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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Προμήθεια ειδών για το  

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                      Κοινωνικό  Παντοπωλείο               
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                             

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
                                                                       
                                                                  ΠΡ/ΣΜΟΣ: 74.998,25 € με Φ.Π.Α. 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

1.1 Αντικείμενο της προμήθειας 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση προμήθειας ειδών τροφίμων, ειδών 

ατομικής υγιεινής και καθαριότητας  για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νάξου 
και Μικρών Κυκλάδων, το οποίο συστάθηκε με την αριθμ.101/2012 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη δυνάμει των διατάξεων του αρ. 2 του Ν. 

4071/2012.   
Σκοπός του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η στήριξη δημοτών και κατοίκων του 

Δήμου που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, προβλήματα υγείας, 
ανέργων, ΑμεΑ κ.α. με την κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης, τηρουμένου του 
Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

 

1.2 Ισχύουσες διατάξεις 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με : 

 Τις διατάξεις της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. 
Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».  

 Τις διατάξεις του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου 

Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων».  

 Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις». 

 Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων». 

 Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων 

του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής 

αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου. 

 Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις 

οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». 

 Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 

της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 



 3 

 Το 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 άλλες 
διατάξεις». 

 Την περίπτωση (α) του 21ου άρθρου του Π. Δ. 118/ΦΕΚ 150 Α’/10-7-2007 
«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ. Π. Δ.)». 

 Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4071/2012»Ρυθμίσεις για την τοπική 
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»  
 

 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 74.998,25 € με το 
Φ.Π.Α και θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 15.6473.002 «Προμήθεια ειδών για το 

Κοινωνικό Παντοπωλείο»   
 

1.3 Ειδικοί όροι 

1. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλείσεις από τα γενικά στοιχεία, την 

τεχνική περιγραφή και τους ειδικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Όμοια, προσφορές που παρουσιάζουν 

ελλείψεις ή ασάφειες σε σχέση με στοιχεία που ζητούνται απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

2. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να παραδώσουν επακριβώς τα είδη που 

αναφέρονται στην προσφορά που έχουν υποβάλλει βάσει της παρούσας 
διακήρυξης (ενδεικτικό προϋπολογισμό και τεχνική περιγραφή). 

3. Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωματικό ή δεν 
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές δεν θα παραλαμβάνεται από την 
Επιτροπή Παραλαβής και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή για 

αντικατάσταση, σε περίπτωση δε που ο προμηθευτής αρνηθεί να 
αντικαταστήσει το ελαττωματικό ή ακατάλληλο είδος το νομικό πρόσωπο θα 
προβεί σε όλες από το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες. 

4. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει προς έλεγχο τα 
προσφερόμενα δείγματα, εφόσον ζητηθούν να προσκομιστούν από τους 

διαγωνιζόμενους, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών 
αυτών. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη του παραπάνω ελέγχου βαρύνει τον 
προμηθευτή. 

5. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπάλληλο 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου και το κόστος θα καταβάλλεται με την 

συμπλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, από πλευράς του Δήμου Νάξου 
και Μικρών Κυκλάδων και όχι με απευθείας πληρωμή. 
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2.1 Γενικά στοιχεία 

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια ειδών παντοπωλείου για 
την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, το οποίο 
συστάθηκε με την αριθμ.101/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που 

ελήφθη δυνάμει των διατάξεων του αρ. 2 του Ν. 4071/2012.   
Τα προς προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση 
που προορίζονται.  

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται 
από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 

Το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, 

πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών 
κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού, 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες 
φορές κρίνει απαραίτητο. 

Ο προϋπολογισμός της τεχνικής μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 74.998,25 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6473.002 του 
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013, για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου. 

 
 

2.2 Τεχνική περιγραφή ανά είδος 

 
Τα όσπρια (φασόλια+φακές), συσκευασίας 500 γρ., θα 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. 

Το ρύζι, τύπου καρολίνα, θα είναι φυσικό προϊόν υψηλής ποιότητας, 
βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, φυσιολογικού χρώματος, με ομοιόμορφη 
εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές 

ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη 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 θα είναι 1000 γρ εκτός από τις προβλεπόμενες ενδείξεις (σχετικές 
διατάξεις) πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα του ρυζιού. 

Τα ζυμαρικά θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς 
συσκευασίες καθαρού βάρους 500 γρ, από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιμιγδάλι 
σκληρού σίτου, 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. 

Τα αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου 
βιομηχανικώς καθορισθέντος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Αλεύρι που να 
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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. 

Το ελαιόλαδο θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία 2 λίτρων. 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. 

Το αλάτι θα πρέπει να είναι ψιλό, θαλασσινό, ιωδιούχο, 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. Θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία πλαστικής 
σακούλας εγκεκριμένης για τρόφιμα, καθ. Βάρους 500 γρ, με ημερομηνία λήξης 
κατανάλωσης. 

Οι φρυγανιές σταρένιες άριστης ποιότητας, τυποποιημένες σε κατάλληλη 
πλαστική αεροστεγή συσκευασία, καθαρού βάρους 250γρ. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας 
κατανάλωσης. 

Ο ελληνικός καφές αρίστης ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη 
αεροστεγή συσκευασία, βάρους 96 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.  

To Χαμομήλι, αρίστης ποιότητας σε συσκευασία 10 τεμ.,  
Ο ντοματοπολτός θα πρέπει να είναι συσκευασίας διπλής συμπύκνωσης με 

στερεά άνω των 28%, σε μεταλλική συσκευασία καθαρού βάρους 410 gr., με ένδειξη 

ημερομηνία συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης, χωρίς προσθήκη συντηρητικών. 
Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να 

μην περιέχει αλκοόλη), βάρους 350 γρ. 
Η ζάχαρη ψιλή κρυσταλλική θα πρέπει να είναι φυσικό προϊόν, απαλλαγμένη 

από ξένες ύλες, σε χάρτινη συσκευασία 1.000 γρ, με ημερομηνία παραγωγής και 

λήξης κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς σήματος ζάχαρης 
Το γάλα εβαπορέ θα είναι λευκό αγελαδινό συμπυκνωμένο εβαπορέ 

αποστειρωμένο γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι 
τουλάχιστον 7,5% σε μεταλλική ή χάρτινη (tetra-pack) συσκευασία των 410γρ. 

Καλαμάρι κονσέρβα σε φυσικό χυμό 400γρ., με ένδειξη ημερομηνία 

συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης, χωρίς προσθήκη συντηρητικών. 
Κονσέρβα ντολμαδάκια 200γρ, συσκευασίας μεταλλικής με ένδειξη 

ημερομηνία συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης, χωρίς προσθήκη συντηρητικών. 

Κομπόστα (870γρ.), το φρούτο να είναι μισόκαρπο συσκευασίας μεταλλικής 
με ένδειξη ημερομηνία συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης, χωρίς προσθήκη 

συντηρητικών. 
Χαρτοπετσέτες συσκευασία 100 τεμ. Οι χαρτοπετσέτες θα είναι 

κατασκευασμένες από χαρτί λευκού χρώματος μεγάλης απορροφητικότητας, θα είναι 
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μονόφυλλες ή δίφυλλες, δεν θα περιέχουν ουσίες που μπορεί να βλάψουν αυτούς 
που τις χρησιμοποιούν, δεν θα διαλύονται εύκολα με το σκούπισμα των χεριών και 

δεν θα αφήνουν χνούδι 
Χαρτί τουαλέτας σε συσκευασία των 10 τεμ, δίφυλλο γκοφρέ, καθαρό βάρος 

10Χ90γρ,  μήκος ρολού 10Χ2Χ24μ , Το χαρτί υγείας πρέπει να είναι απαλό, 
ανθεκτικό και να αποσυντίθεται εύκολα στο νερό 

Σαπούνι σώματος και χεριών τουλάχιστον 100γρ. κατάλληλο για ευαίσθητο 

δέρμα και συχνή χρήση, να περιέχει αναλιπαντικούς παράγοντες, να περιέχει ουσίες 
που να αποτρέπουν την επιμόλυνσή του, να έχει ουδέτερο  pH ως προς την 
επιδερμίδα 

Σαμπουάν  για όλους τους τύπους μαλλιών, σε συσκευασία των 400ml, να μην 
προκαλεί βλάβη στο δέρμα, να περιέχει ουσίες που να αποτρέπουν την επιμόλυνσή 

του 
Απορρυπαντικό ρούχων πλυντηρίου σε σκόνη συσκευασίας 2kg, για όλους 

τους τύπους των ρύπων, που να  μην προκαλεί βλάβη στο δέρμα  

Απορρυπαντικό για τα πιάτα 400ml,να μην προκαλεί βλάβη στο δέρμα 
Χλώριο σε μπουκάλι πλαστικό των 2 lit, με λιγότερο από 5% λευκαντικούς 

παράγοντες με βάση το χλώριο. Απολ. παράγοντας υποχλωριώδες νάτριο από 4,5-5%  
Πάνες για μωρά μιας χρήσης υπεραπορροφητικές μέγεθος 4, συσκευασίας min 

19 – max 21 τεμαχίων. Θα αναφέρεται από τους ενδιαφερόμενους η ποσότητα της 

συσκευασίας. 
Μπισκότα (τύπου πτι–μπερ) τετράγωνα μπισκότα πλούσια σε πρωτεΐνες, 

υδατάνθρακες και φυτικές ίνες, σε πλαστική συσκευασία των 225gr 

 
Όλα τα παραπάνω είδη θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση ελληνικής 

παραγωγής και οπωσδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Στην τεχνική 
προσφορά θα αναφέρεται επί ποινή αποκλεισμού η χώρα παραγωγής.  

Όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση πρέπει να τηρούν τα 

εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας. Πρέπει να κυκλοφορούν με την ανάλογη 
επισήμανση επί κάθε είδους συσκευασίας τους, για αποφυγή ενδεχομένων κινδύνων 
κατά τη χρήση τους, οδηγίες χρήσεως και αποθήκευσης.  Επιβάλλεται επίσης να 

φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για την παραγωγή, κυκλοφορία και 
διακίνησή τους στην Ελλάδα (υποχρεωτικά θα αναγράφονται επί της συσκευασίας ο 

Αριθμός Αδείας Χημείου και ο αριθμός του ΓΧΚ). 
Οι συσκευασίες θα είναι κλειστές, χωρίς σκισίματα και ανοίγματα ή 

αλλοιωμένες. 

Ενδεικτικές τιμές για τα είδη έχουν ληφθεί από το ελεύθερο εμπόριο. 
 Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να τονίζουν την προέλευση 

των προϊόντων, να ορίζουν την επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία των ειδών που 
προσφέρουν και τον τόπο εγκατάστασής τους. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι 
άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται. Για τα 

τυποποιημένα και συσκευασμένα προϊόντα απαραίτητα θα αναφέρονται το  εμπορικό 
σήμα, η βιομηχανία παραγωγής – συσκευασίας, η ημερομηνία λήξης και το βάρος. Η 
ημερομηνία λήξης των προϊόντων θα είναι για τουλάχιστον 6 μήνες, για κάθε 

τμηματική παράδοση ξεχωριστά. 
Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται 
από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. Θα πρέπει να είναι της 
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απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί για 
όφελός του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια. 

Το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, 
πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών 

κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού, 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες 

φορές κρίνει απαραίτητο.  
 
Αποκλείονται τα προϊόντα προσβεβλημένα από ακάρεα, προϊόντα ( ρύζι- όσπρια) 

περιέχοντα θραύσματα κόκκων άνω του 3%, ανωμάλου χρώματος – οσμής, σε 
συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις μεταλλικής 

συσκευασίας.  
 

Αναλυτικά, η προμήθεια αποτελείται από: 

2.3 Πίνακας 

α/α Είδος- περιγραφή Τεμάχια 

1 

Αλάτι ψιλό  σε συσκευασία- πλαστική σακούλα-  500 gr 
αναλλοίωτη χωρίς ίχνος παραβίασης με αλάτι καθαρό λευκό, 
γυαλιστερό και σπυρωτό, περιεκτικότητα σε NaCl να είναι 

τουλάχιστον 95%  
2000 

2 

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, σε  συσκευασία κιλού. Όχι 
υγροποιημένο ή σβολιασμένο που δεν θα έχει καμία 

μυρωδιά ή έντομα 1000 γρ 
2000 

3 Απορρυπαντικό για τα πιάτα 400ml 1500 

4 

Απορρυπαντικό ρούχων πλυντηρίου σε σκόνη συσκευασίας 

2kg  1500 

5 

Γάλα εβαπορέ  410gr λευκό αγελάδος συμπυκνωμένο 

εβαπορέ αποστειρωμένο σε συσκευασία μεταλλική ή χάρτινη 
(tetra pack)   

2000 

6 

Ελαιόλαδο ποιότητας του προϊόντος, αναγραφόμενο στην 
ετικέτα ΕΧΤΡΑ παρθένο ελαιόλαδο Α΄ ποιότητας, οξύτητας 
0,1 – 0,8 σε συσκευασία μεταλλική ή πλαστική  όγκου δύο 

λίτρων  

1500 

7 

Ζάχαρη, ψιλή λευκή κρυσταλλική Α΄ποιότητας, σε 
συσκευασία  βάρους 1 Kg  2200 

8 

Ζυμαρικά (Κριθαράκι μέτριο): Από σιμιγδάλι σιταρένιο 

σκληρού τύπου, σε αεροστεγή πλαστική ή χάρτινη 
συσκευασία των 500gr 2000 

9 

Ζυμαρικά (Μακαρόνια  Νο 6): Από σιμιγδάλι σιταρένιο 
σκληρού τύπου, σε αεροστεγή πλαστική ή χάρτινη 

συσκευασία των 500gr 2000 
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10 Καλαμάρι κονσέρβα σε φυσικό χυμό 400γρ.  1000 

11 Καφές ελληνικός σε συσκευασία των 96 γρ.  1500 

12 Κομπόστα (870γρ.) 1500 

13 

Κονσέρβα ντολμαδάκια 200γρ, συσκευασίας μεταλλικής.  

1000 

14 

Μπισκότα τύπου πτιμπερ σε συσκευασία  των  225 γρ  

2000 

15 

ξύδι φτιαγμένο 100% από κόκκινο και λευκό κρασί σε 
συσκευασία PET 350 ml με 6% οξύτητα ε 1500 

16 
Πάνες για μωρά μιας χρήσης μέγεθος 4, min 19 – max 21 
τεμαχίων 800 

17 
Ρύζι τύπου καρολίνα σε συσκευασία του 1kgr, πρόσφατης 
παραγωγής  Α΄ποιότητας  2200 

18 

Σαμπουάν  για όλους τους τύπους μαλλιών, σε συσκευασία 
των 400ml  1500 

19 Σαπούνι σώματος και χεριών τουλάχιστον 100γρ.  2000 

20 

Τοματοπολτός 410gr, διπλής συμπύκνωσης με στερεά άνω 
των 28%, σε μεταλλική συσκευασία καθαρού βάρους 410 gr  

2500 

21 

Φακές  μέτριες 500gr, τυποποιημένες, με καρπούς υγιείς 

ξηρούς, ομοιογενείς απηλαγμένους από ξένα σώματα σε 
πλαστική ή χάρτινη, συσκευασία των 500gr    

2200 

22 

Φασόλια σούπας μέτρια 500gr, τυποποιημένα, με καρπούς 
υγιείς ξηρούς, ομοιογενείς απηλαγμένους από ξένα σώματα 
σε πλαστική ή χάρτινη, συσκευασία των 500gr  

2200 

23 

Φρυγανιές σταρένιες σε συσκευασία των  30 τεμ, συνολικού 
βάρους 250γρ  2000 

24 Χαμομήλι  σε συσκευασία 10τεμ.  1000 

25 

Χαρτί τουαλέτας σε συσκευασία των 10 τεμ, δίφυλλο γκοφρέ ,                                               
καθαρό βάρος 10Χ90γρ,  μήκος ρολού 10Χ2Χ24μ  2000 

26 Χαρτοπετσέτες λευκές συσκευασία 100 τεμ.  2000 

27 Χλώριο σε μπουκάλι πλαστικό των 2 lit 1500 
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3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α Είδος- περιγραφή Τιμή τμχ 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Τεμάχια 

Δαπάνη 

 1 Αλάτι ψιλό  σε συσκευασία- πλαστική σακούλα-  

500 gr αναλλοίωτη χωρίς ίχνος παραβίασης με 

αλάτι καθαρό λευκό, γυαλιστερό και σπυρωτό, 
περιεκτικότητα σε NaCl να είναι τουλάχιστον 95%  

0,17 2000 

340 
 2 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, σε  συσκευασία 

κιλού. Όχι υγροποιημένο ή σβολιασμένο που δεν 

θα έχει καμία μυρωδιά ή έντομα 

0,75 2000 

1500 
 3 Γάλα εβαπορέ  410gr λευκό αγελάδος 

συμπυκνωμένο εβαπορέ αποστειρωμένο σε 

συσκευασία μεταλλική ή χάρτινη (tetra pack)  των 

410gr  

4,35 2000 

8700 
 4 Ελαιόλαδο ποιότητας του προϊόντος, 

αναγραφόμενο στην ετικέτα ΕΧΤΡΑ παρθένο 

ελαιόλαδο Α΄ ποιότητας, οξύτητας 0,1 – 0,8 σε 

συσκευασία μεταλλική ή πλαστική  όγκου δύο 

λίτρων,  

7,21 1500 

10815 
 5 Ζάχαρη, ψιλή λευκή κρυσταλλική Α΄ποιότητας, 

σε συσκευασία  βάρους 1 Kg  
0,97 2200 

2134 

 6 Ζυμαρικά (Κριθαράκι μέτριο): Από σιμιγδάλι 

σιταρένιο σκληρού τύπου, σε αεροστεγή πλαστική 

ή χάρτινη συσκευασία των 500gr 

0,63 2000 

1260 
 7 Ζυμαρικά (Μακαρόνια  Νο 6): Από σιμιγδάλι 

σιταρένιο σκληρού τύπου, σε αεροστεγή πλαστική 

ή χάρτινη συσκευασία των 500gr  

0,42 2000 

840 
 8 Καλαμάρι κονσέρβα σε φυσικό χυμό 400γρ.  2,06 1000 2060 
 9 Καφές ελληνικός σε συσκευασία των 96 γρ.  0,97 1500 

1455 
 10 Κονσέρβα ντολμαδάκια 200γρ, συσκευασίας 

μεταλλικής.  
0,94 1000 

940 
 11 Μπισκότα τύπου πτιμπερ σε συσκευασία  των  

225 γρ  
0,78 2000 

1560 

 12 ξύδι φτιαγμένο 100% από κόκκινο και λευκό 

κρασί σε συσκευασία PET 350 ml με 6% οξύτητα 
0,35 1500 

525 

 13 Ρύζι τύπου καρολίνα σε συσκευασία του 1kgr, 

πρόσφατης παραγωγής  Α΄ποιότητας  
1,69 2200 

3718 
 14 Τοματοπολτός  410gr, διπλής συμπύκνωσης με 

στερεά άνω των 28% , σε μεταλλική συσκευασία 

καθαρού βάρους 410 gr  

0,75 2500 

1875 

 15 Φακές  μέτριες 500gr, τυποποιημένες, με 

καρπούς υγιείς ξηρούς, ομοιογενείς 
απηλαγμένους από ξένα σώματα σε πλαστική ή 

χάρτινη, συσκευασία των 500gr    

1,09 2200 

2398 
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16 Φασόλια σούπας μέτρια 500gr, τυποποιημένα, με 

καρπούς υγιείς ξηρούς, ομοιογενείς 

απηλαγμένους από ξένα σώματα σε πλαστική ή 
χάρτινη, συσκευασία των 500gr  

0,88 2200 

1936 
 17 Φρυγανιές σταρένιες σε συσκευασία των  30 τεμ, 

συνολικού βάρους 250γρ  
0,84 2000 

1680 
 18 Χαμομήλι  σε συσκευασία 10τεμ.  0,54 1000 540 
 19 Κομπόστα (870γρ.)  1,39 1500 2085 
 

   
ΣΥΝΟΛΟ 46361 

 

   
ΦΠΑ 9% 4172,49 

 

   

ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 50533,49 
 

      

      

 
Είδος 

Τιμή τμχ 

Χωρίς 
ΦΠΑ Ποσότητα Δαπάνη 

 

1 Απορρυπαντικό για τα πιάτα 400ml 0,54 1500 810 
 

2 
Απορρυπαντικό ρούχων πλυντηρίου σε σκόνη 
συσκευασίας 2kg 3,49 1500 5235 

 

3 
Πάνες για μωρά μιας χρήσης μέγεθος 4, min 
19 – max 21 τεμαχιων 6,450387 800 5160,3096 

 

4 
Σαμπουάν  για όλους τους τύπους μαλλιών, σε 
συσκευασία των 400ml  1,69 1500 2535 

 

5 
Σαπούνι σώματος και χεριών τουλάχιστον 
100γρ.  0,56 2000 1120 

 

6 

Χαρτί τουαλέτας σε συσκευασία των 10 τεμ, 
δίφυλλο γκοφρέ, καθαρό βάρος 10Χ90γρ,  
μήκος ρολού 10Χ2Χ24μ   1,8 2000 3600 

 

7 Χαρτοπετσέτες λευκές συσκευασία 100 τεμ. 0,52 2000 1040 

 

8 Χλώριο σε μπουκάλι πλαστικό των 2 lit 1,06 1500 1590 
 

   
Συνολο 21090,3096 

 

   

ΦΠΑ 16% 3374,449536 

 

   

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 24464,75914 

 

      

      

      

    

74.998,24914 
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4. Τιμολόγιο προσφοράς 

Είδος- περιγραφή Τιμή τμχ 
χωρίς ΦΠΑ 

Τεμάχια 
Δαπάνη 

Αλάτι ψιλό  σε συσκευασία- πλαστική σακούλα-  500 gr 

αναλλοίωτη χωρίς ίχνος παραβίασης με αλάτι καθαρό 

λευκό, γυαλιστερό και σπυρωτό, περιεκτικότητα σε NaCl 

να είναι τουλάχιστον 95%  

 2000 

 
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, σε  συσκευασία κιλού. Όχι 

υγροποιημένο ή σβολιασμένο που δεν θα έχει καμία 

μυρωδιά ή έντομα  

 2000 

 
Γάλα εβαπορέ  410gr λευκό αγελάδος συμπυκνωμένο 
εβαπορέ αποστειρωμένο σε συσκευασία μεταλλική ή 

χάρτινη (tetra pack)  των 410gr  

 2000 

 
Ελαιόλαδο ποιότητας του προϊόντος, αναγραφόμενο στην 

ετικέτα ΕΧΤΡΑ παρθένο ελαιόλαδο Α΄ ποιότητας, οξύτητας 

0,1 – 0,8 σε συσκευασία μεταλλική ή πλαστική  όγκου δύο 

λίτρων,  

 1500 

 
Ζάχαρη, ψιλή λευκή κρυσταλλική Α΄ποιότητας, σε 

συσκευασία  βάρους 1 Kg  
 2200 

 
Ζυμαρικά (Κριθαράκι μέτριο): Από σιμιγδάλι σιταρένιο 

σκληρού τύπου, σε αεροστεγή πλαστική ή χάρτινη 

συσκευασία των 500gr 

 2000 

 
Ζυμαρικά (Μακαρόνια  Νο 6): Από σιμιγδάλι σιταρένιο 

σκληρού τύπου, σε αεροστεγή πλαστική ή χάρτινη 
συσκευασία των 500gr  

 2000 

 
Καλαμάρι κονσέρβα σε φυσικό χυμό 400γρ.   1000  
Καφές ελληνικός σε συσκευασία των 96 γρ.   1500 

 
Κονσέρβα ντολμαδάκια 200γρ,  συσκευασίας μεταλλικής.   1000 

 
Μπισκότα τύπου πτιμπερ σε συσκευασία  των  225 γρ   2000 

 
ξύδι φτιαγμένο 100% από κόκκινο και λευκό κρασί σε 

συσκευασία PET 350 ml με 6% οξύτητα  
 1500 

 
Ρύζι τύπου καρολίνα  σε συσκευασία του 1kgr, πρόσφατης 

παραγωγής  Α΄ποιότητας  
 2200 

 
Τοματοπολτός  410gr, διπλής συμπύκνωσης με στερεά 

άνω των 28% , σε μεταλλική συσκευασία καθαρού βάρους 
410 gr  

 2500 

 
Φακές  μέτριες 500gr, τυποποιημένες, με καρπούς υγιείς 

ξηρούς, ομοιογενείς απηλαγμένους από ξένα σώματα σε 

πλαστική ή χάρτινη, συσκευασία των 500gr    

 2200 

 
Φασόλια σούπας μέτρια 500gr, τυποποιημένα, με 

καρπούς υγιείς ξηρούς, ομοιογενείς απηλαγμένους από 

ξένα σώματα σε πλαστική ή χάρτινη, συσκευασία των 
500gr  

 2200 

 
Φρυγανιές σταρένιες σε συσκευασία των  30 τεμ, 

συνολικού βάρους 250γρ  
 2000 
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Χαμομήλι  σε συσκευασία 10τεμ.  1000  
Κομπόστα (870γρ.)   1500  

  
ΣΥΝΟΛΟ  

  

ΦΠΑ 9%  

  

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

    

    
Είδος 

Τιμή τμχ 
Χωρίς ΦΠΑ Ποσότητα Δαπάνη 

Απορρυπαντικό για τα πιάτα 400ml  1500  

Απορρυπαντικό ρούχων πλυντηρίου σε σκόνη 
συσκευασίας 2kg  1500  

Πάνες για μωρά μιας χρήσης μέγεθος 4, min 19 – max 
21 τεμαχίων  800  

Σαμπουάν  για όλους τους τύπους μαλλιών, σε 
συσκευασία των 400ml   1500  

Σαπούνι σώματος και χεριών τουλάχιστον 100γρ.   2000  

Χαρτί τουαλέτας σε συσκευασία των 10 τεμ, δίφυλλο 
γκοφρέ, καθαρό βάρος 10Χ90γρ,  μήκος ρολού 
10Χ2Χ24μ   2000  

Χαρτοπετσέτες λευκές συσκευασία 100 τεμ.  2000  

Χλώριο σε μπουκάλι πλαστικό των 2 lit  1500  

  
Σύνολο  

  

ΦΠΑ 16%  

  

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

 

 
 

 
 H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                    Η Δ/ντρια Οικονομικού & Διοικητικού 
 

 
 
 

Ζαζάνη Ματθούλα - Αικατερίνη                              Καμπούρη Ελένη 
ΔΕ1 Διοικητικός 
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5. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  1 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση προμήθειας ειδών τροφίμων, 
ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας  για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, 
το οποίο συστάθηκε με την αριθμ.101/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

που ελήφθη δυνάμει των διατάξεων του αρ. 2 του Ν. 4071/2012.   
Σκοπός του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η στήριξη δημοτών και κατοίκων του 

Δήμου που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, προβλήματα υγείας, 

ανέργων, ΑμεΑ κ.α. με την κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης, τηρουμένου του 
Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου.  

Τόπος παράδοσης των τροφίμων ορίζεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου 
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο υπόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου. Η 
παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται περιοδικά και σε τακτά χρονικά 

διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 74.998,25 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 
 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με Ανοιχτό Διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ. Αποφ. 
11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. 
 

ΑΡΘΡΟ  2 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με : 

 Τις διατάξεις της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. 

Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».  

 Τις διατάξεις του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου 
Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».  

 · Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και 

άλλες διατάξεις». 

 Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων». 

 Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων 

του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής 

αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου. 

 Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις 
οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». 

 Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 
της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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 Το 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 άλλες 
διατάξεις». 

 Την περίπτωση (α) του 21ου άρθρου του Π. Δ. 118/ΦΕΚ 150 Α’/10-7-2007 
«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ. Π. Δ.)». 

 Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4071/2012»Ρυθμίσεις για την τοπική 
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»  

 Την αριθμ. 69/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για πίστωση της 

δαπάνης. 

ΑΡΘΡΟ 3 

 Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης κατά σειρά είναι: 

α) Τεχνική έκθεση. 
β) Τεχνικές προδιαγραφές 
β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και  

γ) Τιμολόγιο προσφοράς 
γ) Συγγραφή υποχρεώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ  4 

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του 
ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού, με το Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 

1 της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.). 
 

ΑΡΘΡΟ  5 

 Για όλα τα είδη, η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου είναι σταθερή και 

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

 Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την 
τμηματική παραλαβή των τροφίμων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν 
διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών. 

 Επειδή η παράδοση των τροφίμων είναι τμηματική, θα εκδίδεται τιμολόγιο του 
προμηθευτή είτε αμέσως μετά την παράδοση της κάθε φορά ποσότητας, είτε το 
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών. Η Υπηρεσία υποχρεούται να εξοφλεί τον 

προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή των τροφίμων 
και εφόσον ο προμηθευτής εκδώσει το τιμολόγιο και προσκομίσει τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. 

ΑΡΘΡΟ  6 

 Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος 
της προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, με την κατάθεση 

εγγύησης καλής εκτέλεσης (καθορίζεται στο 10% της συμβατικής αξίας της 
προμήθειας με επιστολή ισχύος τουλάχιστον έως 31/12/2013). Κατά την ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή των τροφίμων εξετάζεται η καταλληλότητα αυτού και 
συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και αυτές των επισήμων κρατικών 
φορέων. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας του κάθε 

είδους τροφίμου, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. Εάν 
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ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε δυο (2) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή του σε 
αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, η Υπηρεσία δικαιούται κατά την 

κρίση της να προβεί στην απόρριψη του τροφίμου ή στη μείωση του τιμήματος. Το 
συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

ΑΡΘΡΟ  7 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή 
προμήθειας σε χρονικό διάστημα έξι (6) ημερών, να εφοδιάσει την Υπηρεσία με την 

παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίμων. 
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της 

παραγγελθείσας ποσότητας πέραν της ορισθείσης προθεσμίας και εφόσον η 

καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες (3) ημέρες, υποχρεούται να 
πληρώσει προς την Υπηρεσία ως ποινική ρήτρα ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) 

επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Για καθυστέρηση πέραν των τριών (3) ημερών, του επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις 
εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίμου που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 
 Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας μπορεί να κηρυχθεί 

έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 35 της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν 
η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου. 

 Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 
παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης του προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ  8 

 Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε 
ανωτέρα βία, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το 

από υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος 
όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 

ΑΡΘΡΟ  9 

 Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της 

ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου. Η προμήθεια για κάθε είδος θεωρείται ενιαία 
και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για μέρος της ποσότητας, δεν θα 
γίνεται αποδεκτή. 

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των 
προς προμήθεια ειδών, με ποινή αποκλεισμού όσων δεν συμμετέχουν για το σύνολο. 

ΑΡΘΡΟ  10 

1. Ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα τρόφιμα θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα 
με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων 
τροφίμων, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι 

αυτοί, είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι 
κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση. 

2. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει 
ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει 
την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα 

τροφίμου που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί 
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παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το 
μέγιστο ποσοστό τροφίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% 

της αναληφθείσης προμήθειας. 
 Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και 

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

 3. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές 

επιπτώσεις στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούνται να 
αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από τα 
ακατάλληλα τρόφιμα, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα 

δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του Δημοτικού 
Συμβουλίου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο 
οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που 
προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με 

όλες τις νόμιμες συνέπειες. 
 4. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων 

τροφίμων, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 
 5. Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσέλθει 

και να λάβει τις σχετικές παραγγελίες από το τμήμα προμηθειών. 

ΑΡΘΡΟ  11 

 Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα 
τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. 

 
ΑΡΘΡΟ 12  

Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής 

που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.  
 

ΆΡΘΡΟ 13  

Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των υλικών στον τόπο 

παραλαβής τους, βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση 
των υλικών έναντι κάθε κινδύνου, μέχρι το χρόνο της  παραλαβής τους από την 
αρμόδια  επιτροπή 

ΆΡΘΡΟ 14  

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο της 
σύμβασης σε τρίτο, χωρίς την έγκριση του Δ.Σ. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση του 

συμβουλίου, εφ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που 
εγγυώνται, κατά την κρίση του συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης. 

Έναντι του Δήμου ο ανάδοχος παραμένει πάντοτε «εις ολοκλήρων» υπεύθυνος μαζί 

με αυτόν που τον υποκατέστησε.  
Κατ εξαίρεση, μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. να απαλλαγεί της ευθύνης του ο 

ανάδοχος, ύστερα από αίτηση του, εάν πάσχει από σοβαρή ασθένεια η οποία τον 
καθιστά για μεγάλο χρονικό διάστημα ανίκανο να εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις. 

Μαζί με την αίτηση του αναδόχου υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ μέρους 
του τρίτου προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση. 
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Μετά την εκχώρηση οι πληρωμές γίνονται απ ευθείας στο νέο ανάδοχο, ο οποίος 
αναλαμβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύμβαση, υποχρεούμενος να καταθέσει τις 

προβλεπόμενες εγγυήσεις.  
 

ΆΡΘΡΟ 15  

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
σύμβαση και από τις διατάξεις του ΠΔ τος 370/95 (ΦΕΚ 199Α΄Α)η προς τις νόμιμες 
εντολές και υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας, καλείται με ειδική πρόσκληση 

του προέδρου να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές μέσα σε 
εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα ημερών. 

Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον  ανάδοχο η λήψη μέτρων για την αποτροπή 

προφανών κινδύνων, η τασσομένη προθεσμία μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα 
ημερών. 

Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις 
συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της 
προμήθειας. 

Ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης, μέχρι την οριστική παραλαβή των υλικών. 

Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ, ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας. 

Ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει κατά της απόφασης αίτηση θεραπείας στην 
Επιτροπή της παρ.2 του άρθρου 177 του ΔΚΚ, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα 
(10) ημερών από την επίδοσή της. 

Ο έκπτωτος προμηθευτής στερείται του δικαιώματος να αναλάβει με οποιοδήποτε 
τρόπο την εκτέλεση δημοτικών και κοινοτικών προμηθειών, για χρονικό διάστημα 

που καθορίζεται στην απόφαση του συμβουλίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο του έτους.  

 

ΆΡΘΡΟ 16  

Η παραλαβή των ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του 

αναδόχου. Η επιτροπή θα πραγματοποιήσει σχετικό έλεγχο για την άριστη κατάσταση 
των ειδών. 

 

 
 ΆΡΘΡΟ 17 

Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας, επιλύονται 

κατά τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Ν.3463/2006 και του Ν. 3852/2010.                            
 
Νάξος  03/09/2013             Νάξος,  03/09/2013 

       Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                Η Δ/ντρια Οικονομικού & Διοικητικού 

 
 
 

 
 
Ζαζάνη Ματθούλα – Αικατερίνη                          Καμπούρη Ελένη 

ΔΕ1 Διοικητικός 


