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1 . Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια τροφίμων (είδη γαλακτοπωλείου, είδη
οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, είδη αρτοποιείου και είδη παντοπωλείου)
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου Δοξάτου, των Ν.Π. του Δήμου Δοξάτου και της
ΔΗΚΕΔΗΔ για τα έτη 2021 και 2022..

Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/2006, όπως
αναδιατυπώθηκε με το άρθρου 22 του Ν.3536/2007, την υπ αριθμ. 53361/2006 – Υπουργική
απόφαση για «παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής
ιατρικής»,  του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 καθώς επίσης και τις διατάξεις της παραγράφου α του
άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 και του Ν.4412/2016.

Η δαπάνη θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού :

α. Από τακτικούς πόρους του Δήμου Δοξάτου, συνολικού ύψους 49.650,00€ και συγκεκριμένα από
τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2021 και 2022 βαρύνοντας τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους
κατωτέρω Κωδικούς Εξόδων:

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
10/6063.01 Παροχή γάλατος 1.250,00€
15/6063.01 Παροχή γάλατος 8.500,00€
20/6063.01 Παροχή γάλατος 17.100,00€
25/6063.01 Παροχή γάλατος 4.850,00€
30/6063.01 Παροχή γάλατος 6.600,00€
35/6063.01 Παροχή γάλατος 10.300,00€
45/6063.01 Παροχή γάλατος 400,00€
69/6063.01 Παροχή γάλατος 650,00€

ΣΥΝΟΛΟ 49.650,00€

β. Από τακτικούς πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου, συνολικού ύψους 137.200,00€ και
συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 και 2022 βαρύνοντας την
εγγεγραμμένη πίστωση στους Κωδικό Εξόδων:



ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
15/6481.01 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου 36.100,00€
15/6481.02 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 14.700,00€
15/6481.03 Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου 31.200,00€
15/6481.04 Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου 7.800,00€
15/6481.05 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου 8.300,00€
15/6481.06 Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου 16.900,00€
15/6063.01 Παροχή γάλατος εργαζομένων 22.200,00€

ΣΥΝΟΛΟ 137.200,00€

γ. Από πόρους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου,
συνολικού ύψους 6.400,00€ και συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό του οικονομικού
έτους 2021 και 2022.

δ. Από πόρους της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου,
συνολικού ύψους 4.000,00€ και συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό του οικονομικού
έτους 2021 και 2022.

ε. Από τακτικούς πόρους του Ν.Π.Ι.Δ Δήμου Δοξάτου, «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Δοξάτου» συνολικού ύψους 6.000,00 € και συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό του
οικονομικού έτους 2021-2022 βαρύνοντας την εγγεγραμμένη πίστωση στον Κωδικό Εξόδων:

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
64.08.00.7000 Διάφορα αναλώσιμα για διοργάνωση

πολιτιστικών εκδηλώσεων 4.000,00€

64.08.00.4000 Προμήθεια αναλωσίμων τροφίμων για
την λειτουργία των ΚΔΑΠ 2.000,00€

1. Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό.

2. Η σύναψη των επιμέρους συμβάσεων εκτέλεσης προμήθειας με τον κάθε φορέα,
θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα, σπορέλαια, οπωροκηπευτικά, κρέατα,
πουλερικά (νωπά) και ψάρια (νωπά και κατεψυγμένα), 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 η ανάθεση θα γίνει σε
προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης.

3. Κύρια προϋπόθεση είναι ότι τα προσφερόμενα τρόφιμα θα καλύπτουν τις
τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας

4. Οι ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές και μπορούν να διαφοροποιηθούν εντός
του πλαισίου των προϋπολογισμών τους αντίστοιχα.



5. Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να καταναλώσει όλες τις αναγραφόμενες
ποσότητες των ειδών του, όπως περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

6. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας
προσφορά για μία ή περισσότερες εκ των ομάδων των προς προμήθεια ειδών, υπό την
προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα καλύπτει όλη την προβλεπόμενη από τον
προϋπολογισμό ποσότητα της κάθε ομάδας σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν

7. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των
203.350,00€ με τον Φ.Π.Α.

8. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η προϊσταμένη τμήματος Εσόδων, Περιουσίας

και Προμηθειών

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας

ΚΟΤΖΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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2 . Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και 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 στα
περισσότερα σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία ή να είναι δοκιμασμένα στους Παιδικούς Σταθμούς.

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 αποστολής του νέου
είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων και αναλώσιμων είδη παντοπωλείου επήλθε η
οποιαδήποτε βλάβη σε νήπιο, πολίτη ή υπάλληλο, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις
δαπάνες αποκατάστασης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν.

Α. ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ 1, 3, 4, 10 ΚΑΙ 11)

Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως διαδομένα στην ελληνική αγορά
αναγνωρισμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό.

Η αναγραφή της χώρας προέλευσης στις συσκευασίες γάλακτος είναι υποχρεωτική
(Αγορανομική διάταξη 08-01-2010).

Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παστερίωσης και η ημερομηνία λήξης του
προϊόντος η οποία θα είναι τουλάχιστον 5 ημέρες για το γάλα, 40 ημέρες για το γιαούρτι και 12 μήνες
για το τυρί φέτα και το ημίσκληρο τυρί.

1. Γάλα αγελαδινό παστεριωμένο
Λευκό φρέσκο παστεριωμένο αγελαδινό γάλα  με 3,5% ή 1,5% λιπαρά,  μέσα σε χάρτινη συσκευασία ή
πλαστική  φιάλη (συσκευασία ΡΕΤ) του ενός (1) λίτρου (σήμα καταλληλότητας) και θα πληροί τις
εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Θα προέρχεται δε από νομίμως λειτουργούντα
εργοστάσια, τα οποία θα έχουν εγκεκριμένη εγκατάσταση με κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού
ελέγχου. Να αναγράφεται στην συσκευασία η ημερομηνία παστερίωσης και η ημερομηνία λήξης του
προϊόντος.
Κατά τη παράδοση από το προμηθευτή τα κουτιά του προϊόντος πρέπει να είναι απαλλαγμένα από
χτυπήματα. Τυχόν χτυπημένα κουτιά θα επιστρέφονται στον προμηθευτή που θα έχει την υποχρέωση
να τα αντικαταστήσει με ακέραια.



2. Ημίσκληρο τυρί
Ημίσκληρο τυρί Α΄ ποιότητας, παρασκευασμένο από αγελαδινό γάλα. Στη συσκευασία του, της οποίας
το μέγιστο βάρος να είναι 3 κιλά, να αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις:
Α. «ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ»
Β. Τυρί
Γ. Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή.
Δ. Το βάρος του περιεχομένου.
Ε. Η ημερομηνία παραγωγής.
To τυρί ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό ή κωδικό έγκρισης
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
Τα είδη γαλακτοκομίας να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από
ανεπιθύμητες οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος.

3. Τυρί φέτα
Τυρί φέτα Α΄ ποιότητας από πρόβειο και γίδινο γάλα. Στη συσκευασία να αναφέρονται υποχρεωτικά οι
ακόλουθες ενδείξεις: α)«ΦΕΤΑ» (FETA) β) Προστατευμένη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) γ) Τυρί δ) Η
επωνυμία και η έδρα του παραγωγού-συσκευαστή ε) Το βάρος του περιεχομένου στ) Η ημερομηνία
παραγωγής ζ) Στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής: 1) Τα δυο πρώτα γράμματα της ονομασίας
προέλευσης: ΦΕ  2) Ο αύξοντας αριθμός του τύπου  συσκευασίας 3) Ημερομηνία παραγωγής.
Παράδειγμα: (ΦΕ–1650-20.12.94). Το τυρί να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό ή
κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Αποκλείονται τα τρίμματα.

4. Γιαούρτι
Να είναι με καϊμάκι από αγελαδινό γάλα, με 3,5 % λιπαρά.
Να πληρεί τις ισχύουσες περί τροφίμων διατάξεις και να έχει περιεκτικότητα σε λίπος 3,85% στη
συσκευασία των 224-240gr.
Το παρασκευαστήριο να πληρεί τις προδιαγραφές του Π.Δ. 56/95 και να έχει εξοπλισμό για
αφυδάτωση του γάλακτος.

Β. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΟΜΑΔA 2 ΚΑΙ 14)

1. Άρτος:
Ο άρτος θα πρέπει να είναι πολυτελείας Α΄ ποιότητας ολικής αλέσεως. Το βάρος του θα πρέπει να είναι
½ κιλού (καθαρό).
Για την παρασκευή του θα πρέπει να χρησιμοποιείται άλευρο σίτου ολικής αλέσεως 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.

2. Αρτοσκευάσματα: (Κουλούρια σουσαμένια)
Η παρασκευή των αρτοσκευασμάτων πρέπει να ενεργείται πάντοτε με επιτρεπόμενους τύπους αλεύρων
και να είναι Α΄ ποιότητας. Δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές ουσίες. Το  βάρος του κουλουριού να
είναι περίπου 80γρ.
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.

3. Κουραμπιέδες - Βασιλόπιτες:
Πρέπει να πληρούν πλήρως τις αγορανομικές διατάξεις και να είναι αρίστης ποιότητας. Το ψήσιμο τους
πρέπει να είναι κανονικό και ομοιογενές σε όλη την επιφάνεια.



Γ. ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΟΜΑΔA 5)

Ψάρια :
Νωπά ψάρια, φρέσκα, Α΄ ποιότητας, καλά διατηρημένα. Να είναι καθαρισμένα, να μην έχουν
αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα.
Η διανομή θα πρέπει να γίνεται με φορτηγά ψυγεία και να είναι εφοδιασμένα με άδεια από την
Κτηνιατρική Υπηρεσία.
Τα ίδια ισχύουν και για τα κατεψυγμένα. Σε συσκευασία του ενός κιλού, στην οποία θα
αναγράφονται οι εξής ενδείξεις : α) η ονομασία πώλησης συμπληρωμένης με την ένδειξη
«βαθειάς κατάψυξης» β) η ημερομηνία λήξης γ) ο προσδιορισμός παρτίδας.

Δ. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΟΜΑΔA 6)

1. Κρέας νωπό :
Νωπό, άπαχο,  σε μερίδες, από ποντίκι, σπάλα ή μπούτι, Α΄ ποιότητας απαλλαγμένο από οστά, λίπος,
τένοντες κ.λ.π. και χωρίς σημάδια αλλοίωσης. Να προέρχεται από ζώα υγιή που βρίσκονται σε άριστη
θρεπτική και φυσική κατάσταση. Να έχουν σφαγιαστεί σε ελεγχόμενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία
Σφαγεία, να έχουν υποστεί τον κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχουν σφραγισθεί με τις προβλεπόμενες
σφραγίδες Κτηνιατρικού ελέγχου.

2. Κοτόπουλα νωπά:
Να είναι νωπά Α΄ ποιότητας, τρυφερά εύσαρκα με δέρμα μαλακό - λείο. Να έχουν υποστεί αφαίμαξη,
να είναι πλήρως αποπτερωµένα χωρίς κεφάλι και πόδια και χωρίς εντόσθια (συκωτάκια, καρδιά
κ.λ.π.), και αμάρα. Να υπάρχει ένα λεπτό στρώµα λίπους στο στήθος και στην πλάτη (ΕΟΚ 1538/91).
Να προέρχονται από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια
Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα του κτηνιατρικού ελέγχου. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας έστω και σε ένα κοτόπουλο, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος
να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα.

3. Αυγά
Τα αυγά θα είναι Α΄ κατηγορίας βάσει ποιότητας και βάσει βάρους κατηγορίας Μ 53 gr έως 63gr. Να
είναι ωοσκοπημένα και ποιοτικά καταταγμένα από νόμιμα λειτουργούντα ωοσκοπικά κέντρα τα οποία
διαθέτουν κωδικό αριθμό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Να παραδίδονται από το προμηθευτή σε
συσκευασία με ατομικά χωρίσματα. Στη συσκευασία τους να υπάρχουν ενδείξεις κατηγορίας,
ποιότητας και βάρους. Να υπάρχει ημερομηνία συσκευασίας ή ωοσκόπησης, ο κωδικός αριθμός του
ωοσκοπικού κέντρου και ημερομηνία λήξης. Η παράδοση τους να γίνεται τρεις (3) ημέρες από την
ημερομηνία ωοσκόπησης.

Ε. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΟΜΑΔΑ 7 ΚΑΙ 12)

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.

Ζ. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΟΜΑΔΑ 8 ΚΑΙ 13)

Όλα τα προμηθευόμενα είδη παντοπωλείου πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές, αγορανομικές διατάξεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα είναι πρώτης ποιότητας συσκευασμένα σε άθικτα – καθαρά μέσα με όλες τις απαραίτητες ενδείξεις
και τη σύσταση τους στην Ελληνική γλώσσα.

1. Ζυμαρικά
Τα ζυμαρικά να είναι α’ ποιότητας, από σιμιγδάλι 100% και η συσκευασία να είναι αεροστεγής και
να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Να μην παρουσιάζουν
οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από έντομα,
ακάρεα κ.λ.π. Η συσκευασία των ζυμαρικών να είναι των 500 γρ.

2. Πλιγούρι
Το πλιγούρι να είναι σε πλαστική συσκευασία των 500 γρ. και να αναγράφεται σε αυτήν η
ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να
είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από έντομα, ακεραία κ.λ.π.
Κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής.

3. Όσπρια – Ρύζια
Τα όσπρια – ρύζια να είναι ποιότητας Α’, απολύτως καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη. Να
μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Η συσκευασία για τα όσπρια να είναι των
500 γρ. και για τα ρύζια του 1 κιλού και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του
προϊόντος.

4. Λιπαρή ουσία για επάλειψη
Αγνό αγελαδινό βούτυρο με λιπαρές ύλες άνω των 82%. Το βάρος της συσκευασίας του να είναι
250 γρ.

5. Ζάχαρη
Η ζάχαρη να είναι σε χάρτινη συσκευασία του ενός (1) κιλού και να είναι απαλλαγμένη από ξένες
ύλες.

6. Καστανή ζάχαρη
Η καστανή ζάχαρη να είναι σε πλαστική συσκευασία των 500 γρ. και να είναι απαλλαγμένη από
ξένες ύλες. Η καστανή ζάχαρη αποτελείται από κρυστάλλους σακχαρόζης με υπολείμματα
μελάσας από ζαχαροκάλαμο. Να περιέχει κατά βάρος 10% μελάσα. Η μελάσα είναι πηγή
βιταμινών του συμπλέγματος Β, μαγγανίου, φωσφόρου και ψευδαργύρου.

7. Μαρμελάδα
Να είναι παρασκευασμένη 100% από φρούτα και χυμούς φρούτων, χωρίς προσθήκη ζάχαρης και
συντηρητικών. Το βάρος της συσκευασίας να είναι 280 gr. σε γυάλινη συσκευασία.

8. Μέλι
Η ονομασία «μέλι» ή «πευκόμελο» ή «ανθόμελο» πρέπει να είναι ευδιάκριτη, ευανάγνωστη
και ανεξίτηλη πάνω στη συσκευασία. Επίσης πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία το
καθαρό βάρος σε γραμμάρια, το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα
του παραγωγού ή του συσκευαστή. Το βάρος της συσκευασίας του να είναι από 900 γρ.
έως 1000 γρ., σε γυάλινη συσκευασία.



9. Ταχίνι
Το ταχίνι με σουσάμι να παρασκευάζεται αποκλειστικά από διαλεγμένες ποικιλίες σησαμιού, που
αποφλοιώνονται, ψήνονται και αλέθονται, χωρίς την προσθήκη χημικών, συντηρητικών ή άλλων
προσθέτων. Πρέπει  να αναγράφεται στη συσκευασία το καθαρό βάρος σε γραμμάρια, το όνομα
ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα του παραγωγού ή του συσκευαστή. Να είναι  Το
βάρος της συσκευασίας του να είναι από 500 γρ. έως 900 γρ., σε γυάλινη συσκευασία ή πλαστική
συσκευασία.

10. Γάλα εβαπορέ
Να είναι μερικά αφυδατωμένο γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι
τουλάχιστον 7,5%. Η συσκευασία του να είναι σε μεταλλικό κουτί των 420 γρ.

11. Κατεψυγμένα λαχανικά (αρακάς-φασολάκια-σπανάκι)
Τα κατεψυγμένα λαχανικά να είναι απαλλαγμένα από ζωύφια και άλλες ξένες ύλες, στη
συσκευασία του ενός κιλού, στην οποία θα αναγράφονται οι εξής ενδείξεις : α) η ονομασία
πώλησης συμπληρωμένης με την ένδειξη «βαθειάς κατάψυξης» β) η ημερομηνία λήξης γ) ο
προσδιορισμός παρτίδας.

12. Σφολιάτα κατεψυγμένη
Σε συσκευασία των 850 γρ.

13. Ιωδιούχο Αλάτι
Η περιεκτικότητα σε NaCl να είναι τουλάχιστον 97%, να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει
οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Η συσκευασία του να είναι
σε πλαστικό σακουλάκι του ενός (1) κιλού.

14. Στιγμιαίο ρόφημα με κακάο
Στιγμιαίο ρόφημα κακάο το οποίο περιέχει βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία. Το βάρος τη
συσκευασίας του να είναι 500 γρ. Στη συσκευασία να αναγράφεται η περιεκτικότητα σε βιταμίνες
και μεταλλικά στοιχεία.

15. Κακάο
Κακάο σε σκόνη σε συσκευασία των 125 γρ.

16. Βρώμη
Νιφάδες βρώμης ολικής άλεσης. Να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή
και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Η συσκευασία του να είναι σε πλαστικό
σακουλάκι των 500 γρ.

17. Δημητριακά ολικής αλέσεως
Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και
απαλλαγμένα από έντομα, ακάρεα και χωρίς χρωστικές ουσίες. Σε χάρτινη συσκευασία χωρίς
ίχνος παραβίασης των 375 γρ. Χωρίς προσθήκη σοκολάτας, μελιού κλπ.

18. Ντοματάκι αποφλοιωμένο
Ντοματάκι ψιλοκομμένο σε μεταλλική συσκευασία των 400 γρ. Το άνοιγμα της συσκευασίας να
μην απαιτεί ανοιχτήρι.

19. Εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό
Το εμφιαλωμένο νερό δεν επιτρέπεται να περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Η συσκευασία
του να είναι σε μπουκάλια των 1,5 λτ.



20. Μαυροπιπέρο – ρίγανη – γαρύφαλο – κόκκινο πιπέρι γλυκό - κανέλα
Να είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες και οσμές και το βάρος της συσκευασίας τους να είναι του
ενός (1) κιλού, εκτός από την κανέλα που είναι σε φακελάκι των 100 γρ.

21. Ξύδι – Χυμός λεμονιού
Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει
αλκοόλη). Το βάρος του να είναι 400 γρ. Στη συσκευασία του χυμού λεμονιού να αναγράφεται η
φράση «Άρτυμα λεμονιού» και το βάρος να είναι 400 γρ.

22. Χυμός φυσικός 100%
Χωρίς συντηρητικά, σε χάρτινη συσκευασία του 1 λτ.

23. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις – αλεύρι φαρίνα- Αλεύρι ολικής άλεσης
Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθαρισθέντος από
πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Η συσκευασία να είναι χάρτινη του ενός (1) κιλού για το αλεύρι
γενικής χρήσης και ολική άλεσης, καθώς και του μισού κιλού (500γρ.) για το αλεύρι φαρίνα.

24. Κόρν φλάουρ
Άμυλο αραβοσίτου σε χάρτινη συσκευασία των 160 γρ.

25. Μπέικιν-πάουντερ
Συσκευασία των τριών τεμαχίων.

26. Βανίλιες
Συσκευασία πέντε τεμαχίων (σε πλαστικό δοχειάκι μιας δόσης).

27. Σόδα
Σόδα μαγειρική σε φακελάκια των 50 γρ.

28. Ξερή μαγιά
Ξερή μαγιά των 18 γρ. σε συσκευασία των τριών τεμ.

29. Σιμιγδάλι χονδρό
Να είναι σε συσκευασία των 500 γρ. και να πληρεί τις προυποθέσεις του κώδικα τροφίμων και
ποτών.

30. Τσάι βουνού
Τσάι του βουνού σε πλαστικό σακουλάκι των 100 γρ., κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής. Να
μην παρουσιάζει οποιαδήποτε αλλοίωση  και να είναι απαλλαγμένο από έντομα, ακεραία κ.τ.λ.

31. Ελιές
Ελιές Καλαμών σε ροδέλες μαύρες και σε συσκευασία των 5 κιλών.

32. Τραχανός Ξινός
Ο τραχανός να είναι σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία των 500 γρ., προϊόν από αλεύρι σίτου και
γάλα αγελάδος. Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως
καθαρά και απαλλαγμένα από έντομα, ακεραία κ.λ.π. Κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής.

33. Χαλβάς
Ο σουσαμένιος χαλβάς, να είναι Α’ ποιότητας, να πληρεί τους όρους του κώδικα τροφίμων και
ποτών και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις.  Σε μορφή μπαστουνιού 2,5
κιλών.



Η. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΕΛΑΙΑ (ΟΜΑΔΑ 9)

1. Ελαιόλαδο
Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ και να έχει οξύτητα 0-1%. Το
ελαιόλαδο να  είναι σε συσκευασία μεταλλική των 5lt και σε συσκευασία του 1Lt.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η προϊσταμένη τμήματος Εσόδων, Περιουσίας

και Προμηθειών

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας

ΚΟΤΖΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ,
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. ΕΤΗ 2021
& 2022

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

Καλαμπάκι, 66031 ΠΡΟΫΠ : 203.350,00€ (με το ΦΠΑ)
Πληροφορίες: Κοτζαγιαννίδου Μ.
Τηλ : 2521352411 ΑΡ. ΜΕΛ. : 45/2020
Fax : 2521352419
Email: mariak@doxato.gr

3.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ 1 : ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ) (ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ)

Α/Α CPV Είδος - Περιγραφή ΜΜ Ποσότητα
Τιμή

Μονάδος
(€)

Σύνολο
προ ΦΠΑ

(€)
ΦΠΑ 13% ΦΠΑ

24%
Σύνολο με
ΦΠΑ (€)

1 03333000-4 Νωπό Αγελαδινό
γάλα

Γάλα φρέσκο πλήρες
παστεριωμένο αγελαδινό με
3.5% ή 1,5% λιπαρά, σε
συσκευασία του 1 lt.

τμχ. 41845 1,05 43.937,25 5.711,84 - 49.649,09

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 43.937,25 5.711,84 49.649,09



ΟΜΑΔΑ 2: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Α/Α CPV Είδος - Περιγραφή ΜΜ Ποσότητα
Τιμή

Μονάδος
(€)

Σύνολο
προ ΦΠΑ

(€)
ΦΠΑ 13% ΦΠΑ

24%
Σύνολο με
ΦΠΑ (€)

1 15811100-7 Ψωμί Άρτος ολικής αλέσεως 1/2κg. κιλά 5841 0,97 5.665,77 736,55 6.402,32

2 15812000-3 Είδη ζαχ/κής και
γλυκίσματα Κουλούρια Σουσαμένια τμχ. 2525 0,30 757,50 181,80

939,30

3 15812000-4 Είδη ζαχ/κής και
γλυκίσματα Βασιλόπιτες κιλά 56 5,60 313,60 75,26

388,86

4 15812000-5 Είδη ζαχ/κής και
γλυκίσματα Κουραμπιέδες κιλά 54 8,50 459,00 110,16

569,16
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 7.195,87 1.103,77 8.299,64

ΟΜΑΔΑ 3: ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Α/Α CPV Είδος - Περιγραφή Μονάδα
Μέτρησης Ποσότητα

Τιμή
Μονάδος

(€)

Σύνολο
προ ΦΠΑ

(€)
ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% Σύνολο με

ΦΠΑ (€)

1 15511100-4 Παστεριωμένο
γάλα

Γάλα φρέσκο παστεριωμένο  με
3,5% λιπαρά, συσκευασία 1 lt. τμχ. 18710 1,05 19.645,50 2.553,92 22.199,42

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 19.645,50 2.553,92 22.199,42



ΟΜΑΔΑ 4: ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΗΠΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Α/Α CPV Είδος - Περιγραφή Μονάδα
Μέτρησης Ποσότητα

Τιμή
Μονάδος

(€)

Σύνολο
προ ΦΠΑ

(€)
ΦΠΑ 13% ΦΠΑ

24%
Σύνολο με
ΦΠΑ (€)

1 15511100-4 Παστεριωμένο
γάλα

Γάλα φρέσκο παστεριωμένο
με 3,5% λιπαρά, συσκευασία
1 lt.

τμχ. 3774 1,05 3.962,70 515,15 4.477,85

2 15551300-8 Γιαούρτι
Γιαούρτι αγελαδινό με 3,5%
λιπαρά, συσκευασία των 200
gr.

τμχ. 2300 0,65 1.495,00 194,35 1.689,35

3 15540000-5 Τυροκομικά
προϊόντα Τυρί Φέτα κιλό 1020 7,00 7.140,00 928,20 8.068,20

4 15540000-5 Τυροκομικά
προϊόντα Τυρί ημίσκληρο κιλό 205 11,50 2.357,50 306,48 2.663,98

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 14.955,20 1.944,18 16.899,38

ΟΜΑΔΑ 5:ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Α/Α CPV Είδος - Περιγραφή Μονάδα
Μέτρησης Ποσότητα

Τιμή
Μονάδος

(€)

Σύνολο
προ ΦΠΑ

(€)
ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% Σύνολο με

ΦΠΑ (€)

1 03311000-2 Ψάρια
Ψάρια -φρέσκα κατά προτίμηση
εγχώριας προέλευσης κιλό 530 10,50 5.565,00 723,45 6.288,45

2
15221000-3

Κατεψυγμένα
ψάρια

Γλώσσα Φιλέτο  ή άλλο
αντίστοιχο ΚΤΨ κιλό 256 5,22 1.336,32 173,72 1.510,04

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 6.901,32 897,17 7.798,49



ΟΜΑΔΑ 6:ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Α/Α CPV Είδος - Περιγραφή Μονάδα
Μέτρησης Ποσότητα

Τιμή
Μονάδος

(€)

Σύνολο προ
ΦΠΑ (€) ΦΠΑ 13% Σύνολο με ΦΠΑ (€)

1 15100000-9
ζωικά προϊόντα,
κρέας και προϊόντα
κρέατος

Κιμάς μοσχαριού κιλό 460 8,27 3.804,20 494,55 4.298,75

2 15100000-9
ζωικά προϊόντα,
κρέας και προϊόντα
κρέατος

Ποντίκι  μοσχαριού Χ/Κ κιλό 440 8,70 3.828,00 497,64 4.325,64

3 15112100-7 νωπά πουλερικά Κοτόπουλο ολόκληρο κιλό 400 3,22 1.288,00 167,44 1.455,44
4 15112100-7 νωπά πουλερικά Κοτόπουλο μπούτι Μ/Κ κιλό 550 3,78 2.079,00 270,27 2.349,27
5 15800000-6 Διάφορα προϊόντα Αυγά σε καρτέλα 30 τμχ τμχ. 260 5,49 1.427,40 185,56 1.612,96

7 15800000-6 Διάφορα προϊόντα Αυγά σε συσκευασία 6τμχ (MEDIUM)
ελευθέρας βοσκής τμχ. 330 1,76 580,80 75,50 656,30

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6 13.007,40 1.690,96 14.698,36

ΟΜΑΔΑ 7:ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Α/Α CPV Είδος - Περιγραφή MM Ποσότητα Τιμή
Μονάδος (€)

Σύνολο προ ΦΠΑ
(€) ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% Σύνολο με ΦΠΑ

(€)
1 03221000-6 λαχανικά Αγγούρια τμχ. 950 0,48 456,00 59,28 515,28
2 15300000-1 φρούτα Ακτινίδια κιλό 130 2,56 332,80 43,26 376,06
3 03221000-6 λαχανικά Ανηθος δέμα τμχ. 90 0,70 165,60 21,53 187,13
4 03221000-6 λαχανικά Αρακάς φρέσκος κιλό 10 1,84 18,40 2,39 20,79
5 15300000-1 φρούτα Αχλάδια κιλό 1150 2,07 2.380,50 309,47 2.689,97
6 15300000-1 φρούτα Βερύκοκα κιλό 340 3,36 1.142,40 148,51 1.290,91
7 03221000-6 λαχανικά Καρότα κιλό 380 0,88 334,40 43,47 377,87
8 15300000-1 φρούτα Καρπούζια κιλό 860 0,97 834,20 108,45 942,65
9 15300000-1 φρούτα Κεράσια κιλό 100 3,98 398,00 51,74 449,74

10 03221000-6 λαχανικά Κολοκυθάκια κιλό 140 1,13 158,20 20,57 178,77
11 03221000-6 λαχανικά Κουνουπίδι κιλό 210 1,76 369,60 48,05 417,65



12 03221000-6 λαχανικά Κρεμμύδια ξερά κιλό 432 0,84 362,88 47,17 410,05
13 03221000-6 λαχανικά Κρεμυδάκια φρέσκα ματσάκι κιλό 30 0,66 19,80 2,57 22,37
14 03221000-6 λαχανικά Λάχανο κιλό 450 0,62 279,00 36,27 315,27
15 03221000-6 λαχανικά Λεμόνια κιλό 380 2,24 851,20 110,66 961,86
16 03221000-6 λαχανικά Μαϊδανός δέμα τμχ. 480 0,58 278,40 36,19 314,59
17 15300000-1 φρούτα Μανταρίνια-Κλημεντίνες κιλό 160 2,54 406,40 52,83 459,23
18 03221000-6 λαχανικά Μαρούλι κιλό 180 1,37 246,60 32,06 278,66
19 03221000-6 λαχανικά Μελιτζάνες λεπτές κιλό 55 2,08 114,40 14,87 129,27
20 15300000-1 φρούτα Μήλα στάρκιν κιλό 1730 1,77 3.062,10 398,07 3.460,17
21 15300000-1 φρούτα Μπανάνες κιλό 1525 1,60 2.440,00 317,20 2.757,20
22 03221000-6 λαχανικά Μπρόκολο κιλό 270 3,11 839,70 109,16 948,86
23 15300000-1 φρούτα Νεκταρίνια κιλό 270 3,53 953,10 123,90 1.077,00
24 03221000-6 λαχανικά Ντομάτες κιλό 870 1,26 1.096,20 142,51 1.238,71
25 03221000-6 λαχανικά Παντζάρια κιλό 150 1,28 192,00 24,96 216,96
26 03221000-6 λαχανικά Πατάτες κιλό 3479 0,79 2.748,41 357,29 3.105,70
27 15300000-1 φρούτα Πεπόνια κιλό 824 2,08 1.713,92 222,81 1.936,73
28 03221000-6 λαχανικά Πιπεριές γεμιστές κιλό 272 1,80 489,60 63,65 553,25
29 15300000-1 φρούτα Πορτοκάλια κιλό 1196 1,36 1.626,56 211,45 1.838,01
30 03221000-6 λαχανικά Πράσσα κιλό 124 1,28 158,72 20,63 179,35
31 15300000-1 φρούτα Ροδάκινα κιλό 302 3,34 1.008,68 131,13 1.139,81
32 03221000-6 λαχανικά Σέλινο κιλό 216 2,12 457,92 59,53 517,45
33 03221000-6 λαχανικά Σκόρδα κιλό 17 4,02 68,34 8,88 77,22
34 03221000-6 λαχανικά Σπανάκι κιλό 64 1,35 86,40 11,23 97,63
35 03221000-6 λαχανικά Σταφύλια σουλτανίνα κιλό 180 3,00 540,00 70,20 610,20
36 03221000-6 λαχανικά Φασολάκια κιλό 20 3,38 67,60 8,79 76,39
37 15300000-1 φρούτα Φράουλες κιλό 176 3,07 540,32 70,24 610,56
38 03221000-6 λαχανικά Πιπεριές Φλωρίνης κιλό 78 2,53 197,34 25,65 222,99
39 03221000-6 λαχανικά Πιπεριές κέρατο κιλό 93 1,88 174,84 22,73 197,57

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 7 27.610,53 3.589,37 31.199,90



ΟΜΑΔΑ 8:ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Α/Α CPV Είδος - Περιγραφή ΜΜ Ποσότητα
Τιμή

Μονάδος
(€)

Σύνολο
προ ΦΠΑ

(€)
ΦΠΑ 13% ΦΠΑ

24%
Σύνολο με
ΦΠΑ (€)

1 15800000-6 Ζάχαρη άσπρη  1 kg. τμχ. 20 0,80 16,00 2,08 18,08

2 Διάφορα
προϊόντα

Ζάχαρη καστανή 500g τμχ. 400 1,30 520,00 67,60 587,60

3 Βούτυρο Αγνό αγελαδινό 250 gr. τμχ. 650 3,10 2.015,00 261,95 2.276,95
4 Ταχίνι 900 γρ τμχ. 170 7,53 1.280,10 166,41 1.446,51
5 Μέλι σε γυάλινο βάζο 900 gr. τμχ. 205 6,50 1.332,50 173,23 1.505,73
6 Μαρμελάδα 280 gr. Χωρίς ζάχαρη τμχ. 500 2,73 1.365,00 177,45 1.542,45
7 Μαγιά ξερή  18 gr.   (1Χ3) τμχ. 85 1,06 90,10 11,71 101,81
8 Ιωδιούχο αλάτι 1 kg. τμχ. 165 1,35 222,75 28,96 251,71
9 Στιγμιαίο ρόφημα με κακάο 500 gr. τμχ. 5 3,00 15,00 1,95 16,95

10 Κακάο 125 gr. τμχ. 170 1,58 268,60 34,92 303,52
11 Δημητριακά ολικής σε χάρτινη συσκευασία 375γρ τμχ. 410 3,55 1.455,50 189,22 1.644,72
12 Βρώμη 500 γρ τμχ. 115 1,42 163,30 21,23 184,53
13 Χυμός λεμονιού 400 gr. τμχ. 110 0,27 29,70 3,86 33,56
14 Ξύδι 400 gr. τμχ. 250 0,75 187,50 24,38 211,88
15 Φακές χονδρές 500 gr. τμχ. 425 1,36 578,00 75,14 653,14
16 Φασόλια μέτρια 500 gr. τμχ. 415 2,05 850,75 110,60 961,35
17 Ρεβίθια αποφλ. 500 gr. τμχ. 410 2,35 963,50 125,26 1.088,76
18 Ρύζι καρολίνα 1 kg. τμχ. 575 1,63 937,25 121,84 1.059,09
19 Μακαρόνια κοφτά 500 gr. τμχ. 735 1,05 771,75 100,33 872,08
20 Μακαρόνια Νο2   500 gr. τμχ. 140 1,05 147,00 19,11 166,11
21 Κριθαράκι 500 gr. τμχ. 595 1,05 624,75 81,22 705,97
22 Κουσκούς 500 gr. τμχ. 385 1,05 404,25 52,55 456,80
23 Πλιγούρι 500gr τμχ. 90 0,93 83,70 10,88 94,58
24 Τραχανάς ξινός 500gr τμχ. 700 2,20 1.540,00 200,20 1.740,20
25 Ντοματάκι αποφλοιωμένο 400 gr. τμχ. 1400 0,78 1.092,00 141,96 1.233,96
26 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 kg. τμχ. 85 0,90 76,50 9,95 86,45
27 Αλεύρι ολικής αλέσεως 1kg τμχ. 325 1,14 370,50 48,17 418,67



28 Αλεύρι φαρίνα 500 gr. τμχ. 250 1,06 265,00 34,45 299,45
29 Ανθος αραβοσίτου 160 gr. τμχ. 380 1,06 402,80 52,36 455,16
30 Μπέϊκιν παουντερ ( 1Χ3) τμχ. 100 0,32 32,00 4,16 36,16
31 Βανίλιες ζαχαροπλ. (1Χ5) τμχ. 85 0,43 36,55 8,77 45,32
32 Κανέλα φακελάκι 100 gr. τμχ. 20 1,24 24,80 3,22 28,02
33 Γαρύφαλο 50 gr. τμχ. 25 1,67 41,75 5,43 47,18
34 Ρίγανη 100 gr. τμχ. 30 1,55 46,50 6,05 52,55
35 Μαυροπίπερο 100 gr. τμχ. 30 1,86 55,80 7,25 63,05
36 Κόκκινο πιπέρι γλυκό 100 gr. τμχ. 25 1,10 27,50 3,58 31,08
37 Σόδα  50 gr. τμχ. 120 0,75 90,00 21,60 111,60
38 Αρακάς κατεψυγμένος 1 kg. τμχ. 200 4,08 816,00 106,08 922,08
39 Φασολάκια κατεψυγμένα 1 kg. τμχ. 620 4,08 2.529,60 328,85 2.858,45
40 Σπανάκι κατεψυγμένο 1 kg. τμχ. 120 4,08 489,60 63,65 553,25
41 Χυμός πορτοκάλι φυσικός 100% 1 lt. τμχ. 850 1,32 1.122,00 145,86 1.267,86
42 Εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό 1,5 lt. (6άδα) συσκ. 150 1,35 202,50 26,33 228,83
43 Σιμιγδάλι χονδρό 500 gr. τμχ. 10 0,94 9,40 1,22 10,62
44 Γάλα εβαπορέ 420 gr. τμχ. 390 0,96 374,40 48,67 423,07
45 Χαλβάς μπαστούνι 2,5 kg τμχ. 30 12,30 369,00 47,97 416,97
46 Τσάι βουνού 100 gr. τμχ. 60 1,77 106,20 13,81 120,01
47 Ελιές ροδέλα μαύρες Καλαμών, 5kg τμχ. 45 17,50 787,50 102,38 889,88

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 8 25.229,90 3.263,44 30,37 28.523,71

ΟΜΑΔΑ 9:ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  (ΕΛΑΙΑ) (Ν.Π.Δ.Δ.)

Α/Α CPV Είδος - Περιγραφή Μονάδα
Μέτρησης Ποσότητα

Τιμή
Μονάδος

(€)

Σύνολο προ
ΦΠΑ (€) ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% Σύνολο με

ΦΠΑ (€)

1 15411110-6 Ελαιόλαδο Εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο
(συσκευασία 5 lt.) τμχ. 287 23,24 6.669,88 867,08 7.536,96

2 15411110-6 Ελαιόλαδο Εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο
(συσκευασία 1 lt.) τμχ. 5 5,55 27,75 3,61 31,36

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 9 6.697,63 870,69 7.568,32



ΟΜΑΔΑ 10 : ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ (ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ) (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)

Α/Α CPV Είδος - Περιγραφή ΜΜ Ποσότητα
Τιμή

Μονάδος
(€)

Σύνολο προ
ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ
13%

ΦΠΑ
24%

Σύνολο με
ΦΠΑ (€)

1 03333000-4
Νωπό

Αγελαδινό
γάλα

Γάλα φρέσκο πλήρες παστεριωμένο
αγελαδινό με 3.5% ή 1,5% λιπαρά,

σε συσκευασία του 1 lt.
τμχ. 5394 1,05 5.663,70 736,28 - 6.399,98

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 10 5.663,70 736,28 0,00 6.399,98

ΟΜΑΔΑ 11 : ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ (ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)

Α/Α CPV Είδος - Περιγραφή ΜΜ Ποσότητα
Τιμή

Μονάδος
(€)

Σύνολο προ
ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ
13%

ΦΠΑ
24%

Σύνολο με
ΦΠΑ (€)

1 03333000-4
Νωπό
Αγελαδινό
γάλα

Γάλα φρέσκο πλήρες παστεριωμένο
αγελαδινό με 3.5% ή 1,5% λιπαρά, σε
συσκευασία του 1 lt.

τμχ. 3370 1,05 3.538,50 460,01 - 3.998,51

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 11 3.538,50 460,01 0,00 3.998,51

ΟΜΑΔΑ 12:ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.)

Α/Α CPV Είδος - Περιγραφή MM Ποσότητα Τιμή
Μονάδος (€)

Σύνολο προ ΦΠΑ
(€) ΦΠΑ 13% Σύνολο με ΦΠΑ (€)

1 03221000-6 λαχανικά Αγγούρια τμχ. 30 0,48 14,40 1,87 16,27
2 15300000-1 φρούτα Βερύκοκα κιλό 30 3,36 100,80 13,10 113,90
3 03221000-6 λαχανικά Λάχανο κιλό 25 0,62 15,50 2,02 17,52
4 03221000-6 λαχανικά Καρπούζια κιλό 40 0,97 38,80 5,04 43,84



5 15300000-1 φρούτα Κεράσια κιλό 50 3,98 199,00 25,87 224,87
6 15300000-1 φρούτα Μανταρίνια-Κλημεντίνες κιλό 30 2,54 76,20 9,91 86,11
7 15300000-1 φρούτα Μήλα στάρκιν κιλό 40 1,77 70,80 9,20 80,00
8 15300000-1 φρούτα Μπανάνες κιλό 150 1,6 240,00 31,20 271,20
9 15300000-1 φρούτα Πορτοκάλια κιλό 80 1,36 108,80 14,14 122,94

10 15300000-1 φρούτα Ροδάκινα κιλό 30 3,34 100,20 13,03 113,23
11 15300000-1 φρούτα Φράουλες κιλό 70 3,07 214,90 27,94 242,84
12 03221000-6 λαχανικά Ντομάτες κιλό 60 1,26 75,60 9,83 85,43
13 15300000-1 φρούτα Αχλάδια κιλό 30 2,07 62,10 8,07 70,17

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 12 1.317,10 171,22 1.488,32

ΟΜΑΔΑ 13:ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ)

Α/Α CPV Είδος - Περιγραφή Μονάδα
Μέτρησης Ποσότητα

Τιμή
Μονάδος

(€)

Σύνολο προ ΦΠΑ
(€) ΦΠΑ 13% Σύνολο με ΦΠΑ (€)

1 15800000-6 Μέλι σε γυάλινο βάζο 900 gr. τμχ. 20 6,5 130,00 16,90 146,90

2 διάφορα
προϊόντα

Ζάχαρη άσπρη  1 kg. τμχ.
15 0,8 12,00 1,56 13,56

3 Ζάχαρη καστανή 500g τμχ. 15 1,3 19,50 2,54 22,04
4 Φακές χονδρές 500 gr. τμχ. 50 1,36 68,00 8,84 76,84
5 Φασόλια μέτρια 500 gr. τμχ. 50 2,05 102,50 13,33 115,83
6 Κουσκούς 500 gr. τμχ. 20 1,05 21,00 2,73 23,73
7 Πλιγούρι 500gr τμχ. 20 0,93 18,60 2,42 21,02
8 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 kg. τμχ. 40 0,9 36,00 4,68 40,68
9 Χυμός πορτοκάλι φυσικός 100% 1 lt. τμχ. 100 1,32 132,00 17,16 149,16

10 Εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό 1,5 lt.
(6άδα)

συσκ.
490 1,35 661,50 86,00 747,50

11 Αναψυκτικά σε κουτί 330 ml τμχ. 1050 0,6 630,00 81,90 711,90
12 Χυμός τριών φρούτων 1 λτ. τμχ. 600 1,32 792,00 102,96 894,96
13 Χαλβάς κιλό 100 8,4 840,00 109,20 949,20
14 Ψωμί του Τοστ  συσκ. έως 350γρ τμχ. 75 1 75,00 9,75 84,75

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 13 3.538,10 459,95 3.998,05



ΟΜΑΔΑ 14: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΔΗΚΕΔΗΔ)

Α/Α CPV Είδος - Περιγραφή ΜΜ Ποσότητα Τιμή
Μονάδος (€)

Σύνολο
προ ΦΠΑ

(€)

ΦΠΑ
13%

ΦΠΑ
24% Σύνολο με ΦΠΑ (€)

1 15812000-3 Είδη ζαχ/κής και
γλυκίσματα

Κουλούρια
Σουσαμένια τμχ. 200 0,30 60,00 14,40 74,40

2 15812000-4 Είδη ζαχ/κής και
γλυκίσματα Βασιλόπιτες κιλά 25 5,60 140,00 33,60 173,60

3 15812000-5 Είδη ζαχ/κής και
γλυκίσματα Κουραμπιέδες κιλά 25 8,50 212,50 51,00 263,50

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 14 412,50 99,00 511,50

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η προϊσταμένη τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και

Προμηθειών

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας

ΚΟΤΖΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΕΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ,
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
Καλαμπάκι, 66031 ΠΡΟΫΠ : 203.350,00€ (με το ΦΠΑ)
Πληροφορίες: Κοτζαγιαννίδου Μ.
Τηλ : 2521352411 ΑΡ. ΜΕΛ. : 45/2020
Fax : 2521352419
Email: mariak@doxato.gr

4 . Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο Προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά:
1. Την προμήθεια τροφίμων (είδη παντοπωλείου, είδη γαλακτοπωλείου, είδη οπωροπωλείου, είδη

κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, είδη αρτοποιείου) για την σίτιση των νηπίων στους παιδικούς σταθμούς
του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου για το έτος 2020.

2. Την προμήθεια λευκού φρέσκου πλήρους παστεριωμένου αγελαδινού γάλακτος για το
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του Δήμου Δοξάτου και του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου, για το έτος 2020.

3. Την προμήθεια τροφίμων (είδη παντοπωλείου, είδη κρεοπωλείου) για τις τοπικές πολιτιστικές
εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει η ΔΗΚΕΔΗΔ για το έτος 2020.

4. Την προμήθεια λευκού φρέσκου πλήρους παστεριωμένου αγελαδινού γάλακτος για το
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για το έτος 2020.

5. Την προμήθεια λευκού φρέσκου πλήρους παστεριωμένου αγελαδινού γάλακτος για το
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για το έτος 2020.

ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ισχύουσες Διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 περί « Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως

αναδιατυπώθηκε με το Ν.3536/2007.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και τις διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

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

5. Την αριθ. 3/2013 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ
6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της

οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και τις διατάξεις»
7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/14708/08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
8. Την υπ αριθμ. 53361/2006 – Υπουργική απόφαση για «παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε

υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής»
9. Το υπ αριθμ. 13 άρθρο του Ν. 3438/2006



10. Το άρθρο 4 την από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α 240), που
κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α 18)

ΑΡΘΡΟ 3 ο

Συμβατικά στοιχεία προμήθειας
Τα συμβατικά στοιχεία όχι προμήθειας κατά σειρά είναι:
α)  Διακήρυξη δημοπρασίας
β)  Τεχνική Έκθεση
γ)  Τεχνικές Προδιαγραφές
δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
ε)  Συγγραφή Υποχρεώσεων
στ) Οικονομικές Προσφορές Προμηθευτών

ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε υποβάλλοντας προσφορά

για το σύνολο των ομάδων ή για όσες ομάδες τον ενδιαφέρει. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά θα
πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών ανά ομάδα

ΑΡΘΡΟ 5ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ- ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
H αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/16.
H απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.

Ta έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα
35 και36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι
(20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ όχι παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16.



Να σημειωθεί ότι απαιτείται η κατάρτιση αυτοτελών σχεδίων συμβάσεων με έκαστο νομικό
πρόσωπο στο οποίο αφορά η προμήθεια, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου, η υπογραφή των
οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα του οργάνου εκπροσώπησης εκάστου συμβαλλόμενου
προσώπου.
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 είδη με τα οποία θα προμηθεύσει το
Δήμο  Δοξάτου , τη ΔΗΚΕΔΗΔ και το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου, θα ανταποκρίνονται  πλήρως στους όρους
των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους
άριστης ποιότητας και κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.
Ο Δήμος Δοξάτου , η ΔΗΚΕΔΗΔ και το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τα 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 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. Αυτός, αναλαμβάνει τα
αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας των νηπίων, των μαθητών, των πολιτών
και των υπαλλήλων που τυχόν θα υποστούν τροφική δηλητηρίαση.

ΑΡΘΡΟ 6ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
O προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης

των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), επί του
συμβατικού ποσού εκτός Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16 και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Για τα υπό προμήθεια είδη η τιμή σε ευρώ που περιλαμβάνεται στην προσφορά του προμηθευτή είναι

σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο
σε αναθεώρηση.

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



ΑΡΘΡΟ 8ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ
H παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά με βάση τις ανάγκες των φορέων, παρουσία της

αρμόδιας Επιτροπής (άρθρο 221 του Ν. 4412/16) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 208 του
Ν.4412/2016.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
a. Να παραλάβει το υλικό
β. Να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης
γ. Να απορρίψει το υλικό εκείνο που 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.

Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν τα είδη σύμφωνα με την επιθυμία του Δήμου
Δοξάτου , ΔΗΚΕΔΗΔ, των δύο σχολικών επιτροπών και του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου.

Αναλυτικότερα για το ΝΠΔΔ, η παράδοση θα γίνεται στους παρακάτω παιδικούς σταθμούς :

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.

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 ( που θα υποδείξουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι )του Δήμου Δοξάτου, του
Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου, των σχολικών επιτροπών και της ΔΗΚΕΔΗΔ.

Τα τρόφιμα θα μεταφέρονται και θα διατίθενται στους χώρους διανομής, με τα μέσα και τις συνθήκες
που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

Για το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου όμως ο χρόνος παράδοσης για τα είδη αρτοποιίας, κρεοπωλείου,
ιχθυοπωλείου θα είναι κάθε εργάσιμη μέρα και τις ώρες από 7:00π.μ. ως 9:00π.μ. με μεταφορικό μέσο
του προμηθευτή και οι ποσότητες θα ορίζονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους των Σταθμών.

Για το φρέσκο παστεριωμένο γάλα, για το εργατοτεχνικό προσωπικό, η παραγγελία θα γίνεται κάθε
Παρασκευή και θα αφορά τις ποσότητες της επόμενης εβδομάδας, οι οποίες θα παραδίδονται καθημερινά
στις εγκαταστάσεις του Δήμου.

Ο Δήμος Δοξάτου , η ΔΗΚΕΔΗΔ, οι δύο σχολικές επιτροπές και το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου 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

Α/Α ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1 Βρεφονηπιακός Σταθμός

Κοινότητας Καλαμπακίου Πλατεία ΟΧΙ 2521051251

2 Παιδικός Σταθμός Κοινότητας Αγ.
Αθανασίου Β.Κωνσταντίνου 2521066413

3 Παιδικός Σταθμός Κοινότητας
Δοξάτου Κ.Καραμανλή 2521066945

4 Παιδικός Σταθμός  Κοινότητας
Κυργιών Μ. Αλεξάνδρου  7 2521071246

5 Βρεφονηπιακός Σταθμός Δ.Ε.
Δοξάτου

Εργατικές Κατοικίες Αγ.
Αθανασίου 2521086295



την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης,
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.

ΑΡΘΡΟ 9ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4412/2016 ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, β) σε
περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ως άνω Νόμου.
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση
όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά
περίπτωση.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με
κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία
λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ι σχύον κάθε
φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται (σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν.
4412/16) μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την
ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα Αρχή τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα (άρθρο 207
του Ν. 4412/16).



ΑΡΘΡΟ 10Ο ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, τέλη φόρους κατά το

χρόνο του διαγωνισμού καθώς και σε κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 8 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που
συνοδεύει την παρούσα Διακήρυξη, τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν
επαναληπτικών .

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η προϊσταμένη τμήματος Εσόδων, Περιουσίας

και Προμηθειών

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας

ΚΟΤΖΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


