα, σπορέλαια, 

οπωροκηπευτικά και ψάρια (νωπά), θα είναι με 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 του Τμήματος 

Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

13 του Ν. 3438/2006 ενώ για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή 

προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση 

ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 209.833,89 € 

με τον Φ.Π.Α.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  υποβάλλουν προσφορά για ένα ή και για περισσότερα πακέτα, για τη 

συνολική όμως προκηρυχθείσα  ποσότητα κάθε πακέτου, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά  στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό του κάθε πακέτου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

1.  Τόπος και χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού 

 

     Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Κατάστημα Δράμας την 16
η
 Ιανουαρίου 2014  ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία 

παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  

     Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα 
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γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

     Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 16/01/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.  στην 

έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριμένα στην αίθουσα της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών,  Δημαρχείο 2
ος

 όροφος. 

  

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται 

αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93. 

 

2.  Τρόπος λήψης  εγγράφων διαγωνισμού   

 

    Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής  και η παραλαβή 

της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier), με την υποβολή σχετικής 

αίτησης εντός προθεσμίας μίας (1) εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της. 

 

  Η Αναθέτουσα Αρχή θα κρατάει σε ειδικό έντυπο τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως 

επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε να έχει 

στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα 

ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης 

που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη 

να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 

Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε 

ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Δράμας στη διεύθυνση: www.dimos-

dramas.gr. 

 

3.  Δικαιούμενοι συμμετοχής  

 

Α. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

 1).  Φυσικά Πρόσωπα  

 2).  Νομικά Πρόσωπα  

 3).  Συνεταιρισμοί 

 4).  Ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8   

       ΕΚΠΟΤΑ) 

4.  Δικαιολογητικά  συμμετοχής 

 

     Όσοι αναγνωρισμένοι    προμηθευτές, που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια 

ειδών και επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν μαζί με την προσφορά, να 

καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα  παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

Α. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τραπέζης για ποσό που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των ειδών του 

πακέτου (με ΦΠΑ) η οποία θα απευθύνεται στο Δήμο.  

http://www.dimos-dramas.gr/
http://www.dimos-dramas.gr/
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Β.  Κατά περίπτωση:  

 

            1) ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή 

του διαγωνιζομένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, που θα έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.   

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν 

έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του 

Π.Δ. 60/2007.   Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 

πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

4.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος   είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης ( τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε αυτούς 

προσωπικό) κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

5.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διεξαγωγής 

του διαγωνισμού. 

 

  Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων 3 

και 4 του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι.  

 

           2). ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί 

εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό 

ή εμπορικό μητρώο ή ισοδύναμο επαγγελματικό κατάλογο. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται 

από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης 

του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 

καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του 

Π.Δ. 60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού     

4.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος   είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε αυτούς 

προσωπικό) κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

5.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διεξαγωγής 

του διαγωνισμού. 

 

           3). ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

 

                       Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (Α) και (Β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού      

μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση 

προσκόμισης ποινικού μητρώου έχει:   

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, από το οποίο να 

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

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

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

τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα). 

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης, εκδίδονται,  όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια  

Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο μητρώο  Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι 

εγγεγραμμένη  η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις  διατάξεις των 

άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά 

στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από  το αρμόδιο Εφετείο 

της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) το πιστοποιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του  

Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό  επιχείρησης. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος για τις 



Σελίδα 7 από 44 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 

για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 

60/2007, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 

της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

 

            4). ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 

διαγωνιζομένου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων 

δημοσιότητας για τη σύσταση του διαγωνιζομένου, την τροποποίηση του 

καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα 

υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση 

για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 

60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 

της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί νόμιμα.  

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο διαγωνιζόμενος  δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

5.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος   είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε αυτούς 

προσωπικό) κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

6.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διεξαγωγής 

του διαγωνισμού   

 

            5). ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 

Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

2.  

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών των 

μελών τους) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το 

συγκεκριμένο έργο, θα λάβουν ορισμένη νομική μορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο 

από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα πάντοτε με την Ελληνική νομοθεσία, έχουν πλήρη 

γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου. 

 

 

Ένορκη Δήλωση 

 

1. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Δήλωση του υποψηφίου ενώπιον 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιας δικαστικής ή διοικητική αρχής στην οποία θα βεβαιώνεται 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 

δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά εντός του «Φακέλου 

Δικαιολογητικών».  

 

Γ.   Παραστατικό  εκπροσώπησης, Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με 

εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής του εκπροσωπούμενου. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια 

δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες. 

 

       Δ.     Τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα   κάθε   συμμετέχοντος,  όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόμενους  με μορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.),  επικυρωμένο   

αντίγραφο  ή  απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου  και  των  εγγράφων  

τροποποιήσεών  του  (για Ο.Ε και  Ε.Ε.)  Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να  

προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που 

έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή  τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα  

της  νομιμοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν προκύπτει ευθέως από  το καταστατικό  

αναλόγως με τη  νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 

                  - Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με 

την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 

προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

                - Ατομικές επιχειρήσεις   επιδεικνύουν μόνον το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους ή 

αντίστοιχο επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητά τους. 

 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα απορρίπτεται  ως 

απαράδεκτη. 

 

              Ε.   Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει να είναι νόμιμα  θεωρημένα 

ως γνήσια  φωτοαντίγραφα. Τα δε δικαιολογητικά  που είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα 

να συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση. 

 

     Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να 

     προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, τα ακόλουθα: 
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α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών 

και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

β. Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς 

του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δεν έχει υποπέσει 

σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.  

 

γ. Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση 

της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο 

των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου 

τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και 

ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το δημόσιο 

 

Οι διαγωνιζόμενοι, εάν τους ζητηθεί,  θα πρέπει να προσκομίσουν δείγματα για ένα ή και για 

όλα τα είδη της διακήρυξης στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 

1.  Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 

 

Α. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά 

σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 
               

           1).  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  

           2).  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.  

           3).  Ο αριθμός της διακήρυξης 

           4).  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

           5).  Τα στοιχεία του αποστολέα 

 

           Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. 

 

Β. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετημένα: α) όλα τα ζητούμενα 

δικαιολογητικά και  β) η εγγύηση συμμετοχής. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 

τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη  

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"  

 

Γ.    Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως  φακέλου. 

 

Δ.    Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη. 

 

     Ε.  Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. 

Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της 

ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

 

   ΣΤ.   Γίνονται δεκτές προσφορές για  το σύνολο του κάθε πακέτου του διαγωνισμού. 
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2. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις 

 

Α. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα 

τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην 

προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της 

διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.  

 

Β.  Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.  

 

Γ. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την  επιτροπή 

διαγωνισμού, είτε ενώπιων της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις 

διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.   

 

3.   Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές 

 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται 

υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από 

τους προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές. 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 

απαράδεκτες.   

 

 4.  Τιμή προσφοράς 

 

Α. Στη περίπτωση του ελαιόλαδου, του σπορέλαιου, των ψαρικών (νωπά) και των 

οπωροκηπευτικών ειδών η προσφορά δίνεται επί τις εκατό (%) έκπτωσης και πρέπει να 

αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Η τιμή στα υπόλοιπα είδη δίνεται σε ΕΥΡΩ και 

πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν 

υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α.  Η προσφερόμενη 

έκπτωση και η προσφερόμενη τιμή είναι δεσμευτικές και αμετάβλητες και ισχύουν για όλη τη 

διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκεινται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

 

Β.   Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

 

Γ.  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται 

ενιαία τιμή, για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στον διαγωνισμό ή για 

ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με 

απόφαση της οικονομικής  επιτροπής ή του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

 

 Δ.  Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που 

υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε 

μέρος απ’ αυτά σύμφωνα με την παράγραφο.  

 

Ε.   Η σύγκριση των προσφορών θα  γίνεται στην συνολική τιμή του  πακέτου  και όχι στις  

τιμές των μερών. 

 

   ΣΤ.   Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 
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την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν 

αυτά. 

   

5.  Υποβολή Προσφορών 

 

Α. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 

 

          ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

          ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

          ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1
ης

 ΙΟΥΛΙΟΥ  

          Τ.Κ: 66 100, ΔΡΑΜΑ 

 

Β.  Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 16
η
 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 

10:00 π.μ. απ΄ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού, μετά το πέρας της οποίας λήγει η 

προθεσμία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η 

προθεσμία λήγει την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Γ.  Οι εκπρόθεσμες προσφορές  επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 

 

6.  Εγγυήσεις 

 

Α.  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το 

δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην 

Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

 

Β.   Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, σύμφωνα με το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» (σελίδα 19) και θα απευθύνεται στο δήμο, με ποσό 

που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισμού κάθε πακέτου.  Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

εκ μέρους των διαγωνιζόμενων ορίζεται σε πέντε επί τοις εκατό (5%) επί  της συνολικής 

προϋπολογισθείσης δαπάνης (συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ)  του κάθε πακέτου ήτοι 

ποσού:  

 

 Μελέτη 

                   Πακέτο 1
ο
:         4.512,38 €          Τρόφιμα Κοινωνικού Παντοπωλείου 

                   Πακέτο 2
ο
:         2.987,61 €          Έλαια Κοινωνικού Παντοπωλείου 

                   Πακέτο 3
ο
:            906.26 €           Είδη Αρτοποιίας (ΝΠΔΔ) 

                    Πακέτο 4
ο
:            395,50 €           Είδη Ιχθυοπωλείου (ΝΠΔΔ) 

                   Πακέτο 5
ο
:            853,46 €           Είδη Οπωροπωλείου (ΝΠΔΔ) 

                   Πακέτο 6
ο
:            836,48 €           Έλαια (ΝΠΔΔ) 

                    

            

       Στην εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα ακόλουθα: 

i. Η ημερομηνία έκδοσης 

ii. Ο εκδότης 

iii. Ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος 

Δράμας) 
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iv. Ο αριθμός της εγγύησης 

v. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

vi. Η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση 

vii. Η σχετική διακήρυξη και η ημερομηνία του διαγωνισμού 

viii. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως 

ix. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το 

διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του 

εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

x. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

xi. Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ 

τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η 

διακήρυξη. 

xii. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το 

διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης 

της εγγύησης. 

 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα 

μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη και επιστρέφεται στο 

Πιστωτικό Ίδρυμα από το οποίο εκδόθηκε, με την κατάθεση από τον διαγωνιζόμενο της 

Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης.  Οι εγγυητικές επιστολές των υπολοίπων διαγωνιζομένων (πλην 

του αναδόχου) θα επιστραφούν αμέσως μετά την υπογραφή του συμφωνητικού.  Σε 

περίπτωση αποκλεισμού διαγωνιζόμενου σε ενδιάμεσο στάδιο, οι εγγυητικές επιστρέφονται 

μετά από αίτηση του εφόσον παραιτηθεί από το δικαίωμα άσκησης ένστασης ή η απόφαση 

του αποκλεισμού του δεν υπόκειται πλέον σε διοικητικές προσφυγής. 

 

Προσφορές  χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω εγγύηση, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ' όψη. 

 

 

Γ.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης η οποία θα εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση,  σύμφωνα 

με το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» (σελίδα 20), των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του  

υλικού  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο 

συμβαλλόμενους. 

 

Δ.  Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει  να  είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το 

υπόδειγμα της παρούσης διακήρυξης. 

  

Ε.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την  τελική βεβαίωση 

παραλαβής της προμήθειας.   
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   ΣΤ.   Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

7.  Χρόνος ισχύος των προσφορών 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών. Ο 

Υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διενέργειας 

του διαγωνισμού. 

         

Για  ΜΜΕ,  ενώσεις  ΜΜΕ,  συνεταιρισμούς,  ενώσεις προμηθευτών  το ανωτέρω  ποσοστό 

μειώνεται στο μισό. 

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 

προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

1.  Αποσφράγιση Προσφορών 

 

     Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.   

          Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν (ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο) μέχρι την  

προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

 

            Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο Δράμας με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη της προθεσμίας που 

καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με 

την προαναφερόμενη διαδικασία. 

 

     Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και 

αποσφράγισης προσφορών. 

          Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω 

διαδικασία: 

 

Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 

Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την 

Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραμένει. 

 

  Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων. 

         Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται. 

   Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των 

file:///C:/Users/Irene/AppData/Roaming/Microsoft/Domain%20users/Μελιάδης%20Μιλτιάδης/ΤΡΟΦΙΜΑ-ΚΟΙΝ.ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ/11389_93ar26.doc
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συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

           Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

 

2.  Αξιολόγηση Προσφορών 

 

Α.  Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα ληφθούν υπόψη: 

 

1).  Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης, 

2).  Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε,  

3).  Η τιμή της προσφοράς σε σχέση και με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους 

διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή. 

                   Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, η 

οικονομική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες. 

 

      Β.   Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει 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 του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας 

Δράμας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 για τα ελαιόλαδα, 

σπορέλαια, οπωροκηπευτικά και ψάρια (νωπά) ενώ για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η ανάθεση 

θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της 

μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα και λοιπά 

αναλώσιμα είδη παντοπωλείου καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

 

Γ.    Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι σύμφωνες με τους 

όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 

Δ.    Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες, με απόφαση της οικονομικής  επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της 

επιτροπής διαγωνισμού. 

 

     Ε.  Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού ουσιώδεις  

αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

        Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 

τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

   Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τεσσάρων (4) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ο Δήμος Δράμας  μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει την παράταση 

ισχύος των προσφορών. 

       Αν ο Δήμος Δράμας κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, όποτε ο μειοδότης 

δεν μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση. 

    

3.  Ενστάσεις 

 

Α. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή  της 

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

υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης 

μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας 

αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της 

υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα.  

 

          2). Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, 

μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση 

υποβάλλεται στο Δήμο Δράμας κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση 

αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, το οποίο υποβάλλει την ένσταση με 

αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

           Ο Δήμος Δράμας  υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των 

αποφάσεων που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή 

σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax). Ενστάσεις που 

υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

Β. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους  λόγους, 

προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.   

 

 

 

                                                                      ΑΡΘΡΟ 4
ο
 

                                   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

      

 

Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση του κάθε πακέτου αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης 

τελικής έγκρισης. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο Δράμας και το 

Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Δράμας η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο 

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

στοιχεία της προμήθειας. 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  

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

Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  

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

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 

Ο  προμηθευτής  εγγυάται  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ότι  τα   τρόφιμα που  θα προμηθεύσει  

θα  ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  των προδιαγραφών,   των χαρακτηριστικών, και της 

προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας, απαλλαγμένα από ξένα σώματα και 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης  και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για 

τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

 

Ο Δήμος Δράμας και το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Δράμας διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τα 

οποία θα ασκήσουν όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο 
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προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του Δήμου Δράμας και του 

Νομικού Προσώπου του Δήμου Δράμας κάθε ποσότητα τροφίμων άμεσα αφότου διαπιστωθεί παράβαση 

των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και 

αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

  

Σε περίπτωση  απόλυτα ίσης προσφοράς, η κατάταξη θα γίνει με κλήρωση, παρουσία των 

διαγωνιζομένων με τις ίσες προσφορές.  

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού οι  υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιαδήποτε λόγο. 

 

 

 

                                                                      ΑΡΘΡΟ 5
ο 

                                          ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

 

1.  Τόπος παράδοσης και τρόπος παράδοσης των ειδών  

 

Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν τα είδη  σύμφωνα με την επιθυμία του 

Δήμου Δράμας και του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας.  Η μεταφορά και παράδοση των 

ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του ή μισθωμένα από αυτόν 

μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία, τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων. 

 

2.   Παραλαβή των ειδών  

 

Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται ύστερα από παραγγελία των αρμόδιων 

υπαλλήλων, τηλεφωνικά ή μέσω τηλεομοιοτυπίας, το αργότερο σε δυο ημέρες από αυτή της 

παραγγελίας, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Δράμας και του Νομικού Προσώπου του 

Δήμου Δράμας ενώ η παραγγελίες του ΝΠΔΔ θα αποστέλλονται κάθε εργάσιμη μέρα από 

07:00π.μ.- 09:00π.μ. με μεταφορικό μέσο του προμηθευτή. 

 

Ο Δήμος Δράμας και το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο 

των ειδών  που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει 

τον συγκεκριμένο φορέα ή υπηρεσία με την παραγγελθείσα ποσότητα..  

 

          Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, 

μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν 

θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη 

διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.  

 

Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών.   Η Επιτροπή 

συγκροτείται για τη συγκεκριμένη προμήθεια με απόφαση του ΔΣ και κατά  τη διαδικασία της 

παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, και ο προμηθευτής. 

 

3.  Τρόπος πληρωμής 

 

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματικά με την παράδοση στην υπηρεσία των 

ποσοτήτων και των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.  

Η καταβολή θα  γίνει, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις 

διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 



Σελίδα 17 από 44 
 

που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νομίμων 

κρατήσεων.  

 

       Τον  ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες  κρατήσεις κατά το χρόνο  του διαγωνισμού, όπως 4% φόρος 

προμηθευτών, 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ (1,5% υπέρ ΤΕΑΔΥ και 0,50 υπέρ  ΤΠΔΥ), 0,10% υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης καθώς και 

των τυχόν επαναληπτικών  καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

 

Η τιμή προσφοράς που θα δοθεί για τα ελαιόλαδα, σπορέλαια, οπωροκηπευτικά, και ψάρια (νωπά) θα 

είναι με 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 του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της 

Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 

ενώ για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα 

προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα 

προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

 

 

                                                                   ΑΡΘΡΟ 6
ο 

ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 

 

Αυτός που θα ανακηρυχθεί μειοδότης, υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που 

θα προσκληθεί να προσέλθει για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, καταθέτοντας την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε 

προηγούμενη ενότητα. Σε περίπτωση που αρνηθεί ή δυστροπήσει θα κηρυχθεί έκπτωτος. 

 

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος κατά τα ανωτέρω, επιβάλλονται με απόφασή του 

φορέα, που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση επιτροπής η οποία υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο να δώσει εξηγήσεις σύμφωνα με το άρθρο 20 του Συντάγματος, αθροιστικά ή 

διαζευκτικά οι εξής κυρώσεις: 

 

        Α)  Κατάπτωση ολική ή μερική της κατατεθείσης στο διαγωνισμό εγγύηση συμμετοχής. 

 

        Β)  Προμήθεια του είδους σε βάρος του, είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που έλαβαν 

μέρος στο  διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση είτε με διενέργεια διαγωνισμού, 

είτε με διαπραγμάτευση εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/07. 

       Κάθε άμεση ή έμμεση ζημία που θα προκληθεί στο δημόσιο ή τυχόν διαφέρον που θα 

προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός 

γίνεται ακόμη και αν δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια των ειδών κατά τα οριζόμενα 

ανωτέρω. 

       Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε 

στοιχείο,   κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης 

και των συναλλακτικών ηθών. 

 

          Γ)  Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των   

φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995. 

 

        Δ)  Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με 10% της αξίας των υλικών για τα οποία 

κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την  
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                προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή 

όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. 

 

         Ε)  Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 

προμηθευτή είτε από το ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού 

από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. 

 

Ο προμηθευτής επίσης ευθύνεται για συνέπειες βλαβερές στην υγεία των νηπίων, των πολιτών 

και των υπαλλήλων από τροφική δηλητηρίαση και γενικά για κάθε παρατηρούμενη 

περίπτωση κακής ποιότητας των τροφίμων που προσφέρει. Σε περίπτωση τέτοιου 

περιστατικού πέραν από τις τυχόν ποινικές ευθύνες του προμηθευτή, θα επιβάλλεται 

διοικητικό πρόστιμο ανάλογο με τη σοβαρότητα της υπόθεσης. 

 

Επίσης, αναλαμβάνει τα αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας 

των νηπίων, των πολιτών και των υπαλλήλων που τυχόν θα υποστούν τροφική δηλητηρίαση. 
 

 

                                                                         ΑΡΘΡΟ 7
ο
  

                                                            ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες, από το Τμήμα προμηθειών  του Δήμου Δράμας, Βερμίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου 1, ΤΚ 66 100 

Δράμα  από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Μιλτιάδη Μελιάδη, τηλέφωνο: 2521 350 630 και FAX: 

2521-350748. 

 

 

                                                                 ΑΡΘΡΟ 8
ο
  

                                                           ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

 

Περίληψη της προκήρυξης αυτής θα δημοσιευτεί είκοσι  (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διεξαγωγή 

του διαγωνισμού, σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και μία εβδομαδιαία, σε δύο οικονομικές 

εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, στο ΦΕΚ, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου, στην ιστοσελίδα του Δήμου στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς επίσης και στο «ΚΗΜΔΣ». 

 

 

 

          Δράμα,   17/12/2014 

                                                                                                                                          

                                    Ο Δήμαρχος Δράμας 

 

 

 

 

           Κυριάκος Χαρακίδης 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α       «Α» 

 

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

Ονομασία Τράπεζας.............................................................................. 

Κατάστημα............................................................................................ 

Ημερομηνία Έκδοσης...........................................................................  

Ευρώ  …………………………………………………………………  

 

Προς:  ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ 

            Βερμίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου   

            66100 Δράμα  

  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.....................ΕΥΡΩ …….……..,00 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 

……………………….………..…ευρώ (…………..…,00 ευρώ) υπέρ τ……........................................   

Δ/νση....................................................................................... για τη συμμετοχή τ……. στον 

διενεργούμενο διαγωνισμό της   ................................................................... για την «Προμήθεια 

Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» (Αρ. πακέτου / πακέτων _________), 

σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό ________ / 2014 Διακήρυξη σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ….. εν λόγω ……. που απορρέουν από τη 

συμμετοχή τ….. στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από 

μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 

(3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  ………………(150 ημέρες ) 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστημα............................................................................................. 

Ημερομηνία Έκδοσης........................................................................... 

Ευρώ..................................................................................................…  

 

Προς: 

Δήμο Δράμα 

Βερμίου 2 &  1
ης

 Ιουλίου 

66100 Δράμα 

Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας 

Καστρινού & Οδυσσέως 4 

66100 Δράμα 

  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........…….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, του ποσού των 

...........................................ευρώ, (………,00 ευρώ) υπέρ τ….……………………………… Δ/νση  

..................................................................................... για την καλή εκτέλεση των όρων της    

σύμβασης ………………………….. συνολικής αξίας ………………………… για την  «Προμήθεια 

Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου».   

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. …..εν λόγω  που απορρέουν από την καλή 

εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από 

μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 

(3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της σε μας.   

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

         ΝΟΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ  

         ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

      

 

 

 

 

           Προμήθεια Τροφίμων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Τεχνική Έκθεση 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές 

3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

4. Συγγραφή Υποχρεώσεων  

5. Οικονομική Προσφορά  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ΜΕΛΕΤΗ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                               

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                             

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Πληρ: Μ. Μελιάδης  

Τηλ:  2521-350630                                                                 

FAX: 2521-350748  

e-mail: mmeli@dimos-dramas.gr      

 

 

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια τροφίμων. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), του άρθρου 209 του Ν 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με το 

άρθρου 22 του Ν.3536/2007 καθώς και του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

 

Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Δράμας και του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας. 

 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοικτό μειοδοτικό 

διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα, σπορέλαια, 

οπωροκηπευτικά, και ψάρια (νωπά), 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 

Περιφέρειας ΑΜΘ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 ενώ για τα υπόλοιπα 

είδη τροφίμων και λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή 

προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης.  

 

Κύρια προϋπόθεση είναι ότι τα προσφερόμενα τρόφιμα να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 

προμήθειας. 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των  209.833.89 € με 

τον Φ.Π.Α. 

 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

             Δράμα,  11/12/2014 

 

                                                                                                                                          

                  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                

      O Προϊστάμενος του Τμήματος                                    Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

          Προμηθειών                                  Οικονομικών Υπηρεσιών 

                 

                                                                                                        

                  

 

               Μιλτιάδης Μελιάδης                                                        Ευαγγελία Ζιούτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                               

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                             

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Πληρ: Μ. Μελιάδης  

Τηλ:  2521-350630                                                                 

FAX: 2521-350748  

e-mail: mmeli@dimos-dramas.gr      

 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 
ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 

Πακέτο Νο 1  ---  Τρόφιμα (Κατάστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Κοινωνικό  Παντοπωλείο) 

 

α/α Είδος- περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 
Ζάχαρη – ψιλή, λευκή, κρυσταλλική Α΄ ποιότητας, απαλλαγμένη 

από ξένες ύλες και κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε 

χάρτινη συσκευασία  του 1 kg. 

τεμάχια 
 

4.200 

2 

Αλάτι – ψιλό, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό,  αναλλοίωτο, με 

περιεκτικότητα σε NaCl τουλάχιστον 95%.  Να μην περιέχει 

ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην 

περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Να είναι κατά προτίμηση  

εγχώριας παραγωγής σε συσκευασία - πλαστική σακούλα - χωρίς 

ίχνος παραβίασης των 500 gr. 

τεμάχια 4.200 

3 

Αλεύρι -  για όλες τις χρήσεις και αποκλειστικά και μόνο προϊόν 

αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθορισθέντος από πάσα 

ανόργανη ή οργανική ουσία. Αλεύρι που να μην είναι  

υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει καμία μυρωδιά. Να 

είναι κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη 

συσκευασία του 1 kg. 

τεμάχια 4.200 

4 

Κριθαράκι - (μέτριο) από 100% σιμιγδάλι.  Να μην παρουσιάζει 

οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρό 

και απαλλαγμένο από έντομα, ακάρεα κ.λ.π. Να είναι κατά 

προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε πλαστική ή χάρτινη 

συσκευασία των 500 gr. 

τεμάχια 4.200 

5 

Ρύζι - (τύπου καρολίνα)  να είναι απολύτως καθαρό, 

απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζετε 

οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να 

αναγράφεται ποιότητα Α’ και κατά προτίμηση  εγχώριας 

παραγωγής σε συσκευασία του 1 kg. 

τεμάχια 4.200 

6 

Μακαρόνια  - (Νο 6) από 100% σιμιγδάλι.  Να μην 

παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι 

απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από έντομα, ακάρεα κ.λ.π. 

Να είναι κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε πλαστική ή 

χάρτινη συσκευασία των 500gr. 

τεμάχια 5.000 
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7 

Φακές  - (χονδρές) τυποποιημένες, να είναι απολύτως καθαρές, 

απαλλαγμένες από κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζουν 

οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να 

αναγράφεται ποιότητα Α’ και κατά προτίμηση  εγχώριας 

παραγωγής σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία των 500gr. 

τεμάχια 4.200 

8 

Φασόλια - (σούπας μέτρια) τυποποιημένα, να είναι απολύτως 

καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζουν 

οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να 

αναγράφεται ποιότητα Α’ και κατά προτίμηση  εγχώριας 

παραγωγής σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία του 1 kg. 

τεμάχια 4.200 

9 

Ρεβίθια - τυποποιημένα, να είναι απολύτως καθαρά, 

απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη.   Να μην παρουσιάζουν 

οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να 

αναγράφεται ποιότητα Α’ και κατά προτίμηση  εγχώριας 

παραγωγής σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία των 500 gr.    

τεμάχια 4.200 

10 

Γάλα εβαπορέ - λευκό αγελαδινό συμπυκνωμένο εβαπορέ 

αποστειρωμένο γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε 

λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5% και κατά προτίμηση εγχώριας 

παρασκευής σε μεταλλική συσκευασία των 410 gr.  

τεμάχια 5.000 

11 

Ντοματοχυμός - σάλτσα που να προέρχεται από ελαφρά 

συμπύκνωση χυμού ντομάτας ώστε τα στερεά συστατικά εκ του 

χυμού προερχόμενα, να είναι τουλάχιστον 6%.  Κατά προτίμηση  

εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία των 500 gr 

τεμάχια 4.200 

12 

Μέλι (πευκόμελο) - πλούσιο σε ιχνοστοιχεία και βιταμίνες κατά 

προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε γυάλινη ή τενεκεδένια 

συσκευασία των 450 gr.  
τεμάχια 2.100 

13 

Νέκταρ Πορτοκάλι - (χυμός πορτοκάλι) με περιεκτικότητα σε 

φρούτα τουλάχιστον 50% και χωρίς συντηρητικά κατά 

προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία του  1 

lt. 

τεμάχια 4.200 

14 
Πραλίνα φουντουκιού - εξαιρετική ποιότητα πραλίνα με υψηλή 

περιεκτικότητα σε φουντούκι, γάλα και κακάο και κατά 

προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε συσκευασία των 450 gr. 

τεμάχια 2.100 

15 
Μαρμελάδα - παρασκευασμένη με γεύση και οσμή βερίκοκου ή 

φράουλας και κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε 

συσκευασία πλαστικό τάπερ των 500 gr. 

τεμάχια 2.100 

16 
Φρυγανιές - Καλοψημένες , τραγανιστές από εκλεκτό σιτάρι και 

υλικά κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε συσκευασία των  

250 gr.   

τεμάχια 4.200 

17 

Άνθος αραβοσίτου – κουτάκι έξι τεμαχίων με γεύσεις βανίλια, 

σοκολάτα, μπανάνα, λεμόνι, πορτοκάλι και φράουλα κατά 

προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία των 260 

gr.    

τεμάχια 2.100 

18 
Κονσέρβα ζαμπόν - (Λαντσιον Μητ χοιρινό), κατά προτίμηση  

εγχώριας παραγωγής σε μεταλλική συσκευασία των 200 gr. 
τεμάχια 4.200 

19 
Τυποποιημένο έτοιμο φαγητό - (κονσέρβα) σαρδέλα σε λάδι, 

χωρίς καυτερές ουσίες κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε 

μεταλλική  συσκευασία των 100 gr. 

τεμάχια 4.200 

20 
Τραχανάς ξινός – παραδοσιακός τραχανάς ξινός από πλιγούρι, 

αλεύρι και γιαούρτι κατά προτίμηση εγχώριας παρασκευής των 

500 gr. 

Τεμάχια 1.755 

 
 
 



Σελίδα 25 από 44 
 

Πακέτο Νο 2   ---   Έλαια (Κατάστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Κοινωνικό  Παντοπωλείο) 

 

α/α Είδος- περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 
Ελαιόλαδο - ΕΧΤΡΑ παρθένο ελαιόλαδο Α΄ ποιότητας, οξύτητας 

0,1 – 0,8 και κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε μεταλλική 

συσκευασία των 5 lt. 

τεμάχια              2.100 

2 
Ηλιέλαιο – 100% φυτικό λάδι που να είναι καθαρό, λαμπερό και  

άοσμο και κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε πλαστική 

συσκευασία των 5 lt.                 

τεμάχια              2.100 

 
 
 

 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 

Πακέτο Νο 3  ---   Είδη Αρτοποιίας 

 

α/α Είδος- περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 

Άρτος - να είναι πολυτελείας Α΄ ποιότητας. Το βάρος του θα  

πρέπει να είναι από 900-950 γραμμάρια (καθαρό) 

Για την παρασκευή του θα πρέπει να χρησιμοποιείται άλευρο σίτου επώνυμης 

αλευροβιομηχανίας. Το ποσοστό του 

προστιθέμενου άλατος δεν θα πρέπει να είναι ανώτερο από 1,5% 

και να πληροί τους όρους του μαγειρικού άλατος. Ο άρτος  

πρέπει να διατίθεται στην κατανάλωση, μισή ώρα  

τουλάχιστον μετά την απόκτηση της θερμοκρασίας δωματίου.  

Δεν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών ουσιών 

κιλά                    8.000 

2 

Κουλούρια σουσαμένια - τύπου Θεσσαλονίκης ελάχιστο  

βάρους 50 gr 

Δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές ουσίες.  Το ψήσιμο του  

άρτου και των αρτοσκευασμάτων πρέπει να είναι κανονικό και  

ομοιογενές σ’ όλη την επιφάνεια. Η παράδοσή τους να  

γίνεται την ημέρα παρασκευής τους, όλα τα προϊόντα να είναι Α΄ 

ποιότητας και να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων  

ισχύουσες διατάξεις. 

τεμάχια                     4.500 

3 

Τσουρέκι - παρασκευασμένο με αλεύρι τύπου Αμερικής  

βάρους 500 gr 

Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά γάλα φρέσκο, βούτυρο,  

νωπά ολόκληρα αυγά, φυσικές γλυκαντικές ύλες (μόνο ζάχαρη),  

λιπαρές ύλες (μαργαρίνη), μαγιά και αλεύρι Α΄ ποιότητας.  Το 

ψήσιμο του άρτου και των αρτοσκευασμάτων πρέπει να είναι  

κανονικό και ομοιογενές σ’ όλη την επιφάνεια. Η παράδοσή  

τους να γίνεται την ημέρα παρασκευής τους, όλα τα προϊόντα 

να είναι Α΄ ποιότητας και να πληρούν τις εκάστοτε περί  

τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 

τεμάχια           400 
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Πακέτο Νο 4  ---   Είδη Ιχθυοπωλείου 

 

α/α Είδος- περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 
Ψάρια - φρέσκα κατά προτίμηση εγχώριας προέλευσης Α΄  

ποιότητας. 
κιλά              437,50 

 

 

 

 

Πακέτο Νο 5  ---   Είδη Οπωροπωλείου 

 

Τα οπωρολαχανικά θα είναι πρώτης (Α’) ποιότητας, της εποχής, και θα πληρούν τις προδιαγραφές της  

Ε.Ε. 

Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων ελαττωματικών. Τα φρούτα θα προσφέρονται σε συσκευασία μιας 

ή δύο σειρών και όχι σε περισσότερες σειρές. Τα φρούτα θα φέρουν ετικέτες όπου θα αναγράφονται η 

ποικιλία και η προέλευσή τους. 

Εφιστάται η προσοχή του προμηθευτή στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιμολόγιο  στο οποίο 

θα πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς οι χαρακτηρισμοί του προσκομιζόμενου είδους, (κατηγορία, 

προέλευση όπως και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα π.χ.  

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Μέρλιν, Κρήτης, Άρτας, Πρέβεζας, Γιάφας). 

ΜΗΛΑ: Στάρκιν, Ντέλισιους, Βόλου, Γκόλντεν, Ρενέτες, Γκράν-Σμίθ, Μπέλ-φόρ. 

ΑΧΛΑΔΙΑ: Κρυστάλια, Αμπάτε-φετε, κάιζερ κ.λ.π. 

 

α/α Είδος- περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 Πατάτες κιλά      1.600 

2 Κρεμμύδια κιλά         610 

3 Κρεμμυδάκια φρέσκα κιλά         170 

4 Σκόρδα κιλά             8 

5 Σπανάκι κιλά         500 

6 Πράσα κιλά         300 

7 Λεμόνια κιλά         500 

8 Μήλα κιλά         850 

9 Μπανάνες κιλά         582 

10 Αχλάδια κιλά         250 

11 Μαϊντανός ματσάκι τεμάχια           80 

12 Σέλινο κιλά           30 

13 Καρότα κιλά         150 

14 Ντομάτες κιλά         990 

15 Αγγουράκια κιλά         500 

16 Μαρούλια κιλά         301 

17 Άνηθος ματσάκι τεμάχια           79 
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Πακέτο Νο 6   ---   Έλαια 

 

α/α Είδος- περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 
Ελαιόλαδο - ΕΧΤΡΑ παρθένο ελαιόλαδο Α΄ ποιότητας, οξύτητας 

0,1 – 0,8 και κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε μεταλλική 

συσκευασία των 5 lt. 

τεμάχια              750 

2 
Καλαμποκέλαιο – 100% φυτικό λάδι που να είναι καθαρό, 

λαμπερό και  άοσμο και κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής 

σε πλαστική συσκευασία τοθ 1 lt.                 

τεμάχια              600 

 

 

 

Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και σε ότι αφορά τρόφιμα θα πρέπει να πληρούν τις 

εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 

Επίσης όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, να είναι 

αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν σε σούπερ μάρκετ 

και παντοπωλεία . 

Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, η οποία θα 

είναι πάνω από ένα χρόνο από την ημερομηνία παράδοσης τους. 

   Ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής 

διατροφής να τα αντικαταστήσει αμέσως με υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη πληρωμή. Οι 

δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αναλώσιμου είδη παντοπωλείου και 

αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων και αναλώσιμου είδη παντοπωλείο επήλθε η 

οποιαδήποτε βλάβη σε νήπιο, μαθητή, πολίτη ή υπάλληλο, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις 

δαπάνες αποκατάστασης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν.  

 

 

 

Είδη Ιχθυοπωλείου  

 

1. Να είναι Α' ποιότητας, τα λαυράκια να είναι 700 γραμμάρια και άνω το τεμάχιο, να είναι 

καθαρισμένα, να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα. 

2. Η διανομή θα πρέπει να γίνεται με φορτηγά ψυγεία και να είναι εφοδιασμένα με άδεια από 

την Κτηνιατρική Υπηρεσία. 

3. Η διανομή θα πρέπει να γίνεται στους χώρους που θα υποδείξει η εκάστοτε υπηρεσία.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                               

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                             

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Πληρ: Μ. Μελιάδης  

Τηλ:  2521-350630                                                                 

FAX: 25210-23343  

e-mail: mmeli@dimos-dramas.gr         

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι: 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Πακέτο Νο 1 --- Τρόφιμα (Κατάστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Κοινωνικό  Παντοπωλείο) 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο 

1 Ζάχαρη - συσκευασία  1kg Τεμάχιο 4200 0,99  4.158,00  

2 Αλάτι - συσκευασία 500 gr Τεμάχιο 4200 0,20  840,00  

3 Αλεύρι - συσκευασία 1 kg Τεμάχιο 4200 0,73  3.066,00  

4 Κριθαράκι - συσκευασία 500 gr Τεμάχιο 4200 0,42  1.764,00  

5 Ρύζι - συσκευασία 1 kg Τεμάχιο 4200 1,68  7.056,00  

6 Μακαρόνια - συσκευασία 500 gr Τεμάχιο 5000 0,42  2.100,00  

7 Φακές  - συσκευασία 500 gr Τεμάχιο 4200 0,81 3.402,00  

8 Φασόλια - συσκευασία 1 kg Τεμάχιο 4200 2,32  9.744,00  

9 Ρεβίθια - συσκευασία 500 gr Τεμάχιο 4200 1,68  7.056,00  

10 Γάλα εβαπορέ – συσκευασία 410 gr. Τεμάχιο 5000 0,56  2.800,00  

11 Ντοματοχυμό – συσκευασία 500 gr Τεμάχιο 4200 0,45  1.890,00  

12 Μέλι - συσκευασία 450 gr. Τεμάχιο 2100 3,13  6.573,00 

13 
Νέκταρ Πορτοκάλι –  

συσκευασία 1 lt 
Τεμάχιο 4200 1,10  4.620,00  

14 
Πραλίνα φουντουκιού – 

συσκευασία 450 gr. 
Τεμάχιο 2100 1,59  3.339,00  

15 Μαρμελάδα – συσκευασία 500 gr Τεμάχιο 2100 1,23  2.583,00  

16 
Φρυγανιές σταρένιες –  

συσκευασία 250gr. 
Τεμάχιο 4200 0,99 4.158,00  

17 
Άνθος αραβοσίτου –  

 συσκευασία 260 gr. 
Τεμάχιο 2100 1,59  3.339,00  

18 
Κονσέρβα (Λαντσιον Μητ χοιρινό) 

- συσκευασία 200 gr 
Τεμάχιο 4200 0,79  3.318,00  

19 
Κονσέβα (σαρδέλα) –  

συσκευασία 100 gr 
Τεμάχιο 4200 1,15 4.830,00  
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20 
Τραχανάς ξινός –  

συσκευασία  500 gr. 
Τεμάχιο 1755 1,84  3.229,20 

Σύνολο 79.865,20   

ΦΠΑ 13% 10.382,48   

Σύνολο με ΦΠΑ 90.247,68   

 

 

Πακέτο Νο 2   ---   Έλαιο (Κατάστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Κοινωνικό  Παντοπωλείο) 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο 

1 Ελαιόλαδο - συσκευασία 5 lt Τεμάχιο 2100 17.50 36.750,00  

2 Ηλιέλαιο - συσκευασία 5 lt Τεμάχιο 2100 7,68  16.128,00  

Σύνολο 52.878,00   

ΦΠΑ 13% 6.874,14   

Σύνολο με ΦΠΑ 59.752,14   

 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 

Πακέτο Νο 3  ---   Είδη Αρτοποιίας 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Χωρίς 

ΦΠΑ 

Σύνολο 

1 Άρτος - τύπου 70%  κιλά                  8.000    1,60       12.800,00 

2 
Κουλούρια σουσαμένια - βάρους  

50 gr 
τεμάχια                   4.500    0,40         1.800,00 

3 Τσουρέκι - βάρους 0,500 gr τεμάχια         400    3,60         1.440,00 

Σύνολο       16.040,00 

ΦΠΑ 13%         2.085,20 

Γενικό Σύνολο       18.125,20 

 

 

Πακέτο Νο  4   ---   Είδη Ιχθυοπωλείου 

 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Χωρίς 

ΦΠΑ 

Σύνολο 

1 
Ψάρια - φρέσκα κατά προτίμηση 

εγχώριας προέλευσης. 
   κιλά 437,50           16,00        7.000,00 

Σύνολο         7.000,00 

ΦΠΑ 13%            910,00 

Γενικό Σύνολο         7.910,00 
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Πακέτο Νο 5   ---   Είδη Οπωροπωλείου 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο 

1 Πατάτες κιλά      1.600               0,70         1.120,00 

2 Κρεμμύδια κιλά         610               0,80            488,00 

3 Κρεμμυδάκια φρέσκα  κιλά         170               5,00            850,00 

4 Σκόρδα κιλά             8               4,50              36,00 

5 Σπανάκι κιλά         500               2,00         1.000,00 

6 Πράσα κιλά         300               3,00            900,00 

7 Λεμόνια κιλά         500               2,50         1.250,00 

8 Μήλα κιλά         850               2,60         2.210,00 

9 Μπανάνες κιλά         582               2,60         1.513,20 

10 Αχλάδια κιλά         250               3,00            750,00 

11 Μαϊντανός ματσάκι τεμάχια           80               0,70              56,00 

12 Σέλινο κιλά           30               2,50              75,00 

13 Καρότα κιλά         150               1,50            225,00 

14 Ντομάτες κιλά         990               2,50         2.475,00 

15 Αγγουράκια κιλά         500               3,00         1.500,00 

16 Μαρούλια κιλά         301               2,00            602,00 

17 Άνηθος ματσάκι τεμάχιο          79               0,70              55,30 

Σύνολο        15.105,50 

ΦΠΑ 13%          1.963,72 

Σύνολο με ΦΠΑ        17.069,22 

 

Πακέτο Νο 6   ---   Έλαια 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο 

1 
Ελαιόλαδο - σε μεταλλική 

συσκευασία των 5 lt. 
τεμάχια              750            17.50       13.125,00 

2 
Καλαμποκέλαιο –σε πλαστική 

συσκευασία τοθ 1 lt.                 
τεμάχια              600              2,80         1.680,00 

Σύνολο       14.805,00 

ΦΠΑ 13%         1.924,65    

Σύνολο με ΦΠΑ 16.729,65   

                                                                                                        

  Δράμα,  11/12/2014                                                                                                                                          

                  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                

      O Προϊστάμενος του Τμήματος                                       Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης                                                                                                         

                    Προμηθειών                               Οικονομικών Υπηρεσιών  

                

 

 

 

 

               Μιλτιάδης Μελιάδης                                                           Ευαγγελία Ζιούτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                               

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                             

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Πληρ: Μ. Μελιάδης  

Τηλ:  2521-350630                                                                 

FAX: 25210-23343  

e-mail: mmeli@dimos-dramas.gr         

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

«Προμήθεια Τροφίμων & Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου» 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
  - Αντικείμενο προμήθειας 

 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά:  

1. την προμήθεια τροφίμων για την σίτιση του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας με είδη 

αρτοποιίας, είδη ιχθυοπωλείου, είδη οπωροπωλείου και είδη παντοπωλείου για τα νήπια 

στους Παιδικούς Σταθμούς καθώς και της ανάγκες του  Καταστήματος Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης - Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου με είδη παντοπωλείου για το 2014. 

 

 

Άρθρο  2
ο
  -  Ισχύουσες διατάξεις 

 

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

 

1. Του ΠΔ 60/07  

2. Του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185 Β/23-3-1993). 

3. Του σε ισχύ Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114
Α
/8-6-2006), όπως αναδιατυπώθηκε με το Ν. 

3536/2007 

4. Την υπ΄ αριθμ. 53361/2006 – Υπουργική απόφαση για «παροχή μέσων ατομικής προστασίας 

σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής» 

5. Το υπ΄ αριθμ. 13 άρθρο του Ν. 3438/2006 

6. Το άρθρο 4  της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), 

που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) 

 

Άρθρο  3
ο 
 -  Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

 

Η εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» θα πραγματοποιηθεί με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές με τους όρους που καθορίζονται από τη σχετική διακήρυξη σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και με κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα, σπορέλαια, 

οπωροκηπευτικά και ψάρια (νωπά) 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 
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τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 ενώ για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η 

ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις 

τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις 

τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  υποβάλλουν προσφορά για ένα ή και για περισσότερα 

πακέτα, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα  ποσότητα κάθε πακέτου, όπως αυτό 

περιγράφεται αναλυτικά  στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του κάθε πακέτου. 

 

 

Άρθρο  4
ο
  -  Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό 

 

Όσοι αναγνωρισμένοι  προμηθευτές, που ασκούν νόμιμα την εμπορία των υπό προμήθεια ειδών 

και επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν 

επί ποινή αποκλεισμού  

 

Α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» (σελίδα 19) και θα  

απευθύνεται στο δήμο, με ποσό που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισμού κάθε πακέτου.  Η 

εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζόμενων ορίζεται σε πέντε τοις 

εκατό (5%) επί  της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (συμπεριλαμβανόμενου του 

ΦΠΑ)  του κάθε πακέτου ήτοι ποσού  

 

                    

                   Πακέτο 1
ο
:         4.512,38 €          Τρόφιμα Κοινωνικού Παντοπωλείου 

                   Πακέτο 2
ο
:         2.987,61 €          Έλαια Κοινωνικού Παντοπωλείου 

                   Πακέτο 3
ο
:            906.26 €           Είδη Αρτοποιίας (ΝΠΔΔ) 

 Πακέτο 4
ο
:            395,50 €           Είδη Ιχθυοπωλείου (ΝΠΔΔ) 

                   Πακέτο 5
ο
:            853,46 €           Είδη Οπωροπωλείου (ΝΠΔΔ) 

                   Πακέτο 6
ο
:            836,48 €           Έλαια (ΝΠΔΔ) 

 

 

Β)    Όλα τα δικαιολογητικά  τα οποία αναφέρονται τη σχετική διακήρυξη. 

 

 Γ)   Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, υπεύθυνων δηλώσεων (κατά περίπτωση   

ένορκη δήλωση) που αναφέρονται στη διακήρυξη, οι συμμετέχοντες οφείλουν να 

προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, τα ακόλουθα: 

 

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών  

προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

β. Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από 

διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας. 

 

                γ.  Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα  

κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της 

επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των 

υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η 
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επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών 

δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το δημόσιο. 

 

 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση 

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

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) 

εταιρείες. 

 

 

Άρθρο  5
ο
  -  Προσφορές 

 

Υποβολή Προσφορών 

       Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  Οι προσφορές μπορεί και να 

αποσταλούν (ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο) μέχρι την  προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη 

ημέρα. 

 

            Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο Δράμας με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη της προθεσμίας που 

καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με 

την προαναφερόμενη διαδικασία. 

 

     Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και 

αποσφράγισης προσφορών.  Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση 

γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

 

Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 

Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο.  

 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και 

σφραγίζεται από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραμένει.  Ο φάκελος της 

οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών 

στοιχείων. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά 

την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται. 

 

   Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των 

συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών ή έκπτωσης που προσφέρθηκαν. 

 

             Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

 

  Ισχύς Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τεσσάρων (4) μηνών, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.   Ο Δήμος Δράμας  μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να 

ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών. 

 Αν ο Δήμος Δράμας κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, όποτε ο   

μειοδότης δεν μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση. 

         Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως  

απαράδεκτη. 
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Φάκελος προσφοράς 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο (2) αντίγραφα (ένα πρωτότυπο και 

ένα επικυρωμένο αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου). 

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού 

της αντίστοιχης προσφοράς. 

Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο 

κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προμήθεια  

γ) Ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης  

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  

ε) Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου 

 

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 

συμμετοχής. 

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία 

γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία. 

 

Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Σύμβαση 

Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση του κάθε πακέτου αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης 

τελικής έγκρισης. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο Δράμας, τη 

ΔΕΥΑΔ, το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας καθώς και το Πολιτιστικό Οργανισμό – Φεστιβάλ 

Ταινιών Μικρού Μήκους  η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 

προμήθειας. 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  

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

Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  

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

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 

Ο  προμηθευτής  εγγυάται  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ότι  τα   τρόφιμα και αναλώσιμα είδη 

παντοπωλείου   που  θα προμηθεύσει  θα  ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  των 

προδιαγραφών,   των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης 

ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση 

για την οποία προορίζονται. 

 

Ο Δήμος Δράμας καθώς και το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τα 
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οποία θα ασκήσουν όταν διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του 

προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του φορέα κάθε 

είδος που προμήθευσε, άμεσα, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες 

επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής του νέου είδους σε 

αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

Ο προμηθευτής επίσης ευθύνεται για συνέπειες βλαβερές στην υγεία των νηπίων, των μαθητών, 

των πολιτών και των υπαλλήλων από τροφική δηλητηρίαση και γενικά για κάθε 

παρατηρούμενη περίπτωση κακής ποιότητας των τροφίμων που προσφέρει. Σε περίπτωση 

τέτοιου περιστατικού πέραν από τις τυχόν ποινικές ευθύνες του προμηθευτή, θα επιβάλλεται 

διοικητικό πρόστιμο ανάλογο με τη σοβαρότητα της υπόθεσης. 

 

Επίσης, αναλαμβάνει τα αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας των  

νηπίων, των μαθητών, των πολιτών και των υπαλλήλων που τυχόν θα υποστούν τροφική 

δηλητηρίαση. 

 

 

Άρθρο 6
ο
  -  Ανακοίνωση αποτελέσματος 

 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να 

προσέλθει μέσα σε 10 μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύμβαση και καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της 

παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.  Κατά τα λοιπά ως το άρθρο 24 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

 

 

   Άρθρο  7
ο
  -  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης η οποία θα εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση,  σύμφωνα 

με το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» (σελίδα 20), των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή     του  

υλικού  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο 

συμβαλλόμενους. 

Άρθρο  8
ο
  -  Τόπος - Τρόπος παράδοσης 

 

Η παράδοση των τροφίμων θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε φορέα στις εγκαταστάσεις 

και τα κτίρια που θα υποδείξει ο Δήμος Δράμας καθώς και το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας 

(παιδικοί σταθμοί)  ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής.  Ο Δήμος Δράμας και 

το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Δράμας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των τροφίμων  

που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να 

εφοδιάσει τον συγκεκριμένο φορέα ή υπηρεσία με την παραγγελθείσα ποσότητα.. Οι παραγγελίες θα 

γίνονται με γραπτή παραγγελία από τον εκάστοτε φορέα. 
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Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, 

μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που 

δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται 

στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.  

 

Άρθρο  9
ο
  -  Πληρωμή 

  

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματική με την παράδοση στην υπηρεσία των 

ποσοτήτων και των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.  

Η καταβολή θα  γίνει, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από 

τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του αναδόχου, μετά την αφαίρεση των 

νομίμων κρατήσεων.  

 

Άρθρο  10
ο
  -  Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου 

 

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως της 

προμήθειας θα επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κλπ. αναγκαστικά μέτρα 

σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να 

προμηθεύσει τα τρόφιμα ή αναλώσιμα είδη παντοπωλείου ή σε περίπτωση αδικαιολόγητης 

καθυστέρησης στην παράδοσή τους, ο Δήμος και ο κάθε φορέας έχει το δικαίωμα μονομερούς 

διάλυσης της σύμβασης και κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, επιβάλλοντας επ’ αυτού όλες 

τις κατά νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.  

 

Άρθρο  11
ο
  -  Πλημμελής κατασκευή ή λειτουργία 

 

Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ακατάλληλο 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 ακατάλληλο είδος, η αξία του θα εκπίπτει από τη σχετική εγγυητική 

επιστολή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα  34 και 35 

του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο  12
ο
  -  Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 

Τον  ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες  κρατήσεις κατά το χρόνο  του διαγωνισμού, όπως  4% 

φόρος προμηθευτών, 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ (1,5% υπέρ ΤΕΑΔΥ και 0,50 υπέρ  ΤΠΔΥ), 0,10% υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης 

καθώς και των τυχόν επαναληπτικών  καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του 

υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

 

                                                                                                   Δράμα,     11/12/2014              

                  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                

      O Προϊστάμενος του Τμήματος                                       Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης                                                                                                         

                    Προμηθειών                               Οικονομικών Υπηρεσιών  

                

 

 

 

                   Μιλτιάδης Μελιάδης                                                      Ευαγγελία Ζιούτη 
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Πακέτο Νο 1   ---   Τρόφιμα (Κατάστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Κοινωνικό  Παντοπωλείο) 

                

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ  

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΑΡΙΘ/ΚΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Ζάχαρη – 

1 kg. 

 

4.200 

 

_________ € 

 

______________________ 
 

__________ € 

2 
Αλάτι  -  

500 gr. 
4.200 

 

_________ € 

 

______________________ 
 

__________ € 

3 
Αλεύρι -   

1 kg. 
4.200 

 

_________ € 

 

______________________ 
 

__________ € 

4 
Κριθαράκι –  

500 gr. 
4.200 

 

_________ € 

 

______________________ 
 

__________ € 

5 
Ρύζι –  

1 kg. 
4.200 

 

_________ € 

 

______________________ 
 

__________ € 

6 
Μακαρόνια  - 

500gr. 
5.000 

 

_________ € 

 

______________________ 
 

__________ € 

7 
Φακές  -  

500gr. 
4.200 

 

_________ € 

 

______________________ 
 

__________ € 

8 
Φασόλια –  

1 kg. 
4.200 

 

_________ € 

 

______________________ 
 

__________ € 

9 
Ρεβίθια –  

500 gr.    
4.200 

 

_________ € 

 

______________________ 
 

__________ € 

10 
Γάλα εβαπορέ - 

410 gr.  
5.000 

 

_________ € 

 

______________________ 
 

__________ € 
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11 
Ντοματοχυμός - 

500 gr 
4.200 

 

_________ € 

 

______________________ 
 

__________ € 

12 
Μέλι –  

450 gr.  
2.100 

 

_________ € 

 

______________________ 
 

__________ € 

13 
Νέκταρ 

Πορτοκάλι –  

1 lt. 

4.200 
 

_________ € 

 

______________________ 
 

__________ € 

14 
Πραλίνα 

φουντουκιού - 

450 gr. 

2.100 
 

_________ € 

 

______________________ 
 

__________ € 

15 
Μαρμελάδα - 

500 gr. 
2.100 

 

_________ € 

 

______________________ 
 

__________ € 

16 
Φρυγανιές –  

250 gr.   
4.200 

 

_________ € 

 

______________________ 
 

__________ € 

17 
Άνθος 

αραβοσίτου –

260 gr.    

2.100 
 

_________ € 

 

______________________ 
 

__________ € 

18 
Κονσέρβα 

ζαμπόν –  

200 gr. 

4.200 
 

_________ € 

 

______________________ 
 

__________ € 

19 
Τυποποιημένο 

έτοιμο φαγητό - 

100 gr. 

4.200 
 

_________ € 

 

______________________ 
 

__________ € 

20 
Τραχανάς ξινός 

– 500 gr. 
1.750 

 

_________ € 

 

______________________ 
 

__________ € 

--- ΣΥΝΟΛΟ 
 

__________ € 

 

 

                   

 

                                        Δράμα       /      / 2014 

 

 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                      

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  
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Πακέτο Νο 2   ---   Έλαια (Κατάστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Κοινωνικό  Παντοπωλείο) 

                

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Α/Α 

            

 

ΕΙΔΟΣ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ 

ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ 

 

 

 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ   ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Ελαιόλαδο -  5 lt. 
 

__________ % 

 

 

______________________________ 

2 Ηλιέλαιο –  5 lt.                 
 

__________ % 

 

 

______________________________ 

 

                      

 

 

                                        Δράμα       /      / 2014 

                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                      

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  
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Πακέτο Νο 3  ---   Είδη Αρτοποιίας του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας 

                

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ  

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΑΡΙΘ/ΚΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Άρτος –  

1000 gr  
8.000 

 

_________ € 

 

______________________ 
 

__________ € 

2 

Κουλούρια 

σουσαμένια -   

50 gr 

4.500 
 

_________ € 

 

______________________ 
 

__________ € 

3 
Τσουρέκι -   

0,500 gr 
400 

 

_________ € 

 

______________________ 
 

__________ € 

--- ΣΥΝΟΛΟ 
 

__________ € 

 

 

                   

 

                                        Δράμα       /      / 2014 

 

 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                      

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  
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Πακέτο Νο 4  ---   Είδη Ιχθυοπωλείου του ΝΠΔΔ 

 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Α/Α 

            

 

       ΕΙΔΟΣ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙ 

ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΩΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ 

 

 

 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ   ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 
Ψάρια - φρέσκα κατά 

προτίμηση εγχώριας 

προέλευσης. 

 

 

      __________ % 

 

 

 

  ________________________________ 

 

 

                   

 

                                        Δράμα       /      / 2014 

 

 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                      

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  
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Πακέτο Νο 5   ---   Είδη Οπωροπωλείου του ΝΠΔΔ 
 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ 

ΦΟΡΑ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ   ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πατάτες 1kg 
 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

2 Κρεμμύδια1kg  
 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

3 
Κρεμμυδάκια  

φρέσκα 1kg 

 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

4 Σκόρδα 1kg 
 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

5 Σπανάκι 1kg 
 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

6 Πράσα 1kg 
 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

7 Λεμόνια 1kg 
 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

8 Μήλα 1kg 
 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

9 Μπανάνες1kg  
 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

10 Αχλάδια 1kg 
 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

11 
Μαϊντανός  

ματσάκι τεμάχιο 

 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

12 Σέλινο1kg   
 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

13 Καρότα 1kg 
 

      __________ % 

 

  ________________________________ 



Σελίδα 43 από 44 
 

14 Ντομάτες 1kg 
 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

15 Αγγουράκια1kg  
 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

16 Μαρούλια 1kg 
 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

 17 
Άνηθος  

ματσάκι τεμάχιο 

 

      __________ % 

 

  ________________________________ 

 

 

 

 

                                        Δράμα       /      / 2014 

                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                      

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Σελίδα 44 από 44 
 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
 

 

                                                    

 

Πακέτο Νο 6   ---   Έλαια του ΝΠΔΔ 
                

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

 

 

Α/Α 

            

 

ΕΙΔΟΣ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ 

ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ 

 

 

 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ   ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Ελαιόλαδο -  5 lt. 
 

__________ % 

 

 

______________________________ 

2 Καλαμποκέλαιο  –  1 lt.                 
 

__________ % 

 

 

______________________________ 

 

                      

 

 

                                        Δράμα       /      / 2014 

                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                      

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


