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ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Ειδών Αρτοποιείου» 

 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:#529,50€# χωρίς ΦΠΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάση της τιμής 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS: GR231 
CPV :15000000-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
 
 Τεχνική Έκθεση 
 Τεχνικές Προδιαγραφές 
 Γενική & Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
 Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Δαπάνης 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια «ειδών αρτοποιείου» για τις ανάγκες του Νομικού 
Προσώπου «Πνευματικό – Κοινωνικό, Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου» . 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, 

όπως κυρώθηκε µε το Ν. 4111/13 «Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών- χορηγητών για 

προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών 

των σχετικών υπηρεσιών, γ.πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού 

υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των Νοµικών τους Προσώπων, 

πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ∆ήµους.  

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της προμήθειας είναι ενδεικτικός και ανέρχεται στο ποσό 
των #529,50,00#Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. )και θα βαρύνει τον οικείο ΚΑ. 
60.6481.07 του προϋπολογισμού του Νομικού του Προσώπου εξόδων 2019, όπως 
αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.  
 
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 
 

 Ν.Π.Δ.Δ.- «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΑΦΜ 997483170,Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ:Α. ΡΑΖΗ-ΚΟΤΣΙΚΑ 12 
30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 
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Μεσολόγγι 12-6-2020 
 
 
 

  
Η Προϊσταμένη 

 
 

Ντάνου Τιμόκλεια 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» 
 ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) 

7. 60.6481.07 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
(ΕΣΠΑ) 

607,08 

ΣΥΝΟΛΟΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 607,08€ 
(με Φ.Π.Α.13% , 24%) 
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
 

Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η προμήθεια «ειδών Αρτοποιείου» του 
Νοµικού Προσώπου για χρονικό διάστηµα μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού που 
είναι σε εξέλιξη ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοστήτων ή του συμβατικού τιμήματος.   
 
Αναλυτικότερα, τα υπό προμήθεια είδη είναι: 

 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

Και έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 

 «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ 

ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

Α/Α ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. 
Άρτος Σιταρένιο  

φρατζόλα (350γρ) 

Οι άρτοι να παρασκευάζονται από αλεύρι Α΄ ποιότητας 

τύπου Μ χωριάτικο που προέρχεται από ολόκληρο τον 

καρπό σιταριού, µε την υψηλότερη περιεκτικότητα σε 

φυτικές ίνες, βιταµίνες και ανόργανα στοιχεία. - Να 

είναι ισοβαρείς φρατζόλες, που να έχουν ψηθεί την 

ίδια µέρα της διάθεσης. Να είναι καλά ζυµωµένο και 

ψηµένο και να έχει την κανονική και νόµιµη υγρασία 

του. -Το νερό που θα χρησιµοποιείται θα είναι πόσιµο. 

Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση λυκίσκου. Η έψηση µε 

επαφή των τεµαχίων επιτρέπεται σε βαθµό 15% . Το 

ψήσιµο θα πρέπει να είναι οµοιογενές και να ξεχωρίζει 
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κόρα και ψίχα. Η κόρα (φλόγωµα) θα πρέπει να είναι 

οµοιογενής καθ΄ όλη την επιφάνεια. Το µαγειρικό αλάτι 

να µην ξεπερνά το 1,5% και να πληροί τις 

προϋποθέσεις του µαγειρικού άλατος. Ο άρτος θα 

πρέπει να αποκτήσει την θερµοκρασία περιβάλλοντος 

και να µεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές 

διατάξεις. Η µεταφορά του άρτου θα γίνεται σε 

χάρτινες συσκευασίες, µέσα σε πλαστικά κάνιστρα ή σε 

καλάθια τα οποία θα τηρούν τους κανόνες υγιεινής των 

τροφίµων. -Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε ουσίας 

για την βελτίωση ή την απόκρυψη της τυχόν 

ελαττωµατικότητας των φυσικών ιδιοτήτων ή του 

χρώµατος των αλεύρων. 

2. 
Βουτήματα / 

κουλουράκια 

Κουλούρια- Βουτήματα να είναι άριστης ποιότητας και 

φρέσκα, από αγνά υλικά και σύµφωνα µε τον κώδικα 

τροφίµων και ποτών. Πρέπει να παρασκευάζονται όχι 

νωρίτερα από µια ηµέρα πριν την παράδοσή τους. 

 
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.  
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 . 
 

Μεσολόγγι 12-6-2020 
 
 
 

  
Η Προϊσταμένη 

 
 

Ντάνου Τιμόκλεια 
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3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 

Άρθρο 1ο :Αντικείµενο 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, 

όπως κυρώθηκε µε το Ν. 4111/13 «Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών- χορηγητών για 

προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των 

σχετικών υπηρεσιών, γ.πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού 

για τις ανάγκες των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των Νοµικών τους Προσώπων, 

πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ∆ήµους.  

 
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προμήθεια«Ειδών αρτοποιείου» για τις ανάγκες  του 
Νομικού Προσώπου για χρονικό διάστηµα μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή για περισσότερα 
τμήματα, ή και για το σύνολο των τμημάτων για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα 
ποσότητα κάθε τμήματος , όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό του κάθε τμήματος. Ο διαγωνισμός θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής:  
Αναλυτικότερα:  
 

Άρθρο 2ο :Ισχύουσες διατάξεις 
 

Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 
Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
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της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές»,  

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,2 

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

10. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

11. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 
Εσωτερικών 

12. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

13. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για 
τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 
82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά 
για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, 
καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του 
άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων 
φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».  

14. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

15. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
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16. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα”,  

17. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  

18. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

19. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων 
της Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

20. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

21. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, 
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

22. Της υπ΄αριθμ. 11543/ΕΓΚ.3/26-3-13 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ με θέμα «Ανάδειξη 
προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών 
τους προσώπων, των Περιφερειών των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων 
καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού». 

 
Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 

Άρθρο 3ο :Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
 
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση σύμφωνα με 
το άρθρο 118   του N. 4412/2016 και µε κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής ανά τμήμα. 
 

Άρθρο 4ο :Συµβατικά στοιχεία 
 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
Α) Τεχνική Έκθεση 
Β) Τεχνικές Προδιαγραφές 
Γ) συγγραφή Υποχρεώσεων 
Δ) Αναλυτικός Ενδεικτικός Πίνακας 
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Ε) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 

Άρθρο 5ο: Διάρκεια της σύµβασης- Παράταση 
 
Η σύµβαση αφορά την προµήθεια «ειδών αρτοποιείου» του Δήμου Ιεράς Πόλης 

Μεσολογγίου και του  Νομικού του  Προσώπου  για χρονικό διάστηµα μέχρι την 
ολοκλήρωση της τρέχουσας διαγωνιστικής διαδικασίας ή την εξάντληση των ποσοστήτων ή 
του συμβατικού τιμήματος.  
 

Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις Αναδόχου  
 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα προϊόντα εντός του χώρου διανομής του Ν.Π. 
όπως αυτά αναλύονται στη παρούσα μελέτη  με τουλάχιστον  (2) εργάτες ανά τμήμα, οι οποίοι θα 
συμβάλλουν και στην κάθε διανομή των προϊόντων, για τις ημέρες που θα διαρκεί αυτή, πάντα σε 
συνεννόηση με τον υπεύθυνο διανομής με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή αυτής. 

  Ο ανάδοχος θα υλοποιήσει τα παραπάνω με ιδία μέσα και προσωπικό δικό του, του οποίου οι 
μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κτλ. θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον 
αυτόν.  

 Οι φορτοεκφορτώσεις θα γίνονται από προσωπικό του προμηθευτή. 

 Ο τυχόν απαιτούμενος για την εκτέλεση της προμήθειας μηχανικός εξοπλισμός αν δεν 
διατίθεται από τον ανάδοχο, θα εξευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες αυτού, η δε 
υπηρεσία δεν θα αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη. 

 
Άρθρο 7ο: Απαράβατοι Όροι 

 
Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών 
συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής του τροφίμου. 

  Σχετική Νομοθεσία 
1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων. 
2) Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 29ης 
Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων 
4) Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 1308/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης αγορών γεωργικών προϊόντων 
5) Ο Καν.(ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006 για καθορισμό 
μέγιστωνεπιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα. 
6) Ο Καν. (ΕΚ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 25ης 
Οκτωβρίου 2011για την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων. 

 
 

Άρθρο 8ο: Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας 

 
Η παράδοση των υπό προμήθεια υλικών  θα γίνεται σε χώρους που θα υποδείξει  το 
Ν.Π..Θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες ύστερα από έγγραφη 
ειδοποίηση του σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 



10 

 

Ο  χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει την (1) εργάσιμη ημέρα από την 
ημερομηνία της παραγγελίας. 
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή. 
 
 

Άρθρο 9ο: Κρατήσεις 
 

Στη συµβατική αξία της προµήθειας , εκτός του Φ.Π.Α γίνεται παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος  σε ποσοστό 4%. 
Τον Οικονομικό Φορέα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, φόρους, τέλη κατά το χρόνο 
του διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν 
επαναληπτικών καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο 
καιμε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.  
 

Άρθρο 10ο: Τρόπος πληρωµής 
 

Η αμοιβή του Οικονομικού Φορέα 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 νομίμωνπαραστατικών 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.  
Η τιμή προσφοράς που θα δοθεί θα είναι με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους 
την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 
πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου Αγρινίου Νομού Αιτωλ/νιας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα 
από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.  
 

Άρθρο 11 : Παράδοση – Παραλαβή 
 

Η παράδοση θα γίνεται, τμηματικά ,μετά από έγγραφη ειδοποίηση, µέχρι την συµπλήρωση 
της υπάρχουσας πίστωσης και θα υπάρχει και δυνατότητα τροποποίησης των ποσοτήτων 
ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας, ύστερα πάντα από εντολή του υπεύθυνου για την 
προµήθεια.  

 
H παράδοση,  θα γίνεται στις εγκαταστάσεις των παιδικών σταθμών του Νομικού 
Προσώπου.  Οι εγκαταστάσεις των παιδικών Σταθμών είναι οι εξής: 
 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Α& Β ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΩΣΤΑΙΝΑ- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

1ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΩΣΤΑΙΝΑ- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

2ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ ΣΤΑΜΝΑ 

 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΤΟΧΗ 
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 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙ 

 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΘΜΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ ΓΟΥΡΙΑ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ 

 
Για την παράδοση ειδών στις λοιπές εγκαταστάσεις του Νομικού Προσώπου, θα γίνεται 
ύστερα από έγγραφη παραγγελία όπου θα καθορίζεται και ο τόπος παράδοσης. 
 
Για τα είδη αρτοποιείου: 
Η παράδοση των ειδών αρτοποιείου  θα γίνεται  καθημερινά  στις  εγκαταστάσεις των 
Παιδικών Σταθμών, όπως αυτές αναφέρονται άνωθεν. 
 

 

 Μεσολόγγι 12-6-2020 
 
 
 

  
Η Προϊσταμένη 

 
 

Ντάνου Τιμόκλεια 
. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ   ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ:   12/6/2020 
  
    
 
 
  
                                                                                                                                  

4.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Α/Α CPV 

ΕΙΔΗ 

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

 (Α) 

 

Μ/Μ 
ΕΝΔ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ   (ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ) 

1. 15612500 
Άρτος Σιταρένιος  

φρατζόλα (350γρ) 
κιλό 300 1,50 450,00 

    
 

     ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 450,00 

   
 

     Φ.Π.Α. 13% 58,50 

   
 

    ΠΟΣΟ  508,50€ 

Α/Α  CPV  

ΕΙΔΗ 

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

(Β) 

 

Μ/Μ  
ΕΝΔ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΑΞΙΑ  (ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ)  

2. 15613310 
Βουτήματα / 

κουλουράκια 
κιλό 10 7,95 79,50 

    
 

     ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 79,50 

        Φ.Π.Α. 24% 19,08 

 

        ΠΟΣΟ 98,58€ 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  Α+ Β 529,50 

Φ.Π.Α. 24%   19,08 

Φ.Π.Α. 13%   58,50 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 607,08€ 
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 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των παραπάνω ειδών έχει συνταχθεί   με το Δελτίο 
εβδομαδιαίας ενδεικτικής μέσης τιμής ειδών Αρτοποιείου – Γαλακτοκομικά είδη 
σύμφωνα με το υπ’αριθμ. ΠΔΕ/ΔΑΑΙΤ/136360/1618/5-06-2020  του τμήματος 
εμπορίου Αγρινίου . 
 

 
Μεσολόγγι 12-6-2020 

 
 
 

  
Η Προϊσταμένη 

 
 

Ντάνου Τιμόκλεια 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


