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ΤΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Ζηρού σύμφωνα με:
1. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 / 08.08.2016 τεύχος Α)
2. Το Ν. 4447/2016 και ιδιαίτερα το άρθρο 46, παρ. 2, που τροποποιεί το άρθρο 93 του Ν. 4412/2016
περί των υποχρεωτικών δικαιολογητικών
3. Το Ν. 4469/2018 και ιδιαίτερα το άρθρο 18, που τροποποιεί τα άρθρα 377 και 379 του Ν.
4412/2016 περί των δημοσιεύσεων
4. Τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 129 Ν. 4412/16)
5. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει (άρθρα
158 και 209)
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
7. Το Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
8. Το Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .
9. Το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/1/05-08-2016)
11. Το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’), «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών
για προμήθειες: Τροφίμων, Λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των
σχετικών υπηρεσιών, Πετρελαιοειδών, Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις
ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφ’
εξής από τους οικείους Δήμους.»
12. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.,
κατά κωδικό αριθμό είδους
13. Την ανάγκη του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για την προμήθεια των αναφερομένων στο
θέμα ειδών
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14. Την αρίθμ.: 202/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Ζηρού, με την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια, ο καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, η Μελέτη – Τεχνικές Προδιαγραφές και οι όροι της
Διακήρυξης
15. Την αρίθμ.: 29/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Ζηρού, με την οποία εγκρίθηκε η
επανάληψη διενέργειας της διακήρυξης της δημοπρασίας.
16. Την με αρίθμ.: 81/2017 Μελέτη του Δήμου Ζηρού για την προμήθεια Τροφίμων για το Δήμο Ζηρού
και τους φορείς του για τα οικ. έτη 2018-2019

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ :
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018» και με
κριτήριο κατακύρωσης α) για την προμήθεια Ελαιόλαδου- Οπωροκηπευτικών και Κρεάτων το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, στο
Νομό Πρέβεζας όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών
της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ή από το παρατηρητήριο τιμών
κατά το χρόνο παράδοσής τους στο Δήμο, β) για τα υπόλοιπα είδη η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.
Αναλυτικά τα προς προμήθεια είδη είναι τα εξής:

1.
2.

«Προμήθεια ειδών Οπωροπωλείου»
«Προμ. ειδών Αρτοποιείου & Ζαχαροπλαστικής»

7.160,25€
5.419,05 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως
προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μίας ομάδας επιφέρει αυτόματα
την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου της ομάδας . Αναλυτικά τα υπό προμήθεια είδη αναφέρονται στην
συνολική μελέτη με αρ. :81/2017 του Δήμου Ζηρού και του ΝΠΔΔ Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου η οποία και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου και των νομικών του προσώπων οικονομικού έτους 2018 και στους
αντίστοιχους κωδικούς έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την αντιμετώπιση της δαπάνης.
Όλες οι τιμές νοούνται για
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

εμπόρευμα

παραδοτέο

ελεύθερο

από

δασμούς

και

τέλη

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αναθέτουσα Αρχή-Γενικά Στοιχεία
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ζηρού με τα εξής στοιχεία:
ΑΦΜ
ΔΟΥ
Οδός
Ταχ.Κωδ
Τηλ.
Fax
URL

:
:
:
:
:
:
:

099229170
Πρέβεζας
ΠΛ. Γεννηματά
48200
2683360626
2683024667
www.dimoszirou.gr
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ΑΡΘΡΟ 2ο
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας
1. Η δαπάνη για την προμήθεια τροφίμων είχε προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 67.747,35 € με το
Φ.Π.Α. και βαρύνει τους Κ.Α.: 20-6635.018 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ) του
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018, και τον Κ.Α. 10-6481.007, (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΟΡΓΑΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ),
2. Η δαπάνη που αφορά στην επανάληψη της διακήρυξης έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο ποσό των
12.579,30€ με το Φ.Π.Α. και θα βαρύνει, και τον Κ.Α. 10-6481.007, του προϋπολογισμού του Νομικού
Προσώπου του Δήμου οικ. έτους 2018 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΟΡΓΑΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ),αναλυτικά:
1.
2.

«Προμήθεια ειδών Οπωροπωλείου»
«Προμ. ειδών Αρτοποιείου & Ζαχαροπλαστικής»

7.160,25€
5.419,05 €

3. Θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και ΕΣΠΑ.
4. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε υποβάλλοντας συνολική προσφορά
για το σύνολο του διαγωνισμού ή ανά ομάδα ( για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της ομάδας).
ΑΡΘΡΟ 3ο
Χρόνος υποβολής προσφορών-προσβασιμότητα στα έγγραφα της σύμβασης
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 28/02/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10
π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ζηρού ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Οι προσφορές θα κατατίθενται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα και σε κλειστό φάκελο, ενώπιον της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία και ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο (εκτός
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα
περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών πριν τη
λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις
άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
Οι προσφορές αυτές θα αποστέλλονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν.
Στοιχεία της παρούσας διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του
Δήμου Ζηρού Πλ. Γεννηματά (τηλ.: 26833-60636) πληροφορίες Αθανασίου Ουρανία, τις εργάσιμες ώρες
και ημέρες.
Επιπροσθέτως οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της προκήρυξης και στα
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ζηρού www.dimoszirou.gr
Δε λαμβάνονται υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε
ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα αλλά δεν έφθασαν στο Δήμο Ζηρού έγκαιρα.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Γλώσσα σύνταξης προσφορών
1. Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο της παρούσας διακήρυξης, δικαιολογητικά για τη
συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα.
2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961,
που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.
3. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των
προσφερόμενων), μπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή σε ξένη γλώσσα.
Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο
Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο
πρόσωπα
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ΑΡΘΡΟ 5ο
Λήψη πληροφοριών
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά
με τη συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας που έχει
ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης,
ή σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.
β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.
γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.
δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της
παρούσης.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σ΄αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την
ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της
διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Περιεχόμενο προσφορών και τρόπος υποβολής
Στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται κατά την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού, το πρόσωπο
που την υποβάλλει πρέπει να έχει μαζί του αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο και μπορεί
να είναι:
 όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο το ίδιο το φυσικό πρόσωπο,
 όταν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο ο νόμιμος εκπρόσωπός του,
 όταν πρόκειται για ένωση είτε όλα τα µέλη της μαζί (το καθένα εκπροσωπούμενο κατά τα
παραπάνω) είτε ο εκπρόσωπός τους νομίμως εξουσιοδοτημένος.
 Επίσης, η προσφορά μπορεί να υποβληθεί από τρίτο πρόσωπο µε εξουσιοδότηση εκπροσώπησης
(µε θεώρηση γνησίου της υπογραφής).
Οι προσφορές, µε ποινή απόρριψης της προσφοράς, θα πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ
ΦΑΚΕΛΟ, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης,
δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (του φυσικού ή νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης όλων
των οικονομικών φoρέων που την αποτελούν).
Ο ανωτέρω σφραγισμένος φάκελος προσφοράς θα περιέχει τα ακόλουθα:
1) Ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, µε την ένδειξη: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που
θα περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού:
4
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Α. Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)1 2 του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16
που υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση από :
Το διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου νομικού
προσώπου ή τον Κοινό εκπρόσωπο σε περίπτωση Κοινοπραξίας
σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ της παρούσης , αναπόσπαστου μέρους της και συμπληρώνεται
από τους οικονομικούς φορείς στις ακόλουθες ενότητες του3 ), :
ΜΕΡΟΣ ΙΙ : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Β. Πληροφορίες σχετικά με το νόμιμο εκπρόσωπο
Γ. Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ : Λόγοι αποκλεισμού
Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές δίκες
Β. Λόγοι που σχετίζονται με τη καταβολή φόρων η εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
ΜΕΡΟΣ IV : Κριτήρια επιλογής Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να συμπληρώσει τις ενότητες
α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
ΜΕΡΟΣ VI : Τελικές Δηλώσεις
Με την συμπλήρωση των ανωτέρω ενοτήτων του ΤΕΥΔ :

Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 73 του
Ν.4412 / 2016, ήτοι :
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου Της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.
Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου

1

Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και
www.hsppa.gr
2
Κατευθυντήρια Οδηγία 15 (Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά
από τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων η συνολική
προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 .Οι
αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα
αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235
3
Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ): Για κάθε μία διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους
όρους της εκάστοτε προκήρυξης των εγγράφων της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
διαγωνισμού
5
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2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα
Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες όπως
ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργίας ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ,
κατά το 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
την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
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, η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013.
Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν σε κάποια από τις
αναφερόμενες στην περίπτωση (β) της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 καταστάσεις, δηλ.: δεν
τελούν σε πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν
βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη
σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν έχουν βρεθεί σε καμία από τις
λοιπές αναφερόμενες καταστάσεις της παρ. 4 του αρ. 73 του Ν.4412/2016, για τις οποίες ένας
οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλεισθεί από μια δημόσια σύμβαση.
Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής),
αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής
ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς και την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του
Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες),
προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το
οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά
περίπτωση( δεν αφορά συνεταιρισμούς).
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της
χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών
οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για
νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα .
Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν τελούν σε αποκλεισμό από
διαγωνισμούς βάσει Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιου για θέματα καταπολέμησης
διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.
4412/2016. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο
λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.
Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα
(αφορά μόνο συνεταιρισμούς).
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Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την
επαγγελματική τους ιδιότητα.
Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών
προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και
κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Γ) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:

Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης,
τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με
το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.

Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.

Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει
επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.

Εάν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας αρχής για την νόμιμη
λειτουργία του.
Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική
κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το
νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το
καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά
πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και
τις μεταβολές του. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί
μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική
κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά
έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν
από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει.
Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα
παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να
περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που
της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την
υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση
κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί
όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται
στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των
συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το Δήμο Ζηρού, ο οποίος και θα
αποφασίσει σχετικά. Εάν ο Δήμος Ζηρού αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να
εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα
αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να
εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζηρού.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της
υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών
ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Οι
υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να κατατεθούν σε ένα έντυπο.
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Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα
εταιρείας και υπογραφή).
Οι υπεύθυνες δηλώσεις για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης,
επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την
εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
Σημείωση1: Η υποχρέωση υποβολής τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ ) του
άρθρου 79 παρ 4 Ν.4412/16 , περί μη έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε
πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E.
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2)
Ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου θα περιέχει το
παρακάτω δικαιολογητικό:
 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1559/86 στην οποία ο Υποψήφιος (ή νόμιμος
εκπρόσωπός του) θα δηλώνει ότι η τεχνική του προσφορά είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις
των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη του Δήμου Ζηρού και
του Οργαν. Δημοσίου Δικαίου). Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα φέρει και τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

3)
Ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος
περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς. Η οικονομική προσφορά δίδεται σε ευρώ ανά μονάδα
του προς προμήθεια είδους , με συμπλήρωση από τους συμμετέχοντες των εντύπων των
οικονομικών προσφορών των ομάδων ( π.χ Παντοπωλείου, Κρεοπωλείου, κλπ. ) των φορέων, που
επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσης . Οι τιμές στην οικονομική προσφορά αναγράφονται
αριθμητικώς και ολογράφως υποχρεωτικά επί του εντύπου. Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές
που θέτουν όρο αναπροσαρμογής δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που
υποβάλλονται τέτοιες.

ΑΡΘΡΟ 8Ο
Χρόνος ισχύος των προσφορών
1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή
της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων
χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση.
4. Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του
άρθρου 97 του Ν. 4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 9Ο
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών –διαδικασία του διαγωνισμού-ισότιμες προσφορές
1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και
των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της
Επιτροπής διαγωνισμού.
2. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
3. Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά
φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη
της Επιτροπής. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών μονογράφονται
από τα μέλη της Επιτροπής
Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει
πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή και
βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζονται οι
σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση
τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
4.Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ζηρού, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους συμμετέχοντες.
5. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν.
4412/2016.
6. Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές με την ίδια ακριβώς
τιμή, η επιλογή του αναδόχου γίνεται με κλήρωση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 90 του Ν.
4412/16.
ΑΡΘΡΟ 10Ο
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 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 αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν με τις υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 6 της
παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται ή
αποστέλλεται εμπρόθεσμα στην αρμόδια επιτροπή.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι
ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται τα όσα δηλώθηκαν, τότε εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις
των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 10, του Ν. 4412/16.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη
9

ΑΔΑ: 6297ΩΡ0-Ι4Σ

18PROC002670810 2018-02-14

απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα
του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου
105 του Ν. 4412/16 .
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να προσκομίσει ο προσωρινός
ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης , από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016, ήτοι:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
 δωροδοκία
 απάτη
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας,
 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων










Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει τα ονόματα όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το
απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό
Πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους από
το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής καθώς και όλων των ασφαλιστικών
φορέων του απασχολούμενου προσωπικού (ασφαλιστική ενημερότητα). Από τα περιεχόμενα
των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι
ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ
τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το
συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής
αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται
με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.
Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι
διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό
της εταιρείας.
Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
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Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον
πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις
ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους
του.
ΑΡΘΡΟ 11Ο
Κατακύρωση-Σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από
τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
κ.λπ., επί αποδείξει, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/16.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων
και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών
επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36
του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Επισημαίνεται ότι μετά την ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών θα υπογραφούν με τους αναδόχους
χωριστές συμβάσεις με τον κάθε φορέα ξεχωριστά, δηλαδή θα καταρτισθούν ξεχωριστές συμβάσεις με
το Δήμο Ζηρού και τον Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ζηρού διάρκειας ενός (1) έτους από την
ημερομηνία της υπογραφής τους.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για
την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ'
της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 12Ο
Ενστάσεις
Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή
της νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.
β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
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Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από την Οικονομική
Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους πριν την
υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού , από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου
στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική μορφή στο αρμόδιο όργανο του Δήμου
Ζηρού.
Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.

ΑΡΘΡΟ 13Ο
Εγγυήσεις
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.
4412/2016.
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), επί του
συμβατικού ποσού εκτός Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16 και κατατίθεται πριν ή κατά
την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων
Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 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 παρέχεται 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.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται
η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και
- 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,
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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 του Δήμου και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να
αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής, με τις εξής διαφοροποιήσεις:
1. Δεν απαιτείται αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού.
2. Θα αναφέρουν την προς παροχή προμήθεια.
3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος
από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο Δήμος υποχρεούται
στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες.
στ) Οι υπηρεσίες του δήμου επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές
προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 14Ο
Ματαίωση της διαδικασίας
1.Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
2.Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον
φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα
προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97,
στ)για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή Προστασίας
του περιβάλλοντος.
Επίσης η αναθέτουσα Αρχή μπορεί-εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις-να προβεί στην εφαρμογή των
παρ. 3-5 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 15Ο
Χρόνος παράδοσης των υλικών
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό τμηματικά από την ημέρα της σύμβασης για
χρονική διάρκεια ενός έτους αρχής γενομένης των λήξεων των τρεχουσών συμβάσεων, ανάλογα με τις
ανάγκες του Δήμου και των φορέων του. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να
παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16.
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής
μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και
εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
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γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
2.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3.Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού
αιτήματος του προμηθευτή.
4.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή
άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση
των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού
χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.
5.Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
7.Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση
της οποίας προσκομίστηκε.
Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια των
Παιδικών Σταθμών ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής από τις αρμόδιες
υπηρεσίες. Δηλαδή στους παρακάτω σταθμούς και στο Δήμο Ζηρού:
1. Παιδικός Σταθμός Φιλιππιάδας
2. Παιδικός Σταθμός Θεσπρωτικού
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να
εφοδιάσει το Νομικό Πρόσωπο με την παραγγελθείσα ποσότητα τροφίμων. Οι παραγγελίες θα γίνονται με
γραπτή ή τηλεφωνική παραγγελία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομικών Προσώπων.
Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται σε ημερήσια βάση, για τις μέρες που λειτουργούν οι υπηρεσίες
του δήμου και των νομικών προσώπων, σε συγκεκριμένη ώρα, πριν την έναρξη του ωραρίου των
υπαλλήλων, ύστερα από συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου,
σε χώρους τους οποίους θα υποδείξουν οι υπηρεσίες του δήμου και των νομικών προσώπων, ενώ ο
ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει τον δήμο και τα νομικά πρόσωπα με ψυγεία ποσότητας και
μεγέθους τέτοιου, ώστε να αντιστοιχεί στην προμηθευόμενη ποσότητα και στα αντίστοιχα ζητούμενα
σημεία παράδοσης.
Τα τρόφιμα θα μεταφέρονται και θα διατίθενται στους χώρους διανομής, με τα μέσα και τις
συνθήκες που προβλέπουν οι ισχύουσες εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις.
Τα απαιτούμενα για την προμήθεια μεταφορικά μέσα και το εργατοτεχνικό προσωπικό για την
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους στους χώρους που θα υποδεικνύει κάθε φορά η υπηρεσία,
βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.
Ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των τροφίμων που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
ΑΡΘΡΟ 16Ο
Παραλαβή των υλικών
Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά με βάση τις ανάγκες των φορέων, παρουσία της
αρμόδιας Επιτροπής (άρθρο 221 του Ν. 4412/16), με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:

Να παραλάβει το υλικό.

Να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης.

Να απορρίψει το υλικό.
14
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ΑΡΘΡΟ 17ο
Καθυστερήσεις – ποινικές ρήτρες – έκπτωση του αναδόχου
Σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4412/2016 ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του
αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην
περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης
προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ως άνω Νόμου.
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη
του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι
παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε
φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται (σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 4412/16) μέσα
σε είκοσι (20) μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία.
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 209, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα (άρθρο 207 του Ν. 4412/16).

ΑΡΘΡΟ 18ο
Τρόπος Πληρωμής
1. Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των ειδών και
εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και
καταλληλότητα των ειδών.
Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
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ΑΡΘΡΟ 19ο
Άλλα στοιχεία

1. Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους που
αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου
των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.
2. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού Προϋπολογισμού, θα
απορρίπτονται ως ασύμφορες.
3. Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης έως και δύο μήνες, ύστερα από συμφωνία των
συμβαλλόμενων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης,
στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά τον χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που
καθορίζονται στην διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.
Ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των τροφίμων που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
4. Ο Δήμος Ζηρού και τα ΝΠΔΔ διατηρούν το δικαίωμα -εντός του προϋπολογισμού της σύμβασης- να
αλλάζουν τις ποσότητες ή τα είδη με τον εκάστοτε προμηθευτή χωρίς σε καμία περίπτωση αυτή η αλλαγή
να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό της υπογραφόμενης σύμβασης. Οι αλλαγές στα είδη θα πρέπει να
περιλαμβάνονται αυστηρά στη μελέτη του ΝΠΔΔ.
Για κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται απ΄ την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.
4412/16, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της διακήρυξης όπως ισχύουν.
ΑΡΘΡΟ 20ο
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης-κρατήσεις
1. Η παρούσα διακήρυξη, καθώς και περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί, κατ΄ ελάχιστο 12 ημέρες πριν
τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Η παρούσα διακήρυξη, καθώς και περίληψη αυτής θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
3. Ολόκληρη η μελέτη και η διακήρυξη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζηρού
www.dimoszirou.gr.
4. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία τοπική ή νομαρχιακή εφημερίδα.
5. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης και τυχόν επαναληπτικής διαδικασίας βαρύνουν τον
ανάδοχο/ους (σε ποσοστό αναλογίας της σύμβασης που θα υπογράψουν).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
(ανήκει στη διακήρυξη 15667/1-11-2017)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6102
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΠΛ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, Τ.Κ. :48200
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
- Τηλέφωνο: 2683360626
- Ηλ. ταχυδρομείο: rathan@1535.syzefxis.gov.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.dimoszirou.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): 15800000-6
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6102]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): ΑΡ.
ΔΙΑΚ.:

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
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πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
[ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτηxi·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxx:

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
[] Ναι [] Όχι

[……]

23

ΑΔΑ: 6297ΩΡ0-Ι4Σ

18PROC002670810 2018-02-14

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxiv;

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxv :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις
περιστάσειςxxvi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx 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;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
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λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν 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,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

[] Ναι [] Όχι
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxi; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxxii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxxxiii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vi Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
viii Όπως 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).
ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών
µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
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xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiii Όπως ορίζεται 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) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
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xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxix

Πρβλ άρθρο 48.

xxx Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxi
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxiii
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΖΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2018-2019

Αρ.Μελέτης :81/2017

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ, ΕΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.747,32 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ
Φ.Π.Α. 13% ή 24% ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1.
2.
3.
4.
5.

Τεχνική Έκθεση
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Τεχνικές Προδιαγραφές
Συγγραφή υποχρεώσεων
Οικονομική Προσφορά
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2018-2019

1 . ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας του Δήμου
Ζηρού και των φορέων του για τα έτη 2018-2019. Ειδικότερα οι φορείς οι οποίοι αναφέρονται στην
παρούσα μελέτη είναι ο Οργανισμός Δημοσίου Δήμου Ζηρού. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών για
προμήθειες τροφίμων για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών Προσώπων,
καθώς και των σχολικών τους επιτροπών πραγματοποιείται εφεξής απ΄ τους οικείους Δήμους, σύμφωνα
με την από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α΄240) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013
(ΦΕΚ Α΄ 18), την αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το αριθ. πρωτ. :
30106/10-10-2013 έγγραφο του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.
1. Η συνολική δαπάνη της προμήθειας τροφίμων για το Δήμο Ζηρού προϋπολογίζεται στο ποσό των δέκα
επτά χιλιάδων οκτακόσια ενενήντα ευρώ και είκοσι λεπτών (17.899,20 €) συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 13%.
Η δαπάνη θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018:
Κ.Α. :20-6635.018 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ), 17.899,20 €.
2. Η συνολική δαπάνη της προμήθειας τροφίμων για το Ν.Π.Δ.Δ.«Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου Δήμου
Ζηρού» προϋπολογίζεται στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και
δώδεκα λεπτών (49.848,12 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% ή 24% ανάλογα με τα υπό
προμήθεια είδη.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Δημοσίου
Δικαίου Δήμου Ζηρού» οικ. έτους 2018.
K.A. : 10-6481.007 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ), 49.848,12 €
1.Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό και
κατάθεση σφραγισμένων προσφορών.
2.Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των ειδών, α)
για την προμήθεια Ελαιόλαδου- Οπωροκηπευτικών και Κρεάτων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη
μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, στο Νομό Πρέβεζας όπως αυτή προκύπτει από το
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εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας
Πρέβεζας ή από το παρατηρητήριο τιμών κατά το χρόνο παράδοσής τους στο Δήμο, β) για τα υπόλοιπα
είδη η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.
3. Οι ποσότητες των ειδών του Δήμου και του φορέα του είναι ενδεικτικές και μπορούν να
διαφοροποιηθούν εντός του πλαισίου των προϋπολογισμών τους αντίστοιχα.
4. Ο Δήμος Ζηρού και οι φορείς του δεν είναι υποχρεωμένοι να καταναλώσουν όλες τις αναγραφόμενες
ποσότητες των ειδών τους, όπως περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 29/5/2017
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚ. &ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, 29/5/2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΥΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

2 . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
η
ΟΜΑΔΑ 1 : ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ- ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ

ΛΙΤΡΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
14.400
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ
1,10

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
15.840,00
15.840,00
2.059,20
17.899,20

α

ΦΟΡΕΑΣ 2 . Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζηρού
ΟΜΑΔΑ 2

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Α

: ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ - ΤΡΟΦΙΜΑ-ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤ
Φ.Π.Α.
ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΗΤΑ
13%
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (ΣΥΣΚ. ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ)
ΚΙΛΑ
100
4,45
445,00
ΑΛΕΥΡΙ (ΣΥΣΚ. ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ)
ΚΙΛΑ
141
0,95
133,00
17,41
ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ (ΕΛΛΗΝ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΚΙΛΑ
130
1,10
143,00
18,59
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ)
ΑΥΓΑ ( Α΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΜΕ
ΤΕΜΑΧΙΑ
400
1,20
480,00 62,40
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (6 ΆΔΑ)
ΒΑΝΙΛΙΑ (ΚΟΥΤΙ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)
ΤΕΜΑΧΙΑ
50
0,70
35,00
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ( ΚΕΣΕΣ 500 ΓΡ.)
ΤΕΜΑΧΙΑ
240
4,20
1008,00
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΛΙΤΡΑ
160
5,95
952,00 123,76
ΖΑΧΑΡΗ
ΚΙΛΑ
110
1,15
126,50
ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (500 ML)
TEMAXIA
12
5.50
66,00
ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ (ΣΥΣΚ. 35 ΓΡΜ)
ΤΕΜΑΧΙΑ
5
1,95
9,75
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΦΡΟΥΙ ΓΛΑΣΕ
ΚΙΛΑ
100
8,80
880,00
ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ (ΕΛΛΗΝ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
ΚΙΛΑ
10
1,89
18,90
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (ΣΥΣΚ. 1 ΚΙΛΟΥ)
ΚΙΛΑ
120
1,90
228,00
29,64
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ – ΠΑΣΤΙΤΣΙΟΥ (ΣΥΣΚ. 1
ΚΙΛΑ
20
1,90
38,00
4,94
ΚΙΛΟΥ)
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΕΝΕΣ (ΣΥΣΚ. 1 ΚΙΛΟΥ)
ΚΙΛΑ
40
1,90
76,00
9,88
ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΚΟΦΤΟ (ΣΥΣΚ. 1 ΚΙΛΟΥ)
ΚΙΛΑ
480
1,90
912,00 118,56
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (συσκ. γυάλινα 380γρ.
ΤΕΜΑΧΙΑ
250
3,85
962,50
χωρίς συντηρητικά και χρώμα)
ΜΕΛΙ (συσκ. Γυάλινη 1 κιλού, συγκομιδή
ΚΙΛΑ
90
10,40
936,00
και παραγωγή στην Ελλάδα από άνθη
κωνοφόρα ή θυμάρι)
ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΙΠΕΡΙ (ΣΥΣΚ.40 ΓΡ)
ΤΕΜΑΧΙΑ
15
1,10
16,50
ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ (ΣΥΣΚ.40 ΓΡ)
ΤΕΜΑΧΙΑ
30
1,80
54,00
ΡΙΓΑΝΗ (ΣΥΣΚ.40 ΓΡ)
ΤΕΜΑΧΙΑ
10
2,90
29,00
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ (ΕΛΛΗΝ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ,
ΚΙΛΑ
280
1,85
518,00 67,34
Α΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΣΚ. ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ)

Φ.Π.Α. 24%
106,80

8,40
241,92
30,36
15,84
2,34
211,20
4,54

231,00
224,64
3,96
12,96
6,96
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ (ΕΛΛΗΝ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
Α΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ , ΣΥΣΚ. 1 ΚΙΛΟΥ)
ΦΑΚΕΣ (ΕΛΛΗΝ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
Α΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ , ΣΥΣΚ. 1 ΚΙΛΟΥ)
ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ (ΕΛΛΗΝ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
Α΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ , ΣΥΣΚ. 1 ΚΙΛΟΥ)
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ (500 ΓΡΜ.)
ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ (500 ΓΡΜ.)
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ (500 ΓΡΜ.)
ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ (500 ΓΡΜ.)
ΞΥΔΙ 400 ML- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΑΛΑΤΙ 500 ΓΡΜ.
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ΓΡΜ.
ΚΟΜΠΟΣΤΑ
ΜΠΙΣΚΟΤΑ (ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ)
ΜΕΡΕΝΤΑ (ΣΥΣΚ. 1 ΚΙΛΟΥ)
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΕΓΧΩΡΙΟ (Α΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)
ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ (ΣΥΣΚ.
500 ΓΡΜ.)
ΓΙΑΟΥΡΤΙ 4% ΛΙΠΑΡΑ
ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΦΡΥΓΑΝΙΑ
ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ (500 ΓΡ)
ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ (500 ΓΡ)
ΣΟΔΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 1 ΛΙΤΡΟ
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΤΕΨ.
ΞΥΔΙ ΛΕΥΚΟ (5 ΛΤΡ)
ΤΥΡΙ ΤΟΣΤ ΣΥΣΚ. (10 Φ)
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ( ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚ.)
ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ
ΜΠΕΙΚΙΝ ΜΠΑΟΥΝΤΕΡ (3 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ)
ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ (1 ΛΙΤΡΟ)
ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΟΙ 0,25
ΛΙΤΡΟ)
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ (ΑΤΟΜΙΚΟ 0,25 ΛΙΤΡΟ)
ICE TEA (ATOMIKO 0,33 ΛΙΤΡΟ)
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ (250 ΓΡΜ)
ΚΑΦΕΣ ΤΥΠΟΥ NESCAFE (250ΓΡΜ)
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ (1 ΚΙΛΟ)
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ- ΜΠΕΡ

ΚΙΛΑ

180

1,85

333,00

43,29

ΚΙΛΑ

180

3,70

666,00

86,58

ΚΙΛΑ

180

3,95

711,00

92,43

ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

100
450
160
10
50
60
100
60
50
20
230

2,20
2,20
0,70
0,95
0,49
0,45
0,95
2,95
1,60
6,20
9,50

220,00
990,00
112,00
9,50
24,50
27,00
95,00
177,00
80,00
190,00
2.185,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

70

10,40

728,00

ΚΙΛΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΛΙΤΡΟ
ΛΙΤΡΟ
ΚΙΛΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ

10
20
6
6
50
150
2401
320
40
100
30
5
25
800

0,80
1,40
2,95
3,10
0,69
0,28
1,30
8,95
20,20
1,25
2,35
0,98
0,70
1,20

8,00
28,00
17,70
18,60
34,50
42,00
3.121,30
2.864,00
808,00
125,00
70,50
4,90
17,50
960,00

ΤΕΜΑΧΙΑ

500

0,45

225,00

54,00

ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

1000
200
150
131
20
320

0,85
1,20
2,70
6,50
13,00
1,20
ΣΥΝΟΛ
Ο
ΦΠΑ
13%
ΦΠΑ
24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛ
Ο

850,00
240,00
405,00
851,50
260,00
384,00

204,00
57,60
97,20
204,36
62,40
92,16

52,80
237,60
26,88
2,28
5,88
6,48
12,35
42,48
19,20
45,60
284,05
94,64
1,04
6,72
4,25
4,46
8,28
5,46
405,77
372,30
193,92
30,00
9,17
1,18
4,20
230,40

25.953,80
1.859,62
2.795,77
30.609,19
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ΟΜΑΔΑ 2Β: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΗΡΟΥ- ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
Α/Α
1
2
3

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

ΕΙΔΟΣ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΜΟΣΧΑΡΙ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
450
300
120

ΤΙΜΗ
3,95
9,80
9,80
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
1.777,50
2.940,00
1.176,00
5.893,50
766,57
6.659,66

ΟΜΑΔΑ 2Γ: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΗΡΟΥ- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ -ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

ΕΙΔΟΣ
ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ
ΚΡΟΥΑΣΑΝΑΚΙΑ
ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ- ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ
ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ- ΤΥΡΟΠΙΤΑ
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ - ΓΛΕΙΦΙΤΖΟΥΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1700
25
125
130

ΤΙΜΗ
1,50 (13%)
5,80 (13%)
6,00 (13%)
6,00 (13%)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
2.550,00
145,00
750,00
780,00

ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

20
20
30

8,00 (24%)
6,00 (24%)
8,00 (24%)

160,00
120,00
240,00

ΦΠΑ 24%

124,80

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4.745,00
549,25
5.419,05

ΟΜΑΔΑ 2Δ: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΗΡΟΥ- ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ΕΙΔΟΣ
ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ
ΑΝΗΘΟΣ
ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ
ΑΧΛΑΔΙΑ
ΒΕΡΙΚΟΚΑ
ΚΑΡΟΤΑ
ΚΑΡΠΟΥΖΙ
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ
ΚΡΕΜΜΥΔΙ
ΛΑΧΑΝΟ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ
ΜΑΡΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
ΜΗΛΑ
ΜΗΛΑ τύπου STARKIN
ΜΠΑΝΑΝΕΣ
ΜΠΡΟΚΟΛΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
50
10
50
300
50
60
50
50
20
150
80
80
30
50
50
25
50
300,00
1500
5

ΤΙΜΗ
0,50
0,50
1,80
1,80
2,10
0,80
0,50
1,50
1,80
0,80
050
1,00
0,50
1,00
0,60
1,80
1,80
1,45
1,85
2,40

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
25,00
5,00
90,00
540,00
105,00
48,00
25,00
75,00
36,00
120,00
40,00
80,00
15,00
50,00
30,00
45,00
90,00
435,00
2.775,00
12,00
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
ΝΤΟΜΑΤΕΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ
ΠΕΠΟΝΙ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
ΡΟΔΑΚΙΝΑ
ΣΕΛΙΝΟ
ΣΚΟΡΔΟ
ΣΠΑΝΑΚΙ ΦΡΕΣΚΟ
ΣΤΑΦΥΛΙΑ
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ

ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

1,6
1,80
1,10
0,80
2,00
0,80
1,50
1,80
0,40
1,75
1,70
2,50
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

80,00
306,00
770,00
40,00
50,00
80,00
120,00
18,00
4,00
17,50
85,00
125,00
6.336,50
823,75
7.160,25

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ, 25/5/2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο προϊστάμενος του Οργαν. Δημοσίου Δικαίου
Ντίσιος Ευάγγγελος
ΠΕ Νηπιαγωγών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

50
170
700
50
25
100
80
10
10
10
50
50

ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Όλα τα προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητας εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης με τις
ανάλογες πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως
αυτοί καθορίζονται από την σχετική Ελληνική ισχύουσα νομοθεσία και την Ε.Ε. Αποκλείονται τα προϊόντα ,
ανωμάλου χρώματος – οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις
χάρτινης ή πλαστικής συσκευασίας.
Α/Α

ΕΙΔΗ
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1.

2.

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ
Το Φρέσκο γάλα αγελάδας θα πρέπει να είναι πλήρες, παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, πλούσιο
σε διαθρεπτικά στοιχεία όπως ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες
κ.λ.π. και προέλευσης 100% Ελληνικό
Το γάλα θα είναι οποιασδήποτε αναγνωρισμένης μάρκας, που διατίθεται στο λιανικό εμπόριο και
οι συνθήκες και οι όροι παραγωγής και εμπορίας του θα είναι σύμφωνες με την υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 1503/11-10-2016 ΤΒ΄) και την τροποποίησή της (ΦΕΚ 1323/30-7-20117 ΤΒ΄).
Επίσης θα πρέπει να έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι οι σχετικοί με τα φυσικοχημικά και
μικροβιολογικά χαρακτηριστικά ώστε το προϊόν να είναι ασφαλές και υγιεινό προς πόση και
χωρίς κανένα ελάττωμα.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ:






3.

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 5lt στα οποία θα αναφέρονται η
ονομασία, η κατηγορία, το καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο
αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και οι συνθήκες
διατήρησης.

Φέτα εγχώρια συσκευασμένη









Να είναι φέτα Α ποιότητας Π.Ο.Π και να αναγράφεται ρητά στη συσκευασία το
όνομα «φέτα ».
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 κλειστή κατάλληλη για τρόφιμα, με ένδειξη της ημερομηνίας
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης, 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.
Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος.
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4.

Τυρί κασέρι εγχώριο συσκευασμένο
Να είναι τύπου 40% υγρ - 40 % λίπος ελληνικής παραγωγής.
Η συσκευασία να είναι κλειστή, κατάλληλη για τρόφιμα με ένδειξη της ημερομηνίας
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης.
 Να είναι παρασκευασμένο από αιγοπρόβειο γάλα.
 Να είναι ημίσκληρο, εύγευστο και να έχει υποστεί την ωρίμανση που από την
νομοθεσία προβλέπεται.
 Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η
παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP.
 Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος.
Σημειώνουμε: Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «τυρί κασέρι» και όχι «τύπου κασέρι»



5.

Τυρί κεφαλοτύρι εγχώριο (τριμμένο) συσκευασμένο
Να είναι τύπου 38% υγρ. - 40 % ελληνικής παραγωγής.
Να είναι παρασκευασμένο από γάλα πρόβειο ή κατσικίσιο ή μίγμα αυτών.
Η συσκευασία να είναι κλειστή κατάλληλη για τρόφιμα με ένδειξη της ημερομηνίας
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης.
 Το τυρί να είναι σκληρό εύγευστο και να έχει υποστεί ωρίμανση τουλάχιστον 3
μηνών.
 Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η
παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP.
 Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος.
Σημειώνουμε: Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «τυρί κεφαλοτύρι» και όχι «τύπου
κεφαλοτύρι»




6.

Τυρί Ημίσκληρο σε φέτες για τοστ συσκευασμένο.
Να είναι Α ποιότητας ελληνικής παραγωγής, παρασκευασμένο από αγελαδινό γάλα
Η συσκευασία να είναι κλειστή κατάλληλη για τρόφιμα.
Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η
παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP.
 Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος και να έχει υποστεί επιτυχή
ωρίμανση.
Σημειώνουμε: Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «Τυρί ημίσκληρο», η επωνυμία και η
έδρα του παραγωγού – συσκευαστή, το βάρος του περιεχομένου καθώς και την
ημερομηνία κοπής και λήξης.
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7.

ΜΕΛΙ:






Η συγκομιδή και η παραγωγή να γίνεται στην Ελλάδα και αυτό να αναφέρεται ρητώς
στη συσκευασία.
Να είναι αγνό φυσικό, ανεπεξέργαστο προϊόν χωρίς προσμίξεις και συντηρητικά σε
συσκευασία 920-1000gr γυάλινη ή μεταλλική, εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων,
με ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης.
Να προέρχεται από θυμάρι και τούτο να αναφέρεται στην ετικέτα συσκευασίας.
Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα.
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8.

ΑΥΓΑ:








Να παράγονται στην Ελλάδα.
Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία με ατομικά χωρίσματα.
Η προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα για την
ορθή λειτουργία συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου
(HACCP) της εταιρείας παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησης του
προϊόντος, επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη προσκόμισης.
Τα χορηγούμενα είδη θα είναι Α΄κατηγορίας βάσει ποιότητας και βάσει βάρους
κατηγορίας Μ 53 gr έως 63gr (ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ) , επίσης θα είναι σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στα δελτία παραγγελίας του Δήμου.
Τα αυγά της κατηγορίας Α΄πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
Α) Κέλυφος και μεμβράνη φυσιολογικά, καθαρά, άθικτα.
Β) Αεροθάλαμος: Ύψος όχι μεγαλύτερο από 6 χιλιοστά και αμετακίνητος.
Γ) Λεύκωμα αυγού: Καθαρό, διαυγές, ζελατινώδους συστάσεως, απαλλαγμένο από
πάσης φύσεως ξένων σωμάτων.
Δ) Κρόκος αυγού: Ορατός στην ωοσκόπηση μόνο υπό μορφή σκιάς χωρίς εμφανή
περίμετρο και απαλλαγμένο από πάσης φύσεως ξένων σωμάτων.
Ε) Σπέρμα: Μη αισθητώς ορατό κατά την ωοσκόπηση.
Στ) Οσμή: Απαλλαγμένα από ξένες οσμές.
Ζ) Να μην έχουν καθαρισθεί με υγρά ή ξηρά μέθοδο.
Η) Να μην έχουν υποστεί επεξεργασία διατηρήσεως ή Ψύξεως.
Θ) Υποχρεωτικές ενδείξεις:
-Επί των αυγών. Η υποχρεωτική σήμανση κάθε αυγού με το διακριτικό αριθμό
παραγωγού για έλεγχο καταγωγής και του τρόπου παραγωγής.
-Επί της συσκευασίας των αυγών. Ο διακριτικός αριθμός του κέντρου συσκευασίας
για τη χώρα μας GR, η ποιοτική κατηγορία, η κατηγορία βάρους, το όνομα ή την
εταιρική επωνυμία του κέντρου ωοσκοπήσεως και συσκευασίας, το σήμα της
επιχείρησης. Το διακριτικό αριθμό σήμα της κατηγορίας Α΄σε κύκλο διαμέτρου
τουλάχιστον 12 χιλιοστομέτρων. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Η
ημερομηνία συσκευασίας



9.

Η παραλαβή και η μεταφορά των νωπών αυγών να πληροί τους όρους της κείμενης
Υγειονομικής νομοθεσίας «Καν.1907/90,2295/2003/ΕΚ»
Έλεγχος μακροσκοπικός- χημικός-μικροβιολογικός

ΑΛΕΥΡΙ:




Να παράγεται από αγνές πρώτες ύλες και να συσκευάζεται στην Ελλάδα.
Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες 1000 γραμμαρίων αεροστεγείς
με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης.
Το αλεύρι θα πρέπει να είναι σίτου τύπου 70%.
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10.

ΖΥΜΑΡΙΚΑ:






11.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (CORN FLAKES):



12.





Να παράγονται στην Ελλάδα και να είναι Α’ ποιότητας.
Να είναι συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες 500 γραμμαρίων.
Θα είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής
σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με
ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές
οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη στη συσκευασία της
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.
Θα προτιμηθούν τα όσπρια βιολογικής προέλευσης που παράγονται από
παραγωγούς που φέρουν βεβαίωση παραγωγής βιολογικών προϊόντων.
Τα όσπρια δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά.
Να υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και
διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους
οργανισμούς πιστοποίησης.

ΡΥΖΙ:





14.

Να παράγονται και να συσκευάζονται στην Ελλάδα από αγνές πρώτες ύλες
(καλαμπόκι).
Η συσκευασία να είναι 500 γρ εγκεκριμένη για τρόφιμα και να αναγράφεται σε αυτήν
η ημερομηνία λήξης - κατανάλωσης.

ΟΣΠΡΙΑ (φακές ψιλές-φασόλια μέτρια):




13.

Να είναι παρασκευασμένα από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου ξηραινόμενα εντός
ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση και σε υγιεινές συνθήκες.
Χώρα παρασκευής τους να είναι η Ελλάδα.
Η συσκευασία να είναι αεροστεγής του ½ κιλού και να αναγράφεται σε αυτήν η
ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.
Να υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και
διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους
οργανισμούς πιστοποίησης.
Μακαρόνια – πάστες, χυλοπίτες, κριθαράκι κτλ.

Σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. Α΄ ποιότητας, (γλασσέ, μπόνετ κίτρινο).
Θα είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής
σοδιάς, ώριμα , φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με
ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές
οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη στην συσκευασία της
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.
Να υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και
διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους
οργανισμούς πιστοποίησης

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ:


Σε αεροστεγή συσκευασία των 43 γρ.
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15.

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΑΟΥΛΑ -ΒΕΡΙΚΟΚΟ:
Να είναι ελληνικής προέλευσης και παρασκευασμένη με γεύση και οσμή
χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος είδους.
Θα διατίθεται σε συσκευασία 500 γρ. επιλογής ειδών.
Να υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και
διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους
οργανισμούς πιστοποίησης





Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξη χωρίς συντηρητικά.

16.

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT:
Να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά έλαια εμπλουτισμένο με βιταμίνες,
κατάλληλο για άλειμμα και για την Παρασκευή γλυκών και φαγητών.
Θα παραδίδεται σε συσκευασία 500 γρ. κατά προτίμηση σε πλαστικό κύπελλο
(κεσές), εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, με ένδειξη στην συσκευασία της
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.
Να υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και
διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους
οργανισμούς πιστοποίησης
Περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες άνω των 62 % και κάτω του 80%







17.

ΑΛΕΥΡΙ:



18.

Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς
καθαρισμένου από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία
Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες 500 γρ. αεροστεγείς και
χάρτινη με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης.

ΑΛΑΤΙ:




Σε πλαστική συσκευασία 500 γρ. εγκεκριμένη για τρόφιμα.
Να είναι εγχώριο , θαλασσινό , ιωδιούχο με ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.
Η περιεκτικότητα του σε NaCI να είναι τουλάχιστον 97 %
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19.

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΑΡΑΚΑΣ – ΣΠΑΝΑΚΙ – ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ):




Τα υπό προμήθεια α είδη θα είναι Α΄ Ποιότητος, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό
τους χρώμα θα είναι καθαρισμένα, απαλλαγμένα ξένων σωμάτων, κατά προτίμησης
εγχώριας παραγωγής.
Τα είδη των κατεψυγμένων λαχανικών είναι:
1. Αρακάς σε συσκευασία του 1 κιλού
2. Φασολάκια στρογγυλά, όχι κομμένα σε συσκευασία του 1 κιλού
3. Σπανάκι σε συσκευασία των 750 γραμ.







20.

Η συσκευασία των κατεψυγμένων λαχανικών θα είναι, κατάλληλη για τρόφιμα, με
τις απαραίτητες ενδείξεις (είδος, ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξης,
χώρα προέλευσης, στοιχεία παραγωγής, στοιχεία διακινητή, καθαρού βάρους
επίπαγου επί τις εκατό κλπ) στην ελληνική γλώσσα .
Η μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με μεταφορικά μέσα –ψυγεία σε
θερμοκρασία 18 βαθμούς Κελσίου καθαρά, απολυμασμένα, με καταγραφικά
θερμόμετρα. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση
κατάψυξης.
Η προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα για την
ορθή λειτουργία συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου
(HACCP), της εταιρείας παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης, επί
ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη προσκόμισης.

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
(πιπέρι-μπαχάρι-δάφνη-κανέλλα
μοσχοκάρυδο-ρίγανη)

ολόκληρη-κανέλλα

τριμμένη-κύμινο-

Θα είναι Α΄ ποιότητας, απαλλαγμένα από ξένες ύλες και οσμές.
Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία
λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής.
1.16.1 Δάφνη: Σε συσκευασία των 15 γραμ. που θα περιέχει ολόκληρα φύλλα



1.16.2 Κανέλλα ολόκληρη: Σε συσκευασία των 50 γραμ.
1.16.3 Κανέλλα τριμμένη : Σε συσκευασία των 50 γραμ.
1.16.4 Κύμινο: Σε συσκευασία των 50 γραμ.
1.16.5 Μοσχοκάρυδο τριμμένο: Σε συσκευασία των 15 γραμ.
1.16.6 Πιπέρι μαύρο τριμμένο: Σε συσκευασία των 50 γραμ.
1.16.7 Ρίγανη τριμμένη: Σε συσκευασία των 50 γραμ.
1.16.8 Μπαχάρι τριμμένο ή ολόκληρο: Σε συσκευασία των 50 γραμ.
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21.

ΖΑΧΑΡΗ – ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ :
Να είναι κρυσταλλική φυσικό προϊόν ελληνικής παραγωγής.
Σε χάρτινη συσκευασία των 1000 γρ. η οποία θα φέρει επάνω την ημερομηνία παραγωγής και λήξης
κατανάλωσης και ένδειξή του διεθνούς σήματος ζάχαρης

22.

ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ:



23.

ΞΥΔΙ:



24.






Να προέρχεται από ελαφρά συμπύκνωση χυμού τομάτας ώστε τα στερεά συστατικά εκ του
χυμού προερχόμενα , να είναι 6% τουλάχιστον.
Η συσκευασία του να είναι χάρτινη των 500 γρ.

ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ:



28.

Σε συσκευασία των 500 γραμμαρίων χάρτινη η μεταλλική, το άνοιγμα της οποίας δεν
θα απαιτεί ανοιχτήρι.
Χωρίς προσθήκη συντηρητικών.
Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης
του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής.

ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ


27.

Η Συσκευασία του να αναγράφει τη φράση << Άρτυμα λεμονιού>>

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ:


26.

Να είναι από σταφύλι και να μην περιέχει αλκοόλη.
Σε συσκευασία των 350-400 γρ.

ΧΥΜΟ ΛΕΜΟΝΙΟΥ :


25.

Σε συσκευασία των 20 γραμμαρίων.
Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης
του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής.

Σε συσκευασία χάρτινη τύπου TetraPack του 1 lit και των 250 ml χωρίς προσθήκη
συντηρητικών και ζάχαρης και να αναγράφεται στην ετικέτα του η ελάχιστη
περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή μίγμα αυτών των συστατικών
με την ένδειξη «Περιεκτικότητα σε φρούτα 50% τουλάχιστον».
Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης.

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ:



Σε συσκευασία των 3000 γρ. διάφορες γεύσεις
Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης
του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής.
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29.

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ:









Να είναι αγελαδινό σε μεταλλικό κουτί βάρους 410 γρ. με περιεκτικότητα σε λιπαρά
3,5-8% ΣΥΑΛ (Στερεό υπόλειμμα άνευ λίπους) ελάχιστο 8,46% με εύκολο άνοιγμα.
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 πληροί τους όρους υγιεινής.
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.
Να έχουν σχετικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης και HACCP

30.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ:

31.

Να είναι στραγγιστό από αγελαδινό γάλα με 10% λιπαρά (να αναγράφεται στη
συσκευασία) σε συσκευασία 1000γρ.
 Με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.
Ελληνικής προέλευσης
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ:






32.

ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ:


33.

Εγχώριας παραγωγής.
Άπαχη.
Η συσκευασία να είναι κλειστή, (μπαστούνι) κατάλληλη για τρόφιμα με ένδειξη της
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης
Σε συσκευασία των 50 γραμ. Ελληνικής παραγωγής.

Σε συσκευασία του 1,5 litr Ελληνικής παραγωγής.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΑΝΙΛΙΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ:
Σε φακελάκι των 5 τεμαχίων βάρους 1,5 γραμ. έκαστο.

34.

ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ :
 Από άνθος αραβόσιτου σε αεροστεγή συσκευασία των 43 γρ
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35.

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ)










36.

Να παράγονται στην Ελλάδα, να είναι Α’ ποιότητας της εποχής 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 αποστολής τους να αναγράφεται ότι είναι Α’ ποιότητας καθώς και ο
τόπος παραγωγής τους.
Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι χάρτινες, καθαρές, κατάλληλες για
τρόφιμα, απαλλαγμένες από ξένες ύλες, ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά και
διακίνηση τους σε ικανοποιητική κατάσταση με ευθύνη του προμηθευτή.
Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων,
ραδιενεργά κατάλοιπα και να μην είναι μεταλλαγμένα.

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Να είναι παρασκευασμένα από σιτάρι που να έχει ψηθεί την ίδια μέρα της διάθεσης
5.1







37.

Ψωμί-αρτοποιήματα.
Ο άρτος πρέπει να είναι χωριάτικος ή σύμμεικτος, σε φραντζόλα καθαρού βάρους
350γρ. παραδιδόμενος 3 με 4 ώρες μετά τον εκλιβανισμό του, δικαιολογημένης της
νομίμου απομείωσης. Το νερό που θα χρησιμοποιείται θα είναι πόσιμο.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση λυκίσκου. Η έψηση με επαφή των τεμαχίων
επιτρέπεται σε βαθμό 15% . Το ψήσιμο θα πρέπει να είναι ομοιογενές και να ξεχωρίζει
κόρα και ψίχα. Η κόρα (φλόγωμα) θα πρέπει να είναι ομοιογενής καθ΄ όλη την
επιφάνεια . Το μαγειρικό αλάτι να μην ξεπερνά το 1,5% και να πληροί τις
προϋποθέσεις του μαγειρικού άλατος. Ο άρτος θα πρέπει να αποκτήσει την
θερμοκρασία περιβάλλοντος και να μεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές
διατάξεις. Η μεταφορά του άρτου θα γίνεται σε χάρτινες συσκευασίες, μέσα σε
πλαστικά κάνιστρα ή σε καλάθια τα οποία θα τηρούν τους κανόνες υγιεινής των
τροφίμων.
Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε ουσίας για την βελτίωση η την απόκρυψη της
τυχόν ελαττωματικότητας των φυσικών ιδιοτήτων ή του χρώματος των αλεύρων .
Το ψωμί που προσκομίζεται στα τμήματα του Ν.Π. θα είναι Φ Ρ Ε Σ Κ Ο .
Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο
αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά.
Οι προμηθευτές οφείλουν να εφαρμόζουν και να διατηρούν μία μόνιμη διαδικασία
για την υγιεινή των τροφίμων η οποία υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές του
συστήματος HACCP.

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ:
 Σε συσκευασία των 500 γρ.
 Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής.
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38.

5.2





39.

Είδη ζαχαροπλαστικής.
Τα είδη ζαχαροπλαστικής (μελομακάρονα - κουραμπιέδες) θα είναι άριστης
ποιότητας και φρέσκα, από αγνά υλικά και σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και
ποτών.
Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο
αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά.
Οι προμηθευτές οφείλουν να εφαρμόζουν και να διατηρούν μία μόνιμη διαδικασία
για την υγιεινή των τροφίμων η οποία υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές του
συστήματος HACCP.

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ ή ισοδύναμου:
Τύπου Πτί –Μπέρ, με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης.

40.

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
6.1 Το κρέας πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας, από ζώο νεαρής ηλικίας, το οποίο να
βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος, χωρίς οσμή και αίματα, η
ποσότητά του θα ανήκει στο είδος ζώου ή από ολόκληρο ζώο, αν πρόκειται για μικρό και όχι
από κομμάτια διάφορων ζώων. Το είδος και η ποσότητα θα καθορίζεται από την
παραγγελία του κάθε Σταθμού. Τα κρέατα θα είναι ντόπια, δηλ. ελληνικής παραγωγής.
Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα
με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης.

Για τα είδη που δεν περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές τους ισχύουν οι ελάχιστες
προδιαγραφές που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό καθώς και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά καθώς και ότι ισχύει στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας .
Συντάξας

Θεωρήθηκε

Σάκουλα Παρασκευή
Ντίσιος Ευάγγελος
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
ΠΕ Νηπιαγωγών
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5.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
ΦΟΡΕΑΣ :ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΗΡΟΥ- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

ΕΙΔΟΣ
ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ
ΚΡΟΥΑΣΑΝΑΚΙΑ
ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ- ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ
ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ- ΤΥΡΟΠΙΤΑ
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ - ΓΛΕΙΦΙΤΖΟΥΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1700
25
125
130

ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

20
20
30

ΦΠΑ 24%

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Χρόνος ισχύος προσφοράς :120 ημέρες

Φιλιππιάδα, ……./……./2018
Ο Προσφέρων
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ΦΟΡΕΑΣ :ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΗΡΟΥ- ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ΕΙΔΟΣ
ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ
ΑΝΗΘΟΣ
ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ
ΑΧΛΑΔΙΑ
ΒΕΡΙΚΟΚΑ
ΚΑΡΟΤΑ
ΚΑΡΠΟΥΖΙ
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ
ΚΡΕΜΜΥΔΙ
ΛΑΧΑΝΟ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ
ΜΑΡΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
ΜΗΛΑ
ΜΗΛΑ τύπου STARKIN
ΜΠΑΝΑΝΕΣ
ΜΠΡΟΚΟΛΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
ΝΤΟΜΑΤΕΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ
ΠΕΠΟΝΙ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
ΡΟΔΑΚΙΝΑ
ΣΕΛΙΝΟ
ΣΚΟΡΔΟ
ΣΠΑΝΑΚΙ ΦΡΕΣΚΟ
ΣΤΑΦΥΛΙΑ
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
50
10
50
300
50
60
50
50
20
150
80
80
30
50
50
25
50
300,00
1500
5
50
170
700
50
25
100
80
10
10
10
50
50

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Χρόνος ισχύος προσφοράς :120 ημέρες
Φιλιππιάδα, ……./……./2018
Ο Προσφέρων
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