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Τρίπολη    23 -04 -2021

              Αριθ. Πρωτ.114932

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση Ναυπλίου  57

Ταχ. Κώδικας Τ.Κ. 22132 Τρίπολη
Πληροφορίες Θ. Αγγελόπουλος
Τηλέφωνο 2713610113

                    ΠΡΟΣ:                                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
       Δ/ΝΣΕΙΣ    ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
                 Έδρες  τους                                        

Κοιν:   Δ/ΝΣΗ  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ : “Έκδοση  Δελτίου  Πιστοποίησης  Μέσης  Τιμής  Λιανικής  Πώλησης  
οπωροκηπευτικών,  κρεάτων,  πουλερικών  κ.λ.π.  προϊόντων ” .

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  13  του  Ν.  3438/2006   οι  διαδικασίες  
για  την  κανονικότητα  της  τιμής  και  την  έκδοση  δελτίου  πιστοποίησης  τιμών,  
διενεργούνται  από  τις  αρμόδιες  Υπηρεσίες  Εμπορίου  των  Νομαρχιακών  
Αυτοδιοικήσεων  και  πλέον  από  τα  Τμήματα  Εμπορίου  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων,  
σύμφωνα  με  τον  Οργανισμό  Λειτουργίας  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου.

Είναι  γνωστό  ότι  στα  Διοικητικά  Όρια  κάθε  Περιφερειακής  Ενότητας  και
σε  ετήσια  βάση  πραγματοποιούνται  από  Δημόσιους  Φορείς,  όπως  αυτοί  αναφέρονται  
στον  προαναφερόμενο  Νόμο,  διαγωνισμοί  για  την  ανάδειξη  προμηθευτών  για  την  
κάλυψη  αναγκών  τους  σε  ελαιόλαδο,  οπωροκηπευτικά,  κρέατα, πουλερικά,  ιχθείς  
κ.λ.π.   Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  41  του  Π.Δ  173/1990  στις  διακηρύξεις   
διαγωνισμών  για  την  ανάδειξη  προμηθευτών  ειδών
των οποίων  οι  τιμές  είναι  εκτός  διατίμησης,  περιλαμβάνεται  όρος  σύμφωνα  με  τον
οποίο:   “Το  ποσοστό  έκπτωσης  στα  εκατό  (%)  υπολογίζεται  στη  νόμιμα  
διαμορφωμένη  κάθε  φορά  μέση  τιμή  λιανικής  ή  χονδρικής  πώλησης  του  είδους,  
την  ημέρα  παράδοσής  του  και  που  αντιστοιχεί  στην  ποιότητα  και  σε  κάθε  άλλο  
χαρακτηριστικό  γνώρισμά  του”.
      Επειδή  οι  προαναφερόμενοι  διαγωνισμοί   σε  επίπεδο  Περιφέρειας  είναι  
σημαντικοί,  κυρίως  γιατί  αφορούν  ευπαθείς  ομάδες  του  πληθυσμού,  όπως το  
πρόγραμμα  Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής  (Τ.Ε.Β.Α)  το  οποίο   
υλοποιείται   από  την  Περιφέρεια  Πελοποννήσου,  πρέπει  να καταβάλλεται  κάθε  δυνατή  
προσπάθεια   να  εξελίσσονται  και  να  ολοκληρώνονται    απρόσκοπα  και   το  Δελτίο  
Πιστοποίησης  Μέσης  Τιμής  Λιανικής  Πώλησης   συμβάλει  θετικά  προς  το  σκοπό  
αυτό,  κρίθηκε   αναγκαίο  να  δοθούν  οδηγίες  για  ομοιόμορφη  έκδοσή  του  σε  επίπεδο  
Περιφέρειας  και  συγκεκριμένα:

Α.  Η Έκδοση  Δελτίου  Πιστοποίησης  Μέσης  Τιμής  Λιανικής  Πώλησης  θα
εκδίδεται   δύο  (2)   φορές  το  μήνα.  Μία  για  το  πρώτο   δεκαπενθήμερο   ( 1 έως  15 )  
και  η  τιμοληψία  θα πραγματοποιείται  τις  δύο  (2)  τελευταίες εργάσιμες ημέρες  αυτού  
και  μία  (1)  για  το  δεύτερο  δεκαπενθήμερο   ( 16  έως  τέλος αυτού )   και  η  τιμοληψία  
θα  πραγματοποιείται   τις  δύο  τελευταίες  εργάσιμες  ημέρες  αυτού.

Β.  Η  ανάρτησή  του  στην  Ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  αποτελεί  
απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  εγκυρότητά  του.

Γ.  Επειδή  στο  προαναφερόμενο  δελτίο  δεν  είναι  δυνατόν  να  
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συμπεριλαμβάνονται  όλα τα προϊόντα  κάθε  κατηγορίας,  θα  πρέπει  να  ενημερωθούν  
όλοι  οι  φορείς  κάθε  Π.Ε  που  πραγματοποιούν  τέτοιου  είδους  διαγωνισμούς,  να  
ελέγχουν  εάν  τα  προς  προμήθεια  είδη  συμπεριλαμβάνονται   στο  εν  λόγω  δελτίο,
διαφορετικά  εγγράφως   να  απευθύνονται  στο  τμήμα  Εμπορίου και  να  ζητούν  την  
ένταξή  τους.

Η  Δ/νση  Διαφάνειας  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  στην  οποία  
κοινοποιείται  το  παρόν  θα  πρέπει  να  φροντίσει  άμεσα και  σε  συνεργασία  με  τη  
Δ/νση  Δια  Βίου  Μάθησης,  Απασχόλησης,  Εμπορίου  και  Τουρισμού,   για  τη  
δημιουργία   στην  Ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας  ΜΕΝΟΥ,  όπου  θα  υπάρχει  κατάλογος  
ανά  Περιφερειακή  Ενότητα  με  τα  αναρτημένα  Δελτία  Τιμών.

                                                                                        
Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

                                                                         
                                                                                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΝΙΚΑΣ             
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