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Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των
όρων διακήρυξης της μελέτης που αφορά «Προμήθεια
γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου 2021,
προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του
Δ.Λ.Τ.Σ. 2021 και προμήθεια τροφίμων για τους
παιδικούς σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του
Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π με ισχύ για 12 μήνες».
Στη Σαλαμίνα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του
έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09.30 π.μ. πραγματοποιήθηκε η δια
περιφοράς (τηλεφωνική) Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνος,
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 945/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ και ύστερα από την υπ’ αριθ.
1411/21-1-2021 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Δημάρχου
Σαλαμίνος, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, επιδόθηκε στα μέλη,
σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3852/10), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ.
77 του Ν. 4555/18.
Πριν την έναρξη της δια περιφοράς (τηλεφωνική) Συνεδρίαση, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι
συμμετείχαν:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΑΛΕΟΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΑΛΑΪΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΑΝΝΟΥ- ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ

Συνεχίζοντας τη Συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήμαρχος Σαλαμίνος, εισηγείται το θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά: Έγκριση
τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της μελέτης που αφορά
«Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου 2021, προμήθεια γάλακτος
εργατοτεχνικού προσωπικού του Δ.Λ.Τ.Σ. 2021 και προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς
σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π με ισχύ για 12 μήνες».
Κατόπιν υποβάλει στο σώμα εισήγηση της Δ/νσης οικονομικών Υπηρεσιών (τμήματος
Προμηθειών) η οποία έχει ως εξής:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και
2. Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης της μελέτης που αφορά την «Προμήθεια γάλακτος
εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου 2021, προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού
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προσωπικού του Δ.Λ.Τ.Σ. 2021 και προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς και
τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π με ισχύ για 12 μήνες » με Ανοικτό Ηλεκτρονικό
Μειοδοτικό διαγωνισμό συνολικού ποσού 109.281,56 € (με Φ.Π.Α).
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια), του Ν.
3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης ), του
Ν.4412/2016 και θα βαρύνει τους κωδικούς του υπό έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου
Σαλαμίνας έτους 2021 και σύμφωνα με τα άρθρα 158 παρ. 1 & 160 του ΔΚΚ ν. 3463/06 τα οποία
βρίσκονται σε ισχύ έως σήμερα.
Για το έτος 2021 ποσό ογδόντα τρείς χιλιάδες τετρακόσια δέκα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά
(83.410,27 € ) και θα βαρύνει τους κωδικούς:
A/A
1
2
3
4
5
6

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΟΣΟ

14.232,35 €
15-6061.007
53.947,44 €
20-6061.023
8.701,00 €
30-6061.004
2.074,57 €
35-6061.007
1.874,44 €
40-6061.004
2.580,47 €
45-6061.005
του Προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2021 στον οποίο και έχει εγγραφεί
σχετική πίστωση.
H συνολική προϋπολογιζόμενη αξία του Δήμου με ΦΠΑ 13% υπολογίζετε σε 83.410,27 €.
Το ποσό των 25.871,29 € βαρύνει τα ΝΠΔΔ για το έτος 2021.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία η
Οικονομική Επιτροπή να:
Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές και Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης της μελέτης
«Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου 2021, προμήθεια γάλακτος
εργατοτεχνικού προσωπικού του Δ.Λ.Τ.Σ. 2021 και προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς
σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π με ισχύ για 12 μήνες» με Ανοικτό
Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό διαγωνισμό.
Κάθε αλλαγή που τυχόν υπάρξει στην Διακήρυξη από το ΕΣΗΔΗΣ λόγο ψηφιοποίησης της δεν
επιφέρει αλλαγή στους όρους της .
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
(τμήματος Προμηθειών) και τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο ΜΟ Φ Ω Ν Α

1.- Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης 32/2020 για τη δημοπράτηση της
«Προμήθειας γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου 2021, προμήθεια γάλακτος
εργατοτεχνικού προσωπικού του Δ.Λ.Τ.Σ. 2021 και προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς
σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π με ισχύ για 12 μήνες»
και
2.- Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι έχουν ως εξής:
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1

Πόλη

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα

18900

1

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός NUTS2
Τηλέφωνο

2132027335- 336

Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

promithies@0165.syzefxis.gov.gr ή
supplies@salamina.gov.gr
ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Αρμόδιος για πληροφορίες3
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

www.salamina.gr
4

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι «Γενικές δημόσιες υπηρεσίες»
Από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης
Σύμφωνα με την από 12/12/2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/τ. Α'/ 12-12-2012 η οποία
κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 τ. Α'/25-1-2013 καθώς και της εγκυκλίου 3 με αρ.πρ. 11543/26-32013 του
Υπουργείου Εσωτερικών ανατίθεται στους Δήμους η ανάδειξη προμηθευτών - χορηγητών για την προμήθεια
τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για όλα τα ιδρύματα και τους οργανισμούς αυτών. Σε
εφαρμογή των ανωτέρω, η παρούσα διακήρυξη που αφορά προμήθεια τροφίμων και γάλακτος διενεργείται για
λογαριασμό τόσο των αναγκών του Δήμου όσο και των Ν.Π. Δ.Δ.
Στοιχεία φορέων υλοποίησης
1.

Δήμος Σαλαμίνας Ο.Τ.Α.

Λ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1, Τ.Κ. 18900 Α.Φ.Μ. 998378908, Δ.Ο.Υ. Ε ΄Πειραιά

Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων .
Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου καί τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο
αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016 Εφόσον υπάρχει και για
συμβάσεις άνω των ορίων
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2.

Ν.Π.Δ.Δ. «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π»

3.

Ν.Π.Δ.Δ. « Δ.Λ.Τ.Σ.»

Λ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1, Τ.Κ. 18900 Α.Φ.Μ. 998378908, Δ.Ο.Υ. Ε ΄Πειραιά
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην
διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση του άρθρου 1.1

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων του άρθρου
27 παρ. 5 και 121 παρ. 1α του ν. 4412/16 , και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις διατάξεων του από τον νόμο
4605/2019 ΦΕΚ Α΄’ 52/1-4-2019
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους τόσο του Δήμου όσο και των Ν.Π.Δ.Δ. «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π» &
Ν.Π.Δ.Δ. « Δ.Λ.Τ.Σ.»
και τα ποσά θα εγγραφούν στους προϋπολογισμούς του έτους 2021.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό των υπηρεσιών του

Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. « Δ.Λ.Τ.Σ.» καθώς και η προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.
«Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π».
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι :
CPV
ΟΜΑΔΑ 1 Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π

03000000-1

ΤΜΗΜΑ 1 - ΕΙΔΩΝ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ
2
ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

3.977,20 €
-

ΤΜΗΜΑ 3 - ΕΙΔΗ ΝΩΠΩΝ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΝΩΠΑ
ΤΜΗΜΑ
4
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Δαπάνη με ΦΠΑ

-

ΤΜΗΜΑ 5 - ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΕΙΔΗ 03000000-1

475,39 €

03000000-1

5.446,04 €
ΕΙΔΗ 03000000-1

12.106,64€

03000000-1

2.963,59 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 1

24.968,87 €
ΟΜΑΔΑ 2 -ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

03333000-4

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ 2

83.410,27 €
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ΟΜΑΔΑ 3-ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Δ.Λ.Τ.Σ.

03333000-4

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ 3

902,42 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

109.281,56 €

Τα προς προμήθεια είδη καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές τους περιγράφονται αναλυτικά στην υπ'αριθμ.
32/2020 μελέτη του Δήμου, μελέτη Δ.Λ.Τ.Σ. ΚΑΙ 17/2020 μελέτη Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.
Προσφορές υποβάλλονται για κάθε ομάδα χωριστά.
Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο όλων των ειδών είτε μίας ομάδας ή
για περισσότερες ή για όλες τις ομάδες της παρούσας διακήρυξης.
Ειδικά για την ομάδα του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π Θα γίνονται δεκτές προσφορές και για το σύνολο των ειδών κάθε
τμήματος χωριστά .
Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει μόνο μία προσφορά.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Οι ποσότητες του γάλακτος είναι ενδεικτικές και θα απορροφηθούν όσες είναι
απαραίτητες .
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της για 12 μήνες, ή μέχρι εξαντλήσεως των
αποθεμάτων.
Οι φορείς για τους οποίους γίνεται η προμήθεια, διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν και με τη σύμφωνη γνώμη
του προμηθευτή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, την ισχύ της σύμβασης με τον προμηθευτή, για
τρεις (3) το πολύ μήνες ή και μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη, πάντως όχι πέραν του τριμήνου (Πράξη VI
Τμήματος 24/2003, Πράξη ΣΤ' Κλιμακίου 118/2005, Πράξεις 129/2006, 14, 34, 69 και 99/2010, Απόφαση VI Τμήματος
3037/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου), στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:
Α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που καθορίζονται στη
διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον προμηθευτή.
Β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές αυτής της αρχικής.
Γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά το χρόνο χορήγησής της.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
τιμής ανά ομάδα και συγκεκριμένα με κριτήριο για τα νωπά είδη κρεοπωλείου, νωπά είδη οπωρολαχανικών,
κατεψυγμένα είδη και ελαιολάδου να γίνεται με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της % στη διαμορφούμενη
κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης (πίνακες τιμών Δ/νσης Εμπορίου) επί όλων των προϊόντων και όχι
μέρος αυτών και να γίνεται αποδεκτή η προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης. Η προσφορά για το νωπό γάλα, είδη παντοπωλείου εκτός ελαιολάδου καθώς και
είδη αρτοποιείου - ζαχαροπλαστικής να γίνεται με σταθερή τιμή για ολόκληρο το έτος 2021 επί όλων των
προϊόντων και όχι μέρος αυτών και να γίνεται αποδεκτή η προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με
τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου.
Οι συμβάσεις θα καταρτιστούν χωριστά για κάθε φορέα.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
του ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης.
- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή

στις

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» , Ν 4605/2019
-

το Π.Δ. 39/28-4-2017 (ΦΕΚ 64/4-5-2017, τεύχος Α' ) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»
την Υ.Α. 56902/215 του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1924/ τεύχος Β'/ 2-6-2017 «Τεχνικές
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-

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)»
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,

-

-

-

-

-

-

-

-

του ν. 4013/2011 (Α' 204) (ΦΕΚ 204 τ. Α'/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» και το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 τ.Α'/ 11-4-2012»
όπως αυτοί ισχύουν σήμερα.
του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112/13-7-2010)) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις

του Π.Δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"
τις διατάξεις των άρθρων 134, 135, 136, 137, 138 και 157 παρ. 1 α και 1β του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ. Α'/ 8-82014)
την με αρ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
το Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 562/28-2-2013, τ.Α') «κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», ως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει
το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ. Α'/29-5-2013) «εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85
τ. Α'/ 7-4-2014)
την Υ.Α. Π1/2360/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 τ. Α'/ 16-6-2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές
διατάξεις»
το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ. Α'/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (άρθρο 209), όπως
αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/23-22007, τ. Α') «Ειδικές
ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»
την Κ.Υ.Α. αρ. 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503 Β'/11-10-2006) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους
των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής Κ.Υ.Α. ΤΤ/36586/2007 (ΦΕΚ 1323
Β/30-7-2007) και την Κ.Υ.Α. με αρ. 31119/2008 (ΦΕΚ 990 Β/28-5-2008)
τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006
το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 τ.Α'/27-11-1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις»
την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 12-12-2012 (ΦΕΚ 240/τ.Α'/ 12-12-2012) η οποία κυρώθηκε με το Ν.
4111/2013 (ΦΕΚ 18 τ.Α'/25-1-2013) άρθρο 4 παρ. 1 καθώς και της εγκυκλίου 3 με αρ. πρωτ. 11543/26-3-2013
του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία ανατίθεται στους Δήμους η ανάδειξη προμηθευτών - χορηγητών για
την προμήθεια τροφίμων και ειδών καθαριότητας για όλα τα ιδρύματα και τους οργανισμούς αυτών
τις διατάξεις του Ν. 2741/1999, άρθρο 8 περ. 6β «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις»
τις διατάξεις του Π.Δ. 410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος», όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 79/2007
των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (ποιότητα μόσχου), 1538/1991 (ποιότητα κοτόπουλου)
των Π.Δ. 291/1996 καν. ΕΟΚ 543/2008 (κοτόπουλο), Π.Δ. 306/1980 και L 87/51 οδηγία της Ε.Ε. (αλλαντικά) και Β.Δ.
437/1961 (αυγά), την 3/17-6-2011 Αγορανομική Διάταξη, για νωπά οπωρολαχανικά , την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ. 96967
(ΦΕΚ 2718/τ. Β'/8-10-2012, Υγειονομική διάταξη - Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων
τροφίμων και ποτών)
του Ν. 3526/2007 «παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις»
την Π/1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων»
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τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Σαλαμίνας με:

15-6061.007
20-6061.023
30-6061.004
35-6061.007
40-6061.004
45-6061.005

14.232,35 €
53.947,44 €
8.701,00 €
2.074,57 €
1.874,44 €
2.580,47 €

που έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2021
εγγραφεί πίστωση στον
προϋπολογισμό του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. Έτους 2021, στους Κ.Α. 15-6481.000,
60-6481.000,
60-6481.001, 60-6481.002, 60-6481.003 με συνολικό ποσό 24.968,87 € με 13% και 24% Φ.Π.Α
- την πίστωση του προϋπολογισμού του Ν.Π. Δ. Δ. «Δ.Λ.Τ.Σ» στον Κ.Α. 20-6063.002ποσού 902,42 € με 13%
Φ.Π.Α για το έτος 2021
-

τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ν.Π. Δ. Δ. «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π» : έχει

- Την με αριθ. Απόφ. 329/24-12-2020 Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Σαλαμίνας, περί έγκρισης μελέτης κατά την οποία απαιτούνται επτακόσια είκοσι έξι 726
lt Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό συνολικού ποσού 902,42 € .
- Την µε αριθ. 17/2020 μελέτη του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π., «Προμήθεια τροφίμων για τους
παιδικούς σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π με ισχύ για 12 μήνες»
συνολικού ποσού 24.968,87 €.
-

Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21REQ008002800
- Την παρούσα απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν:
a. οι τεχνικές προδιαγραφές και
b. καταρτήθηκαν οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια
η διάθεση πίστωσης της προϋπολογιζόμενης δαπάνης θα γίνει πριν την
υπογραφή της Σύμβασης.

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Η
ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα είναι η 4η -2-2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ ώρα 11:00 π.μ.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα είναι η 19η -2-2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα
11:00 π.μ.
Στην ανοικτή διαδικασία συμβάσεων κάτω των ορίων, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε
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τουλάχιστον Δεκαπέντε

(15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο

ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 121 παρ. 1α του Ν. 4412/2016), σύμφωνα με την τροποποίηση αρθ. 43 παρ. 19α Ν. 4605/2019.

Δημοσιότητα
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr,
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευθεί και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.
4412/2016 :
Σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα και σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα του
Νομού.
Επίσης περίληψη της παρούσας Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου
2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαλαμίνας, στη διεύθυνση (URL)
: www.salamina.gr
Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή ή
τους προμηθευτές που ανακηρύχθηκε/αν ανάδοχος/οι με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των σχετικών
παραστατικών. Οι δαπάνες των δημοσιεύσεων θα επιμερίζονται ποσοστιαία στους αναδόχους, ανάλογα με την
αξία του τμήματος του διαγωνισμού που κατακυρώθηκε σε έκαστο εξ αυτών.

1.6

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 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 (άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και
κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
♦

η παρούσα Διακήρυξη

♦

η μελέτη αρ. 32/2020 της Δ/νσης Περ/ντος Πρασίνου και Καθ/τας , μελέτη Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π & Δ.Λ.Τ.Σ

♦

τα έντυπα Οικονομικής προσφοράς και Τεχνικής προσφοράς

♦
♦

το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του ως άνω συστήματος.
Παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα ως άνω έγγραφα της σύμβασης.
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2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από
εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή
των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών (άρθρο 121 του Ν. 4412/2016).
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από
τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω
εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό
μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή
Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από
το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ''Apostile"
σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη- μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της
παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η
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εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται
η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους
ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον
εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον (άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 4412/2016).
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό
που θα καλύπτει το δύο (2) επί τοις % του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς το ΦΠΑ εφ'όσον ο προσφέρων
συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών (δηλαδή ποσό χιλίων ενιακοσίων τριάντα δύο ευρώ και
εβδομήντα επτά λεπτών, 1.932,77 €), άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης
προ ΦΠΑ για τη συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης που συμμετέχει, όπως ορίζεται στο άρθρο 72 παρ.
1 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής
κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών, και
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.4,
δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως
για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 73 & 74 του Ν. 4412/2016)
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
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2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003,
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους
νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
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μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη
σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά
την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το
οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων
έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της
παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη
διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.6. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύμβασης.

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε
κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη
ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
(Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο στην παρούσα «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
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Δήλωσης [ΤΕΥΔ], το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με
τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΌΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, επί ποινή
απόρριψης της προσφοράς, από κάθε ένα από τα ως άνω πρόσωπα.
Η υποχρέωση υπογραφής αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ
του ν. 4412/2016.
Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και να βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς,
αλλά να είναι επικαιροποιημένα και κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης (ενδεικτικά
αναφέρουμε περιπτώσεις τυχόν μεταβολών που έχουν επέλθει μετά την υποβολή προσφορών ή συμπλήρωση με
νεότερα δικαιολογητικά όσων τυχόν έληξαν μετά το χρόνο υποβολής προσφορών).
Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν αναγράφουν ημερομηνία λήξης, θα πρέπει να είναι πρόσφατα και να
έχουν εκδοθεί τουλάχιστον έξι μήνες προς της υποβολής της προσφοράς.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει
τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται
αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Επιπλέον υποβάλλεται από τον προσωρινό ανάδοχο υπεύθυνη δήλωση
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να
καταβάλει εισφορές. Τα ζητούμενα πιστοποιητικά υποβάλλονται για το σύνολο των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση,
από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου
2.2.3.4.
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Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.6. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος
XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ.,
ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη
σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.),
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.5. Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α'του άρθρου 1 του
νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα(λ.χ
πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.) για τα οποία συνεχίζεται να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής
επικυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφά αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής , και έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013).
Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με
συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της
Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. Δεν υπάρχει ανάγκη επικύρωσης για αλλοδαπά δημόσια έγγραφα άλλου
κράτους - μέλους της ΕΕ, τα οποία έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά , με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής του εκδότη.
Απαιτείται όμως η μετάφρασή τους.
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.
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4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα :
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα ευκρινή αντίγραφα των δικαιολογητικών
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
5. Τα αντίγραφα των φύλλων της εφημερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση.
Ο Δήμος υποχρεούται να ασκήσει δειγματοληπτικό έλεγχο των απλών φωτοαντιγράφων, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις. Και τούτο επειδή η υποβολή απλών φωτοαντιγράφων στο πλαίσιο μιας διοικητικής ή άλλης
διαδικασίας , υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη ή της επιχείρησης περί της ακρίβειας και εγκυρότητας
των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών
φωτοαντιγράφων, όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν.
1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική πράξη , για την έκδοση της οποίας
χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.

2.2

Κριτήρια Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής ανά ομάδα και συγκεκριμένα με κριτήριο:
Για τα νωπά είδη κρεοπωλείου, νωπά είδη οπωρολαχανικών, κατεψυγμένα είδη και ελαιολάδου να γίνεται με ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης επί της % στη διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης (πίνακες τιμών Δ/νσης
Εμπορίου) επί όλων των προϊόντων και όχι μέρος αυτών και να γίνεται αποδεκτή η προσφορά με τη χαμηλότερη
τιμή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Η προσφορά για το νωπό γάλα, τα είδη παντοπωλείου, εκτός ελαιολάδου, καθώς και τα είδη αρτοποιείου
- ζαχαροπλαστικής να γίνεται με σταθερή τιμή για ολόκληρο το έτος 2021 επί όλων των προϊόντων και όχι μέρος
αυτών και να γίνεται αποδεκτή η προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης, με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου.

2.3

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της υπ'αριθμ.
32/2020 μελέτης της Δ/νσης Περ/ντος Πρασίνου και Καθ/τας καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ορίζουν τα
Ν.Π.Δ.Δ. «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π» ΚΑΙ «Δ.Λ.Τ.Σ.» τα έντυπα οικονομικής προσφοράς που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα
της παρούσας διακήρυξης για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής
του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών [Ηλεκτρονική Διαδικασία]
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη
(άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως
άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 (ΦΕΚ Β'1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία
εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του
ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της
συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά
του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 .
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες,
την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf
(το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές
προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες
του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την τεχνική και οικονομική προσφορά τους.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως
περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον οικονομικό
φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille)^v προσκομίζονται
σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά
φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας. Τα στοιχεία που θα προσκομίζονται σε έντυπη μορφή, θα συνοδεύονται από διαβιβαστικό όπου θα
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
Ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αρχή διενέργειας διαγωνισμού: Δήμος Σαλαμίνας Διακήρυξη (αρ. πρωτ. : )
Τίτλος της σύμβασης: «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου 2021,
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προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δ.Λ.Τ.Σ. 2021 και προμήθεια
τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π με ισχύ
για 12 μήνες ».
Στοιχεία αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Επίσης να έχει την ένδειξη: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
2.4.3.1 α) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του
Ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί και σε
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.
Συγκεκριμένα:
Μέρος ΙΙ. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Μέρος ΙΙΙ. Κριτήρια αποκλεισμού Μέρος IV. Κριτήρια
ποιοτικής επιλογής Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις
Σε όλες τις περιπτώσεις όπου ένα ή περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού ή εποπτικού
οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σ' αυτό, κάθε
άτομο ενδέχεται να πρέπει να υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που
διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Η υποχρέωση υπογραφής αφορά ιδίως τα άτομα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 για τις εταιρικές μορφές της ΟΕ., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε.
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με TO άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της
παρούσας διακήρυξης.
γ) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου.
δ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 32/2020 μελέτη Δήμου και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ορίζουν ο
ΔΗΜΟΣ - Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π - Δ.Λ.Τ.Σ. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά , βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης , σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στις ως άνω
τεχνικές προδιαγραφές.
Η Τεχνική προσφορά των ενδιαφερόμενων συντάσσεται συμπληρώνοντας υποχρεωτικά την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος αποδέχεται τους τεχνικούς όρους και επισυνάπτει τα ζητούμενα αποδεικτικά
μέσα. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και
υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και
του ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου , υπερισχύει το τελευταίο.

Οι συμμετέχοντες επί ποινή αποκλεισμού , πλέον της ηλεκτρονικής τεχνικής προσφοράς , θα
συνυποβάλλουν σε μορφή pdf ηλεκτρονικό αρχείο τεχνικής προσφοράς, αναλυτικά ανά είδος,
σύμφωνα με το περιεχόμενο που ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές της 32/2020 μελέτης της Δ/νσης
Περ/ντος Πρασίνου και Καθ/τας και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ορίζουν τα Ν.Π.Δ.Δ. «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π»
και «Δ.Λ.Τ.Σ.» Η αναλυτική τεχνική προσφορά θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με τα δικαιολογητικά
συμμετοχής στον ίδιο (υπο)φάκελο και θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη. Θα αναφέρει όλα τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών για τις ομάδες που συμμετέχει ο προσφέρων.
Με την τεχνική τους προσφορά οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συνυποβάλλουν :
Α)Υπεύθυνη/ες δήλωση/εις του Ν. 1599/86 ψηφιακά υπογεγραμμένη/ες στην οποία θα δηλώνεται:
Η συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική
ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς και περιλαμβάνονται στην 32/2020 μελέτη της
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Δ/νσης Περ/ντος Πρασίνου και Καθ/τας και των Ν.Π.Δ.Δ. «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π» και «Δ.Λ.Τ.Σ.» που αφορούν την
ποιότητα και τον τρόπο διακίνησης των προσφερόμενων ειδών.
Ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας Διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για κάθε νόμιμη απόφαση του οργάνου λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού.
Όλες οι αναφερόμενες δηλώσεις θα είναι οι προβλεπόμενες του Ν. 1599/86, θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της
επιχείρησης και να υπογράφονται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή όταν
πρόκειται για εταιρία από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται οπωσδήποτε να φέρουν
πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος ώστε να είναι ορθές και πλήρεις σε στοιχεία , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.
1599/86. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνεται στις
μελέτες 32/2020 μελέτη της Δ/νσης Περ/ντος Πρασίνου και Καθ/τας του ΔΗΜΟΥ και των Ν.Π.Δ.Δ.
«Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π» και «Δ.Λ.Τ.Σ.» και το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης που είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα και συγκεκριμένα με
κριτήριο:
Για τα νωπά είδη κρεοπωλείου, νωπά είδη οπωρολαχανικών, κατεψυγμένα είδη και ελαιολάδου να γίνεται με ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης επί της % στη διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης (πίνακες τιμών Δ/νσης
Εμπορίου) επί όλων των προϊόντων και όχι μέρος αυτών και να γίνεται αποδεκτή η προσφορά με τη χαμηλότερη
τιμή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Η προσφορά για το νωπό γάλα, τα είδη παντοπωλείου, εκτός ελαιολάδου, καθώς και τα είδη αρτοποιείου
ζαχαροπλαστικής να γίνεται με σταθερή τιμή για ολόκληρο το έτος 2021 επί όλων των προϊόντων και όχι μέρος
αυτών και να γίνεται αποδεκτή η προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης, με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου.
Σε κάθε προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της προμήθειας, το κόστος φορτοεκφόρτωσης των ειδών, η
μεταφορά και παράδοσή τους στους χώρους της κάθε αναθέτουσας αρχής καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από
το σύστημα.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και
τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.
Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν είκοσι (120)
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν
από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα
της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι
η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς.
Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε
κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και

19

ΑΔΑ: ΩΦΠΟΩ1Ε-Ε7Τ

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής
προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5.
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και
την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
ε) η οποία είναι υπό αίρεση,
στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 που τροποποιείται σύμφωνα με το
άρθρο 43 παρ. 10 α του Ν.4605/2019, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά και
Οικονομική Προσφορά» τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών την
24η-2-2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 π.μ.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά
πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών
εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων
διατάξεων άρθρο 43 παρ. 10 α του Ν. 4605/2019.
Ειδικότερα :
Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν δικαιολογητικά, τεχνικές και οικονομικές προσφορές, καθώς
και τα υποβληθέντα αυτών αποτελέσματα του ελέγχου σε δύο διαφορετικά πρακτικά. Πρώτα (δικαιολογητικάτεχνικές προδιαγραφές προσφοράς) και μετά (οικονομικές προσφορές), τα οποία υπογράφονται από τα μέλη
του οργάνου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
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Το αποτέλεσμα των δύο υπογεγραμμένων πρακτικών των μελών του οργάνου επικυρώνετε με μία απόφαση
του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω
του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και
τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα ημερών (10) ημερών (Ν. 4605/2019 άρθ. 43 παρ. 12 α) από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική
υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ' αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος
υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παρ. 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση
της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι
έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών , η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το
παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο
κατακύρωσης κατ΄εφαρμογη της διάταξης του άρθ. 79 παρ. 5 τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρησης
και διαφάνειας (Ν. 4605/2019 άρθ. 43 παρ. 12 β).
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος 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, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ.
είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής (λόγοι αποκλεισμού) και (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) που περιγράφονται στην
παρούσα.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή
για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρούσα διακήρυξη, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή
του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη
λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την
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κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης __________________________________________________________________
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχουν αποκλειστεί
οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 τροποποίηση (Ν. 4605/2019 άρθ. 43 παρ. 12 δ), εκτός από
τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης.
Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.
Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Οι παρούσες διαφορές ρυθμίζονται στα άρθρα 345 έως 374 του Ν. 4412/2016 και στο Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/4-5-2017/τ.Α)

«Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση
προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής5 η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ)
δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα
του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση
αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση
παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την
επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Πρ. βλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την
έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή
προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν
προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του

22

ΑΔΑ: ΩΦΠΟΩ1Ε-Ε7Τ

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο
που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την
υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης
(άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016) για ποσό ίσο με το 5% (πέντε τοις εκατό) της συμβατικής αξίας, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά
την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης
και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης ______________________________________________________________________
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,
που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει
από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή
των υλικών των τμηματικών παραδόσεων.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος6 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 203 του
ν. 4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος (άρθ. 203 του Ν. 4412/2016) από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογραφεί ή το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που
εκτελεί τη σύμβαση
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, επιβάλλεται ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
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 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5%
επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για
το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Άρθρο 205 του Ν. 4412/2019 και με τον Ν. 4605/2019 προστίθεται το άρθρο 205 Α
Δικαστική Επίλυση Διαφορών. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά την
δημοσίευση του ΦΕΚ 52 Α/01.04.2019 _________________________________________________________________
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων 203,
206, 207, 213, 218 και 220 του Ν. 4412/2016 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και
Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)
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ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρόνος και τρόπος παράδοσης & παραλαβής υλικών
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 12 μήνες και τίθεται σε ισχύ κατόπιν της υπογραφής του
σχετικού συμφωνητικού. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται,
πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου
206 του Ν. 4412/2016. Οι φορείς για τους οποίους γίνεται η προμήθεια, διατηρούν το δικαίωμα να
παρατείνουν και με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, την ισχύ της σύμβασης με τον προμηθευτή, για τρεις (3) το πολύ μήνες, ή και μέχρι την
ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως όχι πέραν του τριμήνου ( Πράξη VI τμήματος 24/2003,
Πράξη ΣΤ Κλιμακίου 118/2005, Πράξεις 129/2006, 14, 34, 69 και 99/2010, Απόφαση VI τμήματος
3037/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου) στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) δεν θα υπάρξει
κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που καθορίζονται στη
σύμβαση β) η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και
γ) η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά το χρόνο χορήγησή της.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε χρόνο και τόπο που θα ορίζεται από τις
συμβάσεις που θα καταρτιστούν από τον Δήμο Σαλαμίνας και τα Ν.Π. Δ. Δ. «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π» «Δ.Λ.Τ.Σ.».
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του κάθε φορέα (Δήμος
και των Ν.Π.Δ.Δ.).
Εφόσον από τα μέλη της Επιτροπής κριθεί ότι η ποιότητα των ειδών δεν ανταποκρίνεται στους
όρους της σύμβασης και δεν πληρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές της μελέτης και της
κείμενης νομοθεσίας, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το προμηθευόμενο
είδος με νέο είδος που να τις πληρεί. Επίσης οι συσκευασίες των ειδών δεν θα πρέπει να είναι
ελλειποβαρείς, χτυπημένες κλπ. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί, οι συγκεκριμένες
συσκευασίες θα πρέπει να αντικατασταθούν με την επόμενη παράδοση. Εάν κατά την παραλαβή
διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί
να προτείνει την καθ' ολοκληρίαν απόρριψη των προμηθευόμενων ειδών.
Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι οι εκτιμούμενες ως μέγιστες απαραίτητες ποσότητες και είναι
ενδεικτικές, όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε
ανάγκες του Δήμου και του Νομικού Προσώπου, είναι πολύ πιθανό να μη χρειαστεί να
παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμούμενες ως μέγιστες ποσότητες. Επίσης, θα υπάρχει η
δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους της ομάδας εις βάρους του άλλου
είδους. Εφόσον , όμως, κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο προμηθευτής
στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να ανταποκριθεί.
Συνεπώς, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου της αναγραφόμενης στη σύμβαση ποσότητας
(η οποία είναι το σύνολο των εκτιμούμενων ως μέγιστων απαραίτητων ποσοτήτων για το Δήμο
και το Νομικό Πρόσωπο), εφόσον, κρίνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της
εκτιμούμενης ως μέγιστης απαραίτητης ποσότητας, ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει
αποζημίωση για το λόγο αυτό.
Σε ό,τι αφορά τον Δήμο Σαλαμίνας, ο προμηθευτής του γάλακτος είναι υποχρεωμένος να
παραδίδει τμηματικά τις απαιτούμενες ποσότητες φρέσκου γάλακτος, στους χώρους που θα
ορίσει ο Δήμος, όπου θα τοποθετήσει (όπου απαιτείτε) δικά του ψυγεία για τη συντήρηση του
γάλακτος.
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Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.
Η παράδοση του συνόλου των ειδών, μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα γίνει το
αργότερο, μέχρι 12 μήνες σε δόσεις, η συχνότητα των οποίων δεν θα υπερβαίνει τις δύο
(2) ημέρες για τα νωπά και τις πέντε (5) ημέρες για τα λοιπά είδη, και πάντοτε κατόπιν
έγγραφης παραγγελίας του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π., εντός διαστήματος δύο (2) ημερών από την κάθε
παραγγελία.

Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται από τον προμηθευτή, με δικά του μέσα αζημίως,
στον τόπο και κατά τις ώρες που θα καθορίζει το Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας, εξαιρουμένης της
αποδεδειγμένης περίπτωσης ανώτερης βίας, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 207 του Ν.
4412/2016.
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Δείγματα - Δειγματοληψία - Εργαστηριακές εξετάσεις

Δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων κατά το διαγωνισμό. Όμως, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, ο
Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την προσκόμιση δειγμάτων για όποιο είδος κριθεί
απαραίτητο.
Η δαπάνη αποστολής καθώς και έλεγχος ικανοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών του κάθε υλικού από αναγνωρισμένο
εργαστήριο, βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αρ. …
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1-ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας ................................
Κατάστηµα ...............................
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax ).................... Ηµεροµηνία έκδοσης ..................
ΕΥΡΩ .....................................

ΠΡΟΣ:
∆ΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
18 900 ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ............ ΕΥΡΩ ..................
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι του
ποσού
των ΕΥΡΩ ............ (και ολογράφως) ........................ υπέρ
της εταιρείας
............................ ∆\νση ................................. δια τη συµµετοχή της εις το διενεργούµενο
διαγωνισµό της ........................... για την προµήθεια .................................... σύµφωνα µε την
υπ. αρ. \ δ\ξή σας.
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το 2 % επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της
προµήθειας ή το υ τµήµατος που υποβάλλεται προσφορά, χωρίς ΦΠΑ,
µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω
εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από
µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις
(3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.
- Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας
µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
-Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ................................................

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
-Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά τριάντα (30) ηµέρες του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆\ξη.
-Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και
ΝΠ∆∆,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

27

ΑΔΑ: ΩΦΠΟΩ1Ε-Ε7Τ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας ................................
Κατάστηµα ...............................
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax ).............. Ηµεροµηνία έκδοσης..................
ΕΥΡΩ....................

ΠΡΟΣ:
(αναφέρεται ο φορέας µε τον οποίο θα υπογραφεί η σύµβαση, π.χ. <∆ήµος Σαλαμίνας …κλπ)
18900 ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ...... ΕΥΡΩ ....................
- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
..................... (και ολογράφως) ......................... στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας,
υπέρ της εταιρείας ................................................... ∆\νση ......................... για την καλή
εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό.............σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για τη
προµήθεια
..........................................
(αρ.διακ/ξης....../....)
προς
κάλυψη
αναγκών του
................ και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας
............ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από
µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις
(3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.
-Η παρούσα πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.
-Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ’
εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.
-Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και
ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
………………………….
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

«Προμήθεια γάλακτος
εργατοτεχνικού προσωπικού έτους
2021»
Α.Μ:32/2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος 3,5 % λιπαρά
(ενός λίτρου την ημέρα ανά εργαζόμενο) για το εργατοτεχνικό προσωπικό που υπηρετεί στον Δήμο
Σαλαμίνας και συγκεκριμένα στις Υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, πρασίνου,
Νεκροταφείου, Αποχέτευσης και γενικά σε εργασίες υπαίθρου καθώς και τεχνίτες που δικαιούνται την
χορήγηση φρέσκου γάλακτος για διάρκεια 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει τους Κ.Α (15-6061.007,20-6061.023,30-6061.004,356061.007, 40-6061.004, 45-6061.005) του υπό έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 για το
διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης εντός του έτους 2021. Το συνολικό ποσό της προμήθειας ανέρχεται
στο ποσό των 73.814,40 € με ΦΠΑ 13% 9.595,87 € συνολικού ποσού 83.410,27€
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:

N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του
άρθρου 158 και του άρθρου 209.

Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278.

Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ

Ν. 4155/2013 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις, όπως
ισχύει σήμερα

Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως
τροποποιήθηκε με το αρθ.10 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ14/Α/2012)

Η υπ’ αρ. 11543/ΕΓΚ.3/23-3-13 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Ανάδειξη προμηθευτών –
χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των
Νομικών τους προσώπων καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού» (ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΝ-Ξ4Β)
• ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών
και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας υπ’ αρ. 53361/11.10.2006 (ΦΕΚ 1503 Β΄), η οποία
τροποποιήθηκε με την ΤΤ/36586/30.7.2007 απόφαση των Υφυπουργών ΕΣ. . .Α.-Οικονομίας και
Οικονομικών -Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1323 Β΄)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
………………………….
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

«Προμήθεια γάλακτος
εργατοτεχνικού προσωπικού έτους
2021»

Α.Μ: 32/2020

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Το γάλα θα είναι οποιασδήποτε αναγνωρισμένης μάρκας που διατίθεται στο Λιανικό Εμπόριο σύμφωνα με
τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, πλήρες (λιπαρά 3,5%) ή ημιαποβουτηρωμένο (λιπαρά1,5%) φρέσκο
παστεριωμένο γάλα, σε συσκευασία εμφιάλωσης ενός (1) λίτρου. Το γάλα θα διατηρεί τα φυσικά θρεπτικά
συστατικά του (ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες κ.λπ.).
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Σύμφωνα με την κατάσταση του τμήματος Διοίκησης Προσωπικού του Δήμου, για ένα μήνα του έτους 2021
ο συνολικός αριθμός του εργατοτεχνικού προσωπικού, που δικαιούνται την χορήγηση φρέσκου γάλακτος,
συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που προβλέπεται να προσληφθεί ανέρχεται σε 233 άτομα. Η
χορήγηση του γάλακτος θα γίνεται καθημερινά για διάστημα 24 ημερών (26 ημέρες μείον 2 ημέρες άδεια)
ανά μήνα για 12 μήνες επί ένα λίτρο την ημέρα.
1.

Ήτοι : 233εργ. Χ 24 ημέρες Χ 12 μήνες Χ 1 λίτρο = 67.104 λίτρα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟ 67.104 λίτρα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
………………………….
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

«Προμήθεια γάλακτος
εργατοτεχνικού προσωπικού έτους
2021»

Α.Μ: 32/2020

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Γάλα φρέσκο παστεριωμένο 3,5% λιπαρά συσκευασίας του ενός λίτρου (Τιμή ανά τεμάχιο του ενός λίτρου )
ΕΥΡΩ : (Ολογράφως ): ένα ευρώ και δέκα λεπτά
(Αριθμητικά) : 1,10 €
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ΑΔΑ: ΩΦΠΟΩ1Ε-Ε7Τ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
………………………….
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

«Προμήθεια γάλακτος
εργατοτεχνικού προσωπικού έτους
2021»

Α.Μ: 32/2020

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ
CPV
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 03333000-4

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΛΙΤΡΑ

67.104

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
1,10 €

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη
Φ.Π.Α. που αναλογεί 13%
Συνολικά απαιτούμενη πίστωση

Κ.Α.

ΜΟΝΑΔΕΣ

15-6061.007
20-6061.023
30-6061.004
35-6061.007
40-6061.004
45-6061.005

ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ Κ.Α.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΟΣ
11.450
1,10
12.595,00
43.401
1,10
47.741,10
7.000
1,10
7.700,00
1.669
1,10
1.835,90
1.508
1,10
1.658,80
2.076
1,10
2.283,60
67.104

1,10

73.814,40 €

Φ.Π.Α. 13%
1.637,35
6.206,34
1.001,00
238,67
215,64
296,87
9.595,87 €

ΔΑΠΑΝΗ
73.814,40 €
73.814,40 €
9.595,87 €
83.410.27 €
ΣΥΝΟΛΟ
14.232,35
53.947,44
8.701,00
2.074,57
1.874,44
2.580,47
83.410,27 €
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
………………………….
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

«Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού
προσωπικού έτους 2021»

Α.Μ: 32/2020

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Γάλα φρέσκο παστεριωμένο 3,5% λιπαρά συσκευασίας του ενός λίτρου (Τιμή ανά τεμάχιο του ενός
λίτρου )
ΕΥΡΩ : (Ολογράφως ) ……………………………………………………………………………
(Αριθμητικά) ………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (Υπογραφή - Σφραγίδα)
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ΑΔΑ: ΩΦΠΟΩ1Ε-Ε7Τ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
………………………….
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

«Προμήθεια γάλακτος
εργατοτεχνικού προσωπικού έτους
2021»

Α.Μ: 32/2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ

CPV

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΛΙΤΡΑ

03333000-4

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
67.104
………….. €
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη
Φ.Π.Α. που αναλογεί 13%
Συνολικά απαιτούμενη πίστωση
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ
…………... €
…………… €
…………… €
…………… €

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ Κ.Α.
Κ.Α.

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

15-6061.007
20-6061.023
30-6061.004
35-6061.007
40-6061.004
45-6061.005

ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ

11.450
43.401
7.000
1.669
1.508
2.076

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 13%

ΣΥΝΟΛΟ

67.104

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (Υπογραφή - Σφραγίδα)
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ΑΔΑ: ΩΦΠΟΩ1Ε-Ε7Τ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
………………………….
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

«Προμήθεια γάλακτος
εργατοτεχνικού προσωπικού έτους
2021»

Α.Μ: 32/2020

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
-------------------

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού
προσωπικού έτους 2021»
Άρθρο 2ο
-----------Η παρούσα μελέτη αποτελείται από:
1. Τεχνική Έκθεση
2. Συγγραφή υποχρεώσεων
3. Τεχνικές προδιαγραφές
4. Ενδεικτικό προϋπολογισμό
5. Προϋπολογισμό προσφοράς.
Άρθρο 3ο
-----------Η διενέργεια και η πραγματοποίηση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις του Ν.4412/2016,
του Ν.3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα
Διαύγεια) και του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του Ν. 3548/07 (Πρόγραμμα Διαφάνειας).
Η σχετική πίστωση θα βαρύνει τους Κ.Α. (15-6061.007,20-6061.023,30-6061.004,35-6061.007,406061.004, 45-6061.005)
Άρθρο 4ο
-----------Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να
προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα εντός είκοσι (20) ημερών για την υπογραφή της Σύμβασης.
Άρθρο 5ο
-----------Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης και για
διάρκεια 12 μηνών ή μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων .
Ο Δήμος πάντως διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο όταν λήξει ο συμβατικός
χρόνος παράδοσης των υλικών. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την σύμβαση μέχρι
εξάντλησης των αποθεμάτων με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή. Στον προμηθευτή που
κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται οι κυρώσεις όπως αυτές ορίζονται από τον Ν.4412/2016 .
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Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται οριστική παραλαβή της προμήθειας
μετρούμενος από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής θα καθοριστεί με την προσφορά των
συμμετεχόντων.
ο

ΑΡΘΡΟ 6 Τόπος Παράδοσης
----------------------------------------------

Ο προμηθευτής οφείλει να εγκαταστήσει, με δικές του δαπάνες, σε όσους χώρους θα του υποδείξει ο
Δήμος ψυγεία για τη διατήρηση του γάλακτος καθ’ όλη τη διάρκεια της προμήθειας και να συντηρεί
τα ψυγεία χωρίς επιπλέον τίμημα.
Ο προμηθευτής θα παραδίδει τις ποσότητες που θα του ζητούνται από την υπηρεσία στα δικά του
ψυγεία που θα έχει τοποθετήσει σε κτήρια του Δήμου Σαλαμίνας.
Θα μεταφέρει και θα εφοδιάζει τα ψυγεία με δικό του προσωπικό κατά τις ώρες λειτουργίας του
Δήμου.
Άρθρο 7ο
----------Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των
παραπάνω ειδών στο Δήμο Σαλαμίνος στις ποσότητες που θα καλύψουν τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό.
Ο προμηθευτής δε μπορεί να αρνηθεί την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών επικαλούμενος λόγους
ανωτέρας βίας και δε μπορεί σε καμία περίπτωση να επικαλεστεί ευθύνες τρίτων (μεταφορέων κ.λ.π.)
μέχρι την παράδοση των ειδών.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει την παραδοθείσα ποσότητα με άλλη, σύμφωνη
με τις προδιαγραφές της μελέτης καθώς και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά, που τυχόν έχει
προκληθεί από την παραπάνω αιτία. Σε περίπτωση ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο και να αναζητήσει πάσα θετική ή αποθεματική ζημιά.
Άρθρο 8ο
-----------Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και όλες τις νόμιμες κρατήσεις καθώς
και το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων .
Άρθρο 9ο
----------Η πληρωμή θα γίνεται όπως ορίζεται από τον Ν.4412/2016 .

Άρθρο 10ο
---------------------

Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει , στην χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή .
Άρθρο 11ο
-----------Η τιμή πώλησης των ειδών θα επιβαρύνεται με το συνολικό ποσό των νομοθετημένων φόρων.
Επίσης με βάση το άρθρο 24 του Ν. 2198/22-3-94 κατά την προμήθεια θα γίνεται παρακράτηση φόρου
εισοδήματος (4%) επί του καθαρού ποσού της αξίας των υλικών.
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ο

ΑΡΘΡΟ 12 Αποθήκευση προμηθευόμενου γάλακτος
---------------------------------------------------------------------------------

1) προμηθευτής θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την διατήρηση και μεταφορά του
προϊόντος (φορτηγά ψυγεία κ.τ.λ.). Ο προμηθευτής υποχρεούται να τοποθετήσει ψυγείο ή ψυγεία
στα κτίρια του Δήμου που θα του υποδειχθούν.
2) προμηθευτής πρέπει να εγγυάται την καλή συντήρηση του προϊόντος στα ψυγεία
αυτά.
Επίσης να προβαίνει σε τακτική συντήρηση των ψυγείων αυτών (σε τριμηνιαία κατ' ελάχιστον βάση
που θα αποδεικνύεται με σχετικό έγγραφο που θα συντάσσεται και
θα συνυπογράφεται από συντηρητή και ορισμένο υπάλληλο της υπηρεσίας). Η χρέωση της
συντήρησης θα γίνεται με δαπάνη του προμηθευτή.
Ο προμηθευτής αποδέχεται ότι σε περίπτωση βλάβης οφείλει να αντικαθιστά το ψυγείο που έχει
βλάβη με άλλο ψυγείο. Η δαπάνη αντικατάστασης θα βαρύνει τον προμηθευτή.
Οι φορτοεκφορτώσεις θα γίνονται από προσωπικό του προμηθευτή.
ο

Άρθρο 13 Εργαστηριακές εξετάσεις
-----------------------------------------------------------

Εάν η Επιτροπή Παραλαβής θελήσει, πριν την οριστική παραλαβή, μπορεί να ζητήσει από τον
προμηθευτή να διενεργηθούν μικροβιολογικές και χημικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί ότι
οι μικροβιολογικοί παράγοντες και η χημική σύσταση του υπό προμήθεια γάλακτος είναι σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία. Το δικαίωμα αυτό το διατηρεί και κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
------ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του
Δ.Λ.Τ.Σ. για τρία (3) άτομα για το έτος του 2021, φρέσκο πλήρες παστεριωμένο σε συσκευασία ενός
λίτρου με φυσικά συστατικά ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες κλπ με
λιπαρά 3,5 % ή ημιαποβουτυρωμένο γάλα 1,5% λιπαρά παστεριωμένο.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και έχει εγγραφεί σχετική
πίστωση στον Προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ.Σ. έτους 2021 με Κ.Α. 20-6063.002 για το ποσό 902,42 € , με
τίτλο «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού».
Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τον κάτωθι προϋπολογισμό:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

Είδος υλικών
ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
726 ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
1,10 €

ΣΥΝΟΛΟ
798,60 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%
Γ. ΣΥΝΟΛΟ

798,60€
103,82 €
902,42 €

Συνεπώς, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας θα φτάσει το ποσό των 798,60 ευρώ
συν ΦΠΑ 13% σύνολο 902,42 ευρώ.
Η διενέργεια της υπόψη προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016 και γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και τις κάτωθι Τεχνικές προδιαγραφές:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, ανθεκτικά και να φέρουν
τις διεθνώς καθιερωμένες προδιαγραφές για τα εν λόγω είδη.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

″ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ″

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
1
ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 3,5%

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

726 ΛΙΤΡΑ

ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΘΛΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς
σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π,
με ισχύ 12 μηνών»
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 / 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

4.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός ισχύει
(ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΘΛΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς
σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π,
με ισχύ 12 μηνών»
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 / 2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η μελέτη αυτή αφορά την «Προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς και τιςλοιπές
ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.»
Η διενέργεια και η πραγματοποίηση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/ΤΑ/7-6-10 ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)
2. Τις διατάξεις του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και ειδικότερα το άρθρο 203,
204 και 205, όπως αυτά ισχύουν
3. Οι διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ιδιαίτερα το άρθρο 116, 118 και 120 αυτού, όπως ισχύει
4. Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας-Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
εξαιρουμένων την άρθρων 132 έως 134.
6. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07
7. Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και
λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων
8. Οι διατάξεις του Π.Δ. 315/99, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθμόν 4604/05
κοινή απόφαση (Κ.Υ.Α.) των υπουργών εσωτερικών και οικονομικών
9. Οι διατάξεις του Π.Δ. 113/10
10. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
11. Η υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιος του υπουργείου εσωτερικών
12. Η παράγραφος Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013): «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της
Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές
13. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια). ΦΕΚ β 1789/12-11-2010 με αρ.
Αποφ. Π1/3306 παρ. 14.1 υπουργού Οικονομίας.
14. Την Κ.Υ.Α. αρ. 27319 /8-7-2002 (ΦΕΚ 945 Β΄/24-7-02) Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. και
Ανάπτυξης.
15. Την εγκύκλιο 53/1993 του ΥΠ.ΕΣ.
16. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995).
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Αρ. πρωτ.: 956 / 02-12-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΘΛΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς
σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π,
με ισχύ 12 μηνών»
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 / 2020

17. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (Παρακράτηση φόρου στο
εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).
18. Οι διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011) και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 3
του Ν.4013/14-9-2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων» και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων ΣυμβάσεωνΑντικατάσταση του έκτου Κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από
την παρ. 2 εδ. β΄του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α΄/11-04-2012) , καθώς και
τις εγκυκλίους του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών
και Δικτύων : α) 29/2012 (υπ΄αριθ. Πρωτ. Δ17α/302/7/Φ.Ν.463/3-11-2012 «Κράτηση»
0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» και β) 36/2012 (υπ’ αριθ. Πρωτ.
Δ17α/369/2/Φ.Ν.463/24-12-2012 «Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»), όπως ισχύει
19. Τις διατάξεις του Ν. 4024/11, άρθρο 26, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιοβαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 »
20. Την με αριθ. Πρωτ. 11543/26-03-2013 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών για την «Ανάδειξη
προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών
τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων,
καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού »
21. Η υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-09-2002 (ΦΕΚ 1276Β΄/1-09-2002) «Καθορισμός τύπου
και περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.
1599/1986 (ΦΕΚ 75)
Έχει CPV: 03000000-1

Θα εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. Έτους 2021, ως ακολούθως:

Για το Έτος 2020 ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας θα φτάσει το ποσό των 0,00 €. Για το
Έτος 2021 ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας θα φτάσει το ποσό των24.968,87 €

Θα εγγραφεί η ανάλογη πίστωση στους πιο πάνω Κ.Α., ως ακολούθως:
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΘΛΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς
σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π,
με ισχύ 12 μηνών»
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 / 2020

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΚΑ 60-6481.000

10.123,15
1.983,49

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ

12.106,64

KA 15-6481.000

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

2.963,59

ΚΑ 60-6481.001

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

3.977,20

ΚΑ 60-6481.002
ΚΑ 60-6481.003

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
5.446,04
ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ

475,39
24.968,87
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΘΛΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς
σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π,
με ισχύ 12 μηνών»
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 / 2020

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ 1 - ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΦΠΑ

13%

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

1

ΑΡΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 70% ΦΡΑΤΖΟΛΑ
(500 ΓΡ)

ΤΕΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
833

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

0,77

641,41

ΣΥΝΟΛΟ

641,41

ΦΠΑ 13%

83,38

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ

724,79

13%
724,79

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΦΠΑ

13%

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

2

ΜΠΙΣΚΟΤΑ/ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ

ΚΙΛΑ

38

10,00

380,00

3

ΤΣΟΥΡΕΚΑΚΙ (70 ΓΡ)

ΚΙΛΑ

38

14,00

532,00

4

ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ

ΚΙΛΑ

92

10,97

1.009,24

5

ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΑΣΤ (28 φέτες)

ΤΕΜ

250

1,70

425,00

6

ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ/ΠΑΣΤΑΚΙΑ

ΚΙΛΑ

38

14,00

532,00

Α/Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

2.878,24
374,17
3.252,41
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΘΛΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 / 2020

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων για τους
παιδικούς σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του
Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π, με ισχύ 12 μηνών»

ΣΥΝΟΛΟ
13%
ΜΕ ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3.977,20
3.977,20

ΟΜΑΔΑ 2 - ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΦΠΑ

13%

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Μ/Μ
1 ΨΑΡΙ ΦΙΛΕΤΟ - ΓΛΑΥΚΟΣ (ΚΑΤΕΨ) ΚΙΛΑ
2

ΨΑΡΙ ΦΙΛΕΤΟ ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΚΛΠ
(ΚΑΤΕΨ)

ΚΙΛΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
54
29

ΤΙΜΗ
4,30

ΣΥΝΟΛΟ
232,20

6,50

188,50

ΣΥΝΟΛ
Ο
ΦΠΑ
13%
ΓΕΝΙΚ
Ο
ΣΥΝΟΛ
Ο

420,70
54,69
475,39

ΟΜΑΔΑ 3 - ΕΙΔΗ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΝΩΠΑ

Α/Α

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΦΠΑ

13%

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΜΟΣΧΑΡΙ Α/Ο

ΚΙΛΑ

167

9,50

1.586,50

2

ΑΡΝΙ

ΚΙΛΑ

8

8,00

64,00

3

ΧΟΙΡΙΝΟ

ΚΙΛΑ

4

5,00

20,00

4

ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ

ΚΙΛΑ

4

5,00

20,00

5

ΚΙΜΑΣ ΣΠΑΛΑ

ΚΙΛΑ

167

9,50

1.586,50

6

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΣΕ ΦΕΤΕΣ

ΚΙΛΑ

125

9,00

1.125,00
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΘΛΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 / 2020
7 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων για τους
παιδικούς σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του
Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π, με ισχύ 12 μηνών»

ΚΙΛΑ

167

2,50
ΣΥΝΟΛ
Ο

417,50
4.819,50

ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚ
Ο
ΣΥΝΟΛ
Ο

626,54
5.446,04

ΟΜΑΔΑ 4 - ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΦΠΑ

13%

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΑΓΓΟΥΡΙΑ

ΤΕΜ

42

0,50

21,00

2

ΑΧΛΑΔΙΑ

ΚΙΛΑ

83

1,50

124,50

3

ΒΕΡΥΚΟΚΚΑ

ΚΙΛΑ

33

1,50

49,50

4

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ

ΚΙΛΑ

33

1,50

49,50

5

ΚΑΡΟΤΑ

ΚΙΛΑ

50

1,00

50,00

6

ΚΑΡΠΟΥΖΙ-ΠΕΠΟΝΙ

ΚΙΛΑ

42

1,00

42,00

7

ΚΡΕΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ

ΚΙΛΑ

33

0,50

16,50

8

ΚΡΕΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ

ΚΙΛΑ

17

0,50

8,50

9

ΣΚΟΡΔΑ

ΤΕΜ

33

0,50

16,50

10 ΛΑΧΑΝΟ

ΚΙΛΑ

67

0,50

33,50

11 ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΙΛΑ

33

1,00

33,00

ΤΕΜ

42

1,00

42,00

13 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ

ΚΙΛΑ

42

1,00

42,00

14 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

ΚΙΛΑ

83

5,00

415,00

15 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ

ΚΙΛΑ

25

1,50

37,50

16 ΜΗΛΑ

ΚΙΛΑ

67

1,10

73,70

17 ΜΠΑΝΑΝΕΣ

ΚΙΛΑ

33

1,50

49,50

18 ΠΑΤΑΤΕΣ

ΚΙΛΑ

417

0,80

333,60
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19

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ

ΚΙΛΑ

17

1,00

17,00

20

ΠΙΠΕΡΙΕΣ

ΚΙΛΑ

17

2,00

34,00

21

ΜΑΡΟΥΛΙΑ

ΤΕΜ

33

0,50

16,50

22

ΠΡΑΣΑ ΚΛΠ

ΚΙΛΑ

1,00

8,00

23

ΣΤΑΦΥΛΙΑ

ΚΙΛΑ

25

1,00

25,00

24

ΤΟΜΑΤΕΣ

ΚΙΛΑ

100

1,69

169,00

25
26

ΦΡΑΟΥΛΕΣ
ΚΕΡΑΣΙΑ

ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

8
8

8

3,00
3,00
ΣΥΝΟΛ
Ο

24,00
24,00
1.755,30

ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚ
Ο
ΣΥΝΟΛ
Ο

228,19
1.983,49

ΟΜΑΔΑ 5 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΦΠΑ
Α/Α

13%

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΑΛΕΥΡΙ (1 ΚΙΛΟΥ)

ΤΕΜ

38

0,98

37,24

2

ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ (1/2
ΚΙΛΟΥ)

ΤΕΜ

38

0,90

34,20

3

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨ (1 ΚΙΛΟΥ)

ΤΕΜ

21

3,75

78,75

4

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨ (1 ΚΙΛΟΥ)

ΤΕΜ

17

1,98

33,66

5

ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΑΤΕΨ (1 ΚΙΛΟΥ)

ΤΕΜ

17

4,94

83,98

6

ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨ (1 ΚΙΛΟΥ)

ΤΕΜ

17

1,98

33,66
47
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7

ΑΥΓΑ

ΤΕΜ

333

0,17

56,61

8

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (4ΛΙΤΡΩΝ)

ΚΙΛΑ

58

24,00

1.392,00

9

ΖΥΜΑΡΙΚΑ (500 ΓΡ)

ΤΕΜ

208

1,00

208,00

10 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ / ΤΡΑΧΑΝΑΣ (500ΓΡ)

ΤΕΜ

208

2,15

447,20

11 ΜΕΛΙ (1/2 ΚΙΛΟΥ)

ΤΕΜ

83

4,98

413,34
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12

ΝΕΡΟ ΕΜΦ/ΝΟ (ΣΥΣΚ 24 ΤΕΜ 1/2
ΛΙΤΡΟΥ)

ΤΕΜ

83

3,50

290,50

13

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ (500 ΓΡ)

ΤΕΜ

42

1,79

75,18

14

ΦΑΚΕΣ (500 ΓΡ)

ΤΕΜ

42

1,28

53,76

15

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ (500 ΓΡ)

ΤΕΜ

25

3,80

95,00

16

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ (500 ΓΡ)

ΤΕΜ

25

1,75

43,75

17

ΡΥΖΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (500 ΓΡ)

ΤΕΜ

42

1,15

48,30

18

ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ (500 ΓΡ)

TEM

33

1,15

37,95

19

ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ (500 ΓΡ)

TEM

42

1,00

42,00

20

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ (500 ΓΡ)

ΤΕΜ

17

0,90

15,30

21

ΤΥΡΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ

ΚΙΛΑ

83

5,00

415,00

22

ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ

ΚΙΛΑ

17

9,60

163,20

23

ΤΥΡΙ ΤΡΥΜΜΕΝΟ

ΚΙΛΑ

25

7,50

187,50

24

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ

ΚΙΛΑ

50

8,00

400,00

25

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΜΕΡΙΔΕΣ (10 ΤΕΜ)

ΤΕΜ

250

1,20

300,00

26

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (410 ΓΡ)

ΤΕΜ

700

0,96

672,00

27

ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΦΡΕΣΚΟ (1 ΛΙΤΡΟΥ)

ΛΙΤΡΟ

25

1,40

35,00

28

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ (200 ΓΡ)

ΤΕΜ

208

1,00

208,00

29

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ (1 ΚΙΛΟΥ)

ΤΕΜ

2

2,50

5,00

30

ΑΛΑΤΙ (500Γ ΓΡ)

ΤΕΜ

8

0,69

5,52

31

ΒΟΥΤΥΡΟ ΣΟΦΤ (500 ΓΡ)

ΤΕΜ

2,90

121,80

32

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ (800 ΓΡ)

ΤΕΜ

4

3,10

12,40

33

ΖΑΧΑΡΗ (1 ΚΙΛΟΥ)

ΤΕΜ

250

0,80

200,00

34

ΚΑΚΑΟ (1 ΚΙΛΟΥ)

ΤΕΜ

25

6,48

162,00

35

ΣΟΚΟΛΑΤΑ (500 ΓΡ)

ΤΕΜ

67

3,44

230,48

36

ΡΟΦΗΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΟ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ (500 ΓΡ)

ΤΕΜ

67

2,98

199,66

37

ΜΕΡΕΝΤΑ (1000 ΓΡ)

ΤΕΜ

5,09

40,72

42

8
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38

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (490 ΓΡ)

ΤΕΜ

458

4,50

2.061,00

39

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ (200 ΓΡ)

ΤΕΜ

29

4,50

130,50

40

ΚΡΕΜΑ ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

ΤΕΜ

67

0,40

26,80

41

ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ

ΤΕΜ

42

1,39

58,38

42

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ (500 ΓΡ)

ΤΕΜ

250

0,88

220,00

43

ΠΕΛΤΕΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (500 ΓΡ)

ΤΕΜ

42

1,40

58,80

44

ΞΥΔΙ (350 ΓΡ)

ΤΕΜ

0,39

3,12

45

ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ (20 ΤΕΜ)

ΤΕΜ

42

1,47

61,74

46

ΧΑΜΟΜΗΛΙ (20 ΤΕΜ)

ΤΕΜ

42

1,30

54,60

47

ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ (5 ΛΙΤΡΩΝ)

ΤΕΜ

10,00

30,00

48

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (500 ΓΡ)

ΤΕΜ

3,08

206,36

49

ΚΑΝΕΛΑ (50 ΓΡ)

ΤΕΜ

8

1,34

10,72

50

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ (15 ΓΡ)

ΤΕΜ

8

0,94

7,52

51

ΠΙΠΕΡΙ (100 ΓΡ)

ΤΕΜ

8

3,55

28,40

52

ΔΑΦΝΗ (25 ΓΡ)

ΤΕΜ

8

1,30

10,40

53

ΜΠΑΧΑΡΙ (50 ΓΡ)

ΤΕΜ

8

1,50

12,00

54

ΒΑΝΙΛΙΝΗ (ΣΥΣΚ 5 ΤΕΜ)

ΤΕΜ

8

0,57

4,56

55

ΡΙΓΑΝΗ (25 ΓΡ)

ΤΕΜ

8

1,30

10,40

56

ΔΥΟΣΜΟΣ (30 ΓΡ)

ΤΕΜ

8

1,30

10,40

57

ΠΟΥΡΕΣ (500 ΓΡ)

ΤΕΜ

3,75

251,25

58

ΠΑΓΩΤΟ (1 ΛΙΤΡΟΥ)

ΤΕΜ

3

7,00

21,00

59

ΠΑΓΩΤΟ (2 ΛΙΤΡΩΝ)

ΤΕΜ

2

9,60

19,20

60

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ (500 ΓΡ)

ΤΕΜ

50

0,87

43,50

61

ΦΡΥΓΑΝΙΑ (500 ΓΡ)

ΤΕΜ

17

1,49

25,33

62

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΤΕΜ

17

1,11

18,87

63

ΧΥΜΟ ΛΕΜΟΝΙ

ΤΕΜ

0,39

1,56

64

ΧΥΜΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ΠΟΡΤΟΛΑΛΙ (1
ΛΙΤΡΟΥ)

ΤΕΜ

1,20

60,00

8

3
67

67

4
50
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65

ΧΥΜΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ΒΥΣΙΝΟ (1
ΛΙΤΡΟΥ)

ΤΕΜ

50

1,70

85,00

66

ΧΥΜΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟ (1
ΛΙΤΡΟΥ)

ΤΕΜ

125

1,50

187,50

ΤΕΜ

125

1,50

187,50

67

ΧΥΜΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ
(ΠΟΡΤΟΚΑΚΑΛΙ - ΜΗΛΟ ΒΕΡΥΚΟΚΟ)
(1 ΛΙΤΡΟΥ)

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΦΠΑ
Α/Α
ΠΕΡΙΕΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛ
Ο

10.785,07

ΦΠΑ13
%
ΓΕΝΙΚ
Ο
ΣΥΝΟΛ
Ο
13%

1.402,06
12.187,13

12.187,13

24%
Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ (20 ΤΕΜ)

ΤΕΜ

50

1,00

50,00

2

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ (50 ΤΕΜ)

ΤΕΜ

500

1,00

500,00

3

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100
ΤΕΜ)
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ COLA,
ΓΚΑΖΟΖΑ (1,5 ΛΙΤΡΩΝ)
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ (1,5
ΛΙΤΡΩΝ)

ΤΕΜ

30

1,50

45,00

ΤΕΜ

70

1,15

80,50

ΤΕΜ

50

1,00

50,00

4
5

ΣΥΝΟΛ
Ο
ΦΠΑ24
%
ΓΕΝΙΚ
Ο

725,50
174,12
899,62
51
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ΣΥΝΟΛ
Ο
ΣΥΝΟΛΟ
13%
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ
24%
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12.187,13
899,62
13.086,75
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΦΠΑ 13%
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21.300,22
725,50

2.769,03
174,12

24.968,87
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) Τα προς την προμήθεια είδη, θα είναι:
Α. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
1. Ελαιόλαδο


Θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία «έξτρα παρθένο ελαιόλαδο».



Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα



Να είναι οξύτητας μικρότερης ή ίσης με 0.1



Να προέρχεται από τυποποιητήρια και παρασκευαστήρια εγκατεστημένα στην
Ελλάδα, που να παρέχουν βεβαίωση ότι εφαρμόζεται το σύστημα HACCP.



Να είναι συσκευασμένο σε ανοξείδωτα δοχεία ή γυάλινα σκούρου χρώματος.

2. Γάλα αγελάδας πλήρες συμπυκνωμένο


Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα



Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή
αραίωσης.



Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και οι
εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προϊόντος.



Η συσκευασία πρέπει να πληρεί τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από τον
κώδικα τροφίμων και ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ.



Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή
ζωοτροφές που χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα.



Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν γίνει
σύμφωνα με την οδηγία 02/46 ΕΕ.
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3. Τυριά και φέτα


Να είναι φέτα Α ποιότητας και να αναγράφεται ρητά στη συσκευασία το όνομα



Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα.



Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα.



Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή ή γεύση.



Η συσκευασία να είναι σε δοχεία γυάλινα ή ανοξείδωτα, κατάλληλη για τρόφιμα,

«φέτα».

σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων, να περιέχει άλμη, ώστε τα κομμάτια να
διατηρούνται μέσα σε αυτή.


Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και
η Παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP.

4. Μέλι


Η συγκομιδή και η παραγωγή να γίνεται στην Ελλάδα και αυτό να αναφέρεται
ρητώς στη συσκευασία.



Να μην έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό.



Να προέρχεται από άνθη, κωνοφόρα ή θυμάρι και τούτο να αναφέρεται στην
ετικέτα συσκευασίας.



Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα.

5. Αυγά


Να παράγονται στην Ελλάδα



Να είναι αυγά ημέρας Α’ ποιότητας και να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής
τους.



Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία με ατομικά χωρίσματα.

6. Αλεύρι


Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα.



Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες 500-1000 γραμμαρίων.
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7. Ζυμαρικά


Να είναι παρασκευασμένα από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι.



Χώρος παρασκευής τους να είναι η Ελλάδα.



Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία
λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής.

8. Δημητριακά(corn flakes)


Να παράγονται και να συσκευάζονται στην Ελλάδα.

9. Όσπρια και ρύζι


Να παράγονται στην Ελλάδα και να είναι Α’ ποιότητας.



Να είναι συσκευασμένα σε συσκευασίες 500-1000 γραμμαρίων.



Θα προτιμηθούν τα όσπρια-ρύζι βιολογικής προέλευσης που παράγονται από
παραγωγούς που φέρουν βεβαίωση παραγωγής βιολογικών προϊόντων.

Β. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
κρέας μοσχαρίσιο


Να προέρχεται από ζώο που αποδεδειγμένα έχει εκτραφεί και σφαγιαστεί στην
Ελλάδα με την παροχή από τον προμηθευτή των καταλλήλων πιστοποιητικών που
να επιβεβαιώνουν την προέλευση.



Να υπάρχει ελληνική σφραγίδα στο ζώο που να πιστοποιεί τα ανωτέρω.



Να είναι κρέας νωπό, άπαχο, κατάλληλο να τεμαχιστεί για κιμά.



Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98, του HACCP
και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.
κοτόπουλα νωπά



Να είναι νωπά, Α’ ποιότητας, τρυφερά, εύσαρκα, με δέρμα μαλακό-λείο και να
παράγονται στην Ελλάδα.



Να έχουν υποστεί αφαίμαξη, να είναι πλήρως αποπτερωμένα χωρίς κεφάλι και πόδια.
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Το βάρος να κυμαίνεται από 1,5-2 κιλά και να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη.



Να είναι απαλλαγμένα από όργανα του πεπτικού συστήματος, καθαρά χωρίς ορατό ξένο
σώμα ή ακαθαρσία.



Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας έστω και σε ένα κοτόπουλο, ο
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα.



Να υπάρχει ένα λεπτό στρώμα λίπους στο στήθος και στην πλάτη (ΕΟΚ 1538/91 άρθρο
6).



Να προέρχονται από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό έγκρισης από την
αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα κτηνιατρικού ελέγχου.



Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98 και του HACCP.

Γ. ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ
1. Ψάρια


Να είναι κατεψυγμένα, α’ ποιότητας, καλά διατηρημένα κατευθείαν βγαλμένα από
τα ψυγεία, ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει ακόμη.



Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα.



Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού τους βάρους.



Ο τεμαχισμός και η συσκευασία να έχει γίνει σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν
εγκεκριμένο αριθμό λειτουργίας. Τα παραπάνω πρέπει να αναγράφονται στη
συσκευασία του προϊόντος. Επίσης, πάνω στα πακέτα πρέπει να αναγράφεται η
ημερομηνία και ο τόπος αλίευσης, καθώς και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.



Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη κομμάτια, απαλλαγμένα από κεφάλια, μεγάλα
λέπια και πτερύγια.
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Δ. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ
1. Οπωρολαχανικά


Να παράγονται στην Ελλάδα, να είναι α’ ποιότητας και να ανταποκρίνονται στις
ποιοτικές προδιαγραφές της κατηγορίας.



Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και
οργανοληπτικών χαρακτήρων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του

κώδικα

τροφίμων και ποτών.


Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν.



Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα
λαχανικά χωρίς μαραμένα φύλλα.



Στα δελτία παραλαβής τους να αναγράφεται ότι είναι α’ ποιότητας καθώς και ο
τόπος παραγωγής τους.

Ε. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
1. Ψωμί


Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες παρασκευασμένες από σιτάρι και να έχουν ψηθεί
την ίδια μέρα της διάθεσης.



Η παράδοση από τον προμηθευτή να γίνεται με το προϊόν μέσα σε χάρτινες
σακούλες.

Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι α’ ποιότητας, σύμφωνα με όσα ισχύουν στην αγορά, της
απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του
οποιαδήποτε ασάφεια ως προς την ποιότητα και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
όπως αυτές ισχύουν.
Χρόνος παραδόσεως:
Η παράδοση του συνόλου των ειδών, μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα γίνει το αργότερο, μέχρι το
τέλος που αυτή θα ορίζει, ή μέχρι την ολοκλήρωση του συνόλου των ποσοτήτων των τροφίμων
της παρούσας, εφόσον πραγματοποιηθούν οι ανάλογες παρατάσεις της Σύμβασης, όπως ο Νόμος
ορίζει», σε δόσεις, η συχνότητα των οποίων δεν θα υπερβαίνει τις δύο (2) ημέρες για τα νωπά και
τις πέντε (5) ημέρες για τα λοιπά είδη, και πάντοτε κατόπιν
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έγγραφης παραγγελίας του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π., εντός διαστήματος δύο (2) ημερών από την κάθε
παραγγελία.
Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται από τον προμηθευτή αζημίως, ακολουθώντας τα
υγειονομικά πρωτόκολλα μεταφοράς που προβλέπονται για κάθε προσφερόμενο είδος, στον τόπο
και κατά τις ώρες που θα καθορίζει το Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.

2) Με κάθε προσφορά και με ποινή αποκλεισμού να δοθούν κατ΄ ελάχιστο τα πιο κάτω




στοιχεία :
Οι Προσφορές θα αναφέρουν ξεχωριστά την κάθε ομάδα τροφίμων, για την επιλογή του
μειοδότη όμως, θα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της κάθε προσφοράς, που θα
περιλαμβάνει όλες τις ομάδες τροφίμων της μελέτης
Κατά την εκτέλεση της προμήθειας οι τιμές των ομάδων τροφίμων 2, 3, 4 και από την 5:
αυγά και ελαιόλαδα, θα ακολουθούν τις μέσες, τρέχουσες τιμές της Δ/νσης Εμπορίου
Περιφέρειας Αττικής
Στις τιμές μονάδας δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την Προμήθεια του θέματος
Άρθρο 2ο
Η παρούσα μελέτη αποτελείται από:
1. Τεχνική Έκθεση
2. Συγγραφή υποχρεώσεων
3. Τεχνικές προδιαγραφές
4. Τεχνικές προδιαγραφές προσφοράς
5. Ενδεικτικό προϋπολογισμό
6. Προϋπολογισμό προσφοράς
Άρθρο 3ο
Η διενέργεια και η πραγματοποίηση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ
147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ιδιαίτερα το
άρθρο 116, 118 και 120 αυτού, όπως ισχύει
Άρθρο 4ο
Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να
προσέλθει στο γραφείο του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. μέσα στο διάστημα που θα οριστεί από αυτό, για την
υπογραφή της Σύμβασης
Αν προβλέπεται από τους όρους της Σύμβασης, καταθέτει και Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, η οποία
ορίζεται σε ποσοστό 5% του συμβατικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εν’ λόγω Εγγύηση του επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών, εφόσον αυτή
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης
Άρθρο 5ο
Η παράδοση του συνόλου των ειδών, μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα γίνει το αργότερο, μέχρι το
τέλος που αυτή θα ορίζει, ή μέχρι την ολοκλήρωση του συνόλου των ποσοτήτων των τροφίμων
της παρούσας, εφόσον πραγματοποιηθούν οι ανάλογες παρατάσεις της Σύμβασης, όπως ο Νόμος
ορίζει», σε δόσεις, η συχνότητα των οποίων δεν θα υπερβαίνει τις δύο (2) ημέρες για τα νωπά και
τις πέντε (5) ημέρες για τα λοιπά είδη, και πάντοτε κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του
Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π., εντός διαστήματος δύο (2) ημερών από την κάθε παραγγελία.
Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται από τον προμηθευτή αζημίως, ακολουθώντας τα
υγειονομικά πρωτόκολλα μεταφοράς που προβλέπονται για κάθε προσφερόμενο είδος, στον τόπο
και κατά τις ώρες που θα καθορίζει το Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.
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Το Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. δεν υποχρεούται στην παραλαβή ειδών, τα οποία δεν έχει παραγγείλει.
Μετά την λήξη της Σύμβασης, οι ποσότητες που δεν έχουν ζητηθεί ακυρώνονται.
Το Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο, όταν λήξει
οσυμβατικός χρόνος παράδοσης των αναλωσίμων υλικών.
Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται οριστική παραλαβή της
προμήθειας μετρούμενος από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής θα
καθοριστεί με την προσφορά των συμμετεχόντων.
Άρθρο 6ο
Το Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα των αναλωσίμων
υλικών για έλεγχο ποιότητας και προδιαγραφών στο χημείο του κράτους ή άλλα
εγκεκριμένα ιδρύματα.
Σε περίπτωση που τα είδη δεν πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, το
Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του απέναντι στον προμηθευτή,
ο οποίος υποχρεούται να αντικαταστήσει τα υστερούντα είδη με άλλα που καλύπτουν
τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
Άρθρο 7ο
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και
παράδοση των παραπάνω υλικών στους χώρους που θα του υποδείξει ο Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.
Άρθρο 8ο
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και όλες τις νόμιμες κρατήσεις
Άρθρο 9ο
Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ.
Άρθρο 10ο
Η τιμή πώλησης των ειδών θα επιβαρύνεται με το συνολικό ποσό των νομοθετημένων
φόρων.
Άρθρο 11ο
Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος
βαρύνει το Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.

Έτσι συντάχθηκε και υπογράφτηκε:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΑΛΕΟΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΑΛΑΪΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Σαλαμίνα 28-1-2021
ο Δήμαρχος Σαλαμίνας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
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