
Σελίδα 1 από 11 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

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

ΤΚ 69133  

Τηλ.:2531352448  

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr    

 

   

 

 

  

 

 

 

«ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΑΠΟΡΩΝ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ 

ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2018» 

 

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με αυτή τη μελέτη αριθ. 61/2017 προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων για την 

ενίσχυση των οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Κομοτηνής, για το έτος 2018 (Κ.Α.Εξ. τακτικού 

προϋπολογισμού του Δήμου Κομοτηνής 15.6473.05). 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από συνοπτικό διαγωνισμό 

και με κριτήριο κατακύρωσης:  

Α) για το ελαιόλαδο, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα 

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

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας 

Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, όπως ισχύει και  

Β) τη χαμηλότερη τιμή για τα υπόλοιπα είδη παντοπωλείου στις τιμές της μελέτης.  

 

Η εκτιμώμενη αξία της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 32.256,15 ευρώ με Φ.Π.Α. (27.510,00 € 

χωρίς Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Κομοτηνής του οικονομικού έτους 

2018. 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Κομοτηνή 22 / 06 / 2017   

Ο Υπάλληλος του Τμήματος 

Προμηθειών, Υλικών, 

Εξοπλισμού, Υπηρεσιών  

 

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

α/α 

Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

ΠΕ Διοικητικού  

Ζωή Πολίτου 

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 

Μαρία Γκιουλέ 

ΠΕ Πληροφορικής 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   

 

 

 

 

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

(CPV 15000000-8) - Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 

 

1) Αλεύρι 

 Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς 

καθορισθέντος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Αλεύρι που να μην είναι υγροποιημένο ή 

σβολιασμένο και να μην έχει καμιά μυρωδιά. Να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες 

καθαρού βάρους 1.000 γρ, από αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής 

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

τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Ως ''άλευρο σίτου'' ή απλώς ''άλευρο'' 

νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της άλεσης υγιούς σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε 

ανόργανη ή οργανική ουσία. Το προϊόν να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 104,105,106,107 

του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

 

2) Τυρί Ημίσκληρο συσκευασίας 1 κιλού 

 Το κασέρι (τυρί ημίσκληρο) να είναι εύγευστο, να έχει υποστεί την ωρίμανση που από την 

νομοθεσία προβλέπεται. Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και 

η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις 

υφής και χρώματος. Στην ετικέτα να αναγράφεται «τυρί κασέρι» και όχι τύπου κασέρι. Να είναι τύπου 40% 

υγρ. – 40% λίπος (+-10%) . Να είναι από αιγοπρόβειο γάλα. Η μεταφορά των τυριών προς τις αποθήκες του 

Ιδρύματος θα γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Τα  

αυτοκίνητα – ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. 

 

3) Ελαιόλαδο  

 Θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία 1 λίτρου (αν είναι δυνατόν σε πλαστικό δοχείο, ειδάλλως 

μεταλλική συσκευασία). Θα πρέπει να είναι προϊόν εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με τέλειο άρωμα και 

γεύση, με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1%. Θα παραδίδεται σε συσκευασία εγκεκριμένη για διατήρηση 

τροφίμων, στην οποία θα αναφέρονται η ονομασία, η κατηγορία, το καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή 

συσκευαστής, ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, οι συνθήκες διατήρησης και 

το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους 

αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Οι φυσικές και χημικές σταθερές του ελαιόλαδου θα είναι 

σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως και με τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής 
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Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις, Κώδικας 

Τροφίμων και Ποτών (1100/87/ΦΕΚ 788/31-12-87) (Κ.Τ.Π) όπως ισχύουν.  

 

 

4) Ζάχαρη άσπρη 1 κιλού 

 Θα πρέπει να είναι φυσικό προϊόν, απαλλαγμένη από ξένες ύλες, με ημερομηνία παραγωγής και 

λήξης κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς σήματος ζάχαρης. Να πληροί τους όρους του άρθρου 63 του 

ΚΤΠ, να είναι συσκευασμένη σε χάρτινη συσκευασία του ενός (1) κιλού. 

 

5) Πραλίνα Φουντουκού 

 Θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας πραλίνα με υψηλή περιεκτικότητα σε φουντούκι, γάλα και 

κακάο, αγνές πρώτες ύλες και σε συσκευασία 1.000 γρ., χωρίς συντηρητικά. 

 

6) Όσπρια 

 Να είναι Α’ ποιότητας. 

 Να είναι συσκευασμένα σε συσκευασίες 500 γραμμαρίων. 

 Να είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς,  ώριμα, 

φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα 

σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και 

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

 

7) Τομάτα πελτέ 500 gr 

 θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε κουτί εγκεκριμένο για τρόφιμα, καθ. Βάρους 500 γρ., με 

ένδειξη ημερομηνία συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης, χωρίς προσθήκη συντηρητικών. 

 

7) Ζυμαρικά (κριθαράκι-χυλοπίτες) 

 Θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 500 γρ, 

από αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης 

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

αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 

 

8) Μαρμελάδα διάφορα είδη 400 γρ. 

 Η μαρμελάδα (βερίκοκο ή άλλου φρούτου) να έχει ελάχιστη περιεκτικότητα 45% σε φρούτο και να 

είναι σε γυάλινη ή πλαστική συσκευασία 400γρ (+-10%). Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξη 

χωρίς συντηρητικά.  

 

9) Κονσέρβα 

 Να παραδίδεται από τον προµηθευτή σε συσκευασίες γραμμαρίων όπως αναφέρονται στον 

προυπολογισμό/εκτιμώνενη αξία, µε ένδειξη ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του 

προϊόντος. 

 Να είναι σε κονσέρβα µε δαχτυλίδι για εύκολο άνοιγµα. 
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10) Απορρυπαντικό/Σκόνη Πλυντηρίου 

 Απορρυπαντικό σκόνη για πλύσιμο ρούχων στο πλυντήριο 45-55 μεζ., ρυθμιζόμενου αφρού. 

 

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

υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές 

οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί 

να επικαλεστεί για όφελος του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια, στη συσκευασία τους να φέρουν ένδειξη με την 

ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και 

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

 

Θα πρέπει να πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές που αναγράφονται ανωτέρω, καθώς επίσης και 

στον ενδεικτικό προϋπολογισμό/εκτιμώμενη αξία. 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Κομοτηνή 22 / 06 / 2017   

Ο Υπάλληλος του Τμήματος 

Προμηθειών, Υλικών, 

Εξοπλισμού, Υπηρεσιών  

 

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

α/α 

Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

ΠΕ Διοικητικού  

Ζωή Πολίτου 

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 

Μαρία Γκιουλέ 

ΠΕ Πληροφορικής 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

 

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ – ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

α/α περιγραφή μ/μ 
Ενδ. 

Ποσότητα 

Ενδ. Τιμή 

χωρίς 

Φ.Π.Α. 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

Φ.Π.Α. 

13% 

Φ.Π.Α. 

24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 
Αλεύρι για όλες τις 

χρήσεις 1000γρ 
τεμ 600 1,20 € 720,00 € 93,60 €   813,60 € 

2 
Τυρί ημίσκληρο (κασέρι) 

1 κιλού 
τεμ 900 6,20 € 5.580,00 € 725,40 €   6.305,40 € 

3 Ελαιόλαδο 1 λίτρο τεμ 900 7,00 € 6.300,00 € 819,00 €   7.119,00 € 

4 Ζάχαρη άσπρη 1 κιλού τεμ 900 0,95 € 855,00 €   205,20 € 1.060,20 € 

5 
Πραλίνα Φουντουκιού 

1000γρ 
τεμ 300 4,40 € 1.320,00 €   316,80 € 1.636,80 € 

6 
Κονσέρβα κρέατος 

βοδινό 200-250 γρ. 
τεμ 300 3,00 € 900,00 €   216,00 € 1.116,00 € 

7 
Κονσέρβα κεφτέ 250-

300 γρ. 
τεμ 300 3,00 € 900,00 €   216,00 € 1.116,00 € 

8 

Απορρυπαντικό/Σκόνη 

Πλυντηρίου (45-55 

μεζ.) 

τεμ 900 5,50 € 4.950,00 €   1.188,00 € 6.138,00 € 

9 
Κριθαράκι χονδρό 500 

γραμ. 
τεμ 900 0,55 € 495,00 € 64,35 €   559,35 € 

10 
Μαρμελάδα διάφορα είδη 

400 γρ. 
τεμ 600 1,65 € 990,00 €   237,60 € 1.227,60 € 

11 Τομάτα πελτέ 500 γρ. τεμ 900 0,80 € 720,00 €   172,80 € 892,80 € 

12 
Φακές χονδρες-ψιλές 

500 γρ. 
τεμ 900 1,05 € 945,00 € 122,85 €   1.067,85 € 

13 
Φασόλια μέτρια - ψιλά 

500gr 
τεμ 900 1,30 € 1.170,00 € 152,10 €   1.322,10 € 

14 Χυλοπίτες 500 γρ. τεμ 900 1,85 € 1.665,00 € 216,45 €   1.881,45 € 

        ΣΥΝΟΛΟ 27.510,00€ 2.193,75€ 2.552,40 € 32.256,15€ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Κομοτηνή 22 / 06 / 2017   

Ο Υπάλληλος του Τμήματος 

Προμηθειών  

 

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

α/α 

Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

ΠΕ Διοικητικού  

Ζωή Πολίτου 

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 

Μαρία Γκιουλέ 

ΠΕ Πληροφορικής 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

  

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

 

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο Σύμβασης 

 Αντικείμενο της παρούσης είναι η προμήθεια τροφίμων για την ενίσχυση των οικονομικά αδυνάτων 

κατοίκων του Δήμου Κομοτηνής, για το έτος 2018. 

Ανάδοχος κηρύσσεται ο προσφέρων με το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για 

τα είδη ελαιόλαδου και τη χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος στα υπόλοιπα αγαθά. 

 Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι χαμηλότερες από τις ενδεικτικές τιμές της μελέτης ή 

τουλάχιστον ίσες με αυτές. Σε περίπτωση η προσφερόμενη τιμή είναι μεγαλύτερη, θα αποκλείεται η 

συγκεκριμένη προσφορά για το εκάστοτε υπό προμήθεια είδος. 

 

 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις. 

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

αναφέρονται στη παρούσα μελέτη, στη σχετική διακήρυξη και στη κείμενη νομοθεσία περί 

προμηθειών. 

 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό με τους όρους 

που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής των υπό προμήθεια 

προϊόντων (χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος). Κάθε προσφορά είναι απαραίτητο να καλύπτει υποχρεωτικά τη 

συνολική ποσότητα για κάθε είδος. 

 

Άρθρο 4o – Συμβατικά στοιχεία προμήθειας 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 

α) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού  

β) Η Συγγραφή υποχρεώσεων  

γ) Τεχνικές Προδιαγραφές  

δ) Η Εκτιμώμενη αξία και  

ε) Το τιμολόγιο προσφοράς του προμηθευτή  
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Άρθρο 5ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος - Σύναψη Σύμβασης 

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

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

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

του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Οι συμβάσεις συντάσσονται από τον αρμόδιο υπάλληλο του καθενός από τα προαναφερόμενα 

νομικά πρόσωπα και τις σχολικές επιτροπές και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, βάσει του άρθρου 105 

του Ν.4412/2016. 

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

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

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

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών. 

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

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση. 

Μετά την έλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

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

την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

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

συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα 

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

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

οικονομικής άποψης προσφορά. Εκτός αν ο ανάδοχος επικαλεστεί και αποδείξει έλλειψη υπαιτιότητας. 

Κατά της απόφασης χωρεί ένσταση, η οποία αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Επί της ενστάσεως 

αποφασίζει ρητά η Προϊσταμένη Αρχή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Σε κάθε περίπτωση η 

έκδοση της απόφασης αυτής αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάθεσης. Αν η 

ένσταση απορριφθεί, οριστικοποιείται η έκπτωση του αναδόχου. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την 

περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 

ένα έτος, από την 01/01/2017 ή την ημερομηνία υπογραφής της, εφόσον είναι μεταγενέστερη, έως την 

31/12/2017. 

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 αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 

Άρθρο 6o – Γενικές Αρχές κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων 

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους 

που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 

που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται 

από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Η τιμή των προσφορών θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της προμήθειας 

και για κανένα λόγο και δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας. 
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Άρθρο 7o - Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση 

συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016). 

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

σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Άρθρο 8ο – Διάρκεια Σύμβασης 

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

01/01/2018 (ή την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, εφόσον υπογραφεί μεταγενέστερα) έως 

31/12/2018. 

 

Άρθρο 9o – Προσφερόμενη τιμή και Πληρωμή 

Για τα προς 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 πληρωμή του προμηθευτή γίνεται τμηματικά και στο 100% των τμηματικά προσκομιζομένων 

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

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

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

Ο προμηθευτής εκδίδει και προσκομίζει το τιμολόγιο στις υπηρεσίες οικονομικών του Δήμου το 

αργότερο μέσα στο πρώτο πενθήμερο του επομένου από την παράδοση μήνα. Η υποβολή του τιμολογίου 

πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του 

Δήμου. 

 

Άρθρο 10ο – Χρόνος και τρόπος παράδοσης 

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

και 209 του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων 

ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση 

παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 

207 του Ν.4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

 

Άρθρο 11ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

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

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

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του 

Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της 

συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 

όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
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Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για 

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

προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. Ο ανάδοχος οφείλει απαραίτητα να δίνει ακριβείς χαρακτηρισμούς των 

προσκομιζόμενων ειδών όπως κατηγορία, προέλευση και κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα τους οποίους 

η επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει με βάση την παραγγελία και τα αναγραφόμενα στοιχεία στο δελτίο 

αποστολής του προμηθευτή.  

Στη συνέχεια θα προβαίνει σε οποιαδήποτε απαιτούμενη εξέταση και θα υπογράφεται πρωτόκολλο 

παραλαβής ή απόρριψης του προσκομιζόμενου είδους. Εάν ο ανάδοχος ή αντιπρόσωπός του αρνηθεί να 

υπογράψει τα παραπάνω πρωτόκολλα, θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία σε αυτά για την άρνηση της 

υπογραφής του. Στο πρακτικό θα καταγράφονται εκτός από τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την 

παράβαση, η χρονολογία της παράβασης, το είδος, η ποσότητα, η αντικατάσταση ή όχι του είδους που 

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

μνημονευτεί. 

 

Άρθρο 12ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

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

όπως ισχύουν. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

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

4172/13. 

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

κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (εδ. 7, παρ. 3 άρθρου 4 

του Ν.4013/11 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16). Η κράτηση της 

απόφασης αυτής υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί 

του χαρτοσήμου. 

3) Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν, τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της 

δημοπρασίας (γνωμοδότηση Δ' Τμήματος Ν.Σ.Κ. 204/2010 - Ν.3801/2009, άρθρο 46, Ν.3548/2007, άρθρο 

4, ΦΕΚ 68 Α'). Τον/Τους προμηθευτή/προμηθευτές βαρύνει/βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τα έξοδα δημοσίευσης 

της διακήρυξης (αναλογικά), καθώς και κάθε νόμιμη ή νέα κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα, που θα 

εμφανισθεί κατά το διάστημα από την σύνταξη της παρούσας μελέτης μέχρι την ημερομηνία που θα γίνει ο 

διαγωνισμός. Τα έξοδα της δημοσίευσης της περίληψης της διακηρύξεως και τυχόν επαναληπτικού 

διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο/αναδόχους. (Υπ. Εσωτ. Αποκ. & Ηλεκ. Δίακυβ. Εγκύκλιος 11, 

ΑΠ/27754/28.06.2010). Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. 

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

προβλέπεται στη διακήρυξη.  

5) Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Κομοτηνής. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Κομοτηνή 22 / 06 / 2017   

Ο Υπάλληλος του Τμήματος 

Προμηθειών  

 

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

α/α 

Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

ΠΕ Διοικητικού  

Ζωή Πολίτου 

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 

Μαρία Γκιουλέ 

ΠΕ Πληροφορικής 
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Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Νο 1 

 

Της επιχείρησης ……………………………………………..…………..…..……, έδρα …………………….……....,  

οδός …………………………….…………………………..,αριθμός ………………………………..…, 

τηλέφωνο…………………….……………….………., fax ……………………………………….. 

         

α/α περιγραφή μ/μ 
Ενδ. 

Ποσότητα 

Ενδ. Τιμή 

χωρίς 

Φ.Π.Α. 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

Φ.Π.Α. 

13% 

Φ.Π.Α. 

24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 
Αλεύρι για όλες τις 

χρήσεις 1000γρ 
τεμ 600 1,20 €     

2 
Τυρί ημίσκληρο (κασέρι) 

1 κιλού 
τεμ 900 6,20 €     

3 Ζάχαρη άσπρη 1 κιλού τεμ 900 0,95 €     

4 
Πραλίνα Φουντουκιού 

1000γρ 
τεμ 300 4,40 €     

5 
Κονσέρβα κρέατος 

βοδινό 200-250 γρ. 
τεμ 300 3,00 €     

6 
Κονσέρβα κεφτέ 250-

300 γρ. 
τεμ 300 3,00 €     

7 

Απορρυπαντικό/Σκόνη 

Πλυντηρίου (45-55 

μεζ.) 

τεμ 900 5,50 €     

8 
Κριθαράκι χονδρό 500 

γραμ. 
τεμ 900 0,55 €     

9 
Μαρμελάδα διάφορα είδη 

400 γρ. 
τεμ 600 1,65 €     

10 Τομάτα πελτέ 500 γρ. τεμ 900 0,80 €     

11 
Φακές χονδρες-ψιλές 

500 γρ. 
τεμ 900 1,05 €     

12 
Φασόλια μέτρια - ψιλά 

500gr 
τεμ 900 1,30 €     

13 Χυλοπίτες 500 γρ. τεμ 900 1,85 €     

        ΣΥΝΟΛΟ     

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(σφραγίδα επιχείρησης και υπογραφή) 
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Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Νο 2 

 

Της επιχείρησης ……………………………………………..…………..…..……, έδρα …………………….……....,  

οδός …………………………….…………………………..,αριθμός ………………………………..…,  

τηλέφωνο …………………….……………….………., fax ……………………………………….. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ μ/μ 
Ενδ. 

Ποσότητα 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

1 Ελαιόλαδο 1 λίτρο τεμ 900  

 

 

           

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(σφραγίδα επιχείρησης και υπογραφή) 
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