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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση διενέργειας 
συνοπτικού διαγωνισμού και έγκριση 
μελέτης προμήθειας τροφίμων ».  

 
             ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:49/2017 

     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το Πρακτικό της 15ης /2017 συνεδρίασης, του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί και 

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ζακύνθου». 

 
 

Στην Ζάκυνθο σήμερα 13-10-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 στα 

γραφεία της Διεύθυνσης των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου 

Ζακύνθου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ Σ των Δημοτικών Παιδικών 

Σταθμών, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθμ 842/09-10-2017,  

σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για λήψη 

απόφασης του θέματος: «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού 

διαγωνισμού και έγκριση μελέτης προμήθειας τροφίμων»  Αφού 

διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (08) μέλη. 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μουζάκη Μαρία Κουρούμαλου ¨Αννα Μαρία 

2.Βαρύτατης Διονύσιος  

3. Γιακουμέλος Χρήστος Τσουκαλάς Κωνσταντίνος 

4. Λεοντιάδης Θωμάς Τζαννετής Μιχάλης  

5.Αρκαδινού Βασιλική  

6. Ανδρεώλα Μαρία  

7 Βυθούλκα Αρετή   

8. Φεραδούρος Ιωάννης  
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Στη συνέχεια ο υπάλληλος Λευτάκης Διονύσιος- Γεράσιμος  εισηγήθηκε   το 3ο θέμα εντός 

ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και έγκριση μελέτης 

προμήθειας τροφίμων» και λέει ότι: 

    Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1δ και ε του Ν.3852/2010: «[…]δ) αποφασίζει για την 

έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από 

εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς 

επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 

προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 

επείγουσες περιπτώσεις, ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει 

τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την 

αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή 

δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, […]» 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων 

οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που 

προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του 

συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα προεπιλογής 

του άρθρου 303 αναλόγως εφαρμοζόμενου. Τα ανώτατα χρηματικά όρια των άρθρων 117 

και 118, μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού. 2.Στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων 

κάτω των ορίων δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής» 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού 

διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από 

το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη 

προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. Επιπρόσθετα, μπορεί να προσκαλεί επιπλέον και 

συγκεκριμένους οικονομικούς φoρείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται 

τόσοι στη σχετική αγορά. 3.Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται 

εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 

διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 4.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. 

5.Οι λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού καθορίζονται στα έγγραφα της 

σύμβασης.» 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές 

καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά 

το άρθρο 61.» 
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Σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 

4412/2016: «Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου 

Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και 

ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα 

συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον 

πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή 

ιδρύματος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της 

δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου 

συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα 

συντασσόμενα τεύχη». 

    Στη συνέχεια ο υπάλληλος Λευτάκης Διονύσιος- Γεράσιμος  αναφέρει σύμφωνα με την 

πρόταση  605/31-08-2017 την πρόταση της προϊσταμένης κα. Καρακάση Αδαμαντία  

  Στον Φορέα μας υπάρχει ανάγκη για την  Προμήθεια Τροφίμων των αναγκών των 

Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών , στον ΚΑ. 10.6481.001 του οικονομικού 

έτους 2017 έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 259.713,45 ευρώ για τον σκοπό αυτό και 

έχει αναρτηθεί στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Δήμου Ζακύνθου και μετά από την 

έγγραφη ενημέρωση του Δήμου με αριθμό 17818 / 18-07-2017 ότι ο ηλεκτρονικός 

διαγωνισμός βρίσκεται στο άνοιγμα των Οικονομικών προσφορών, είναι αναγκαία και η 

επιτακτική η προμήθεια τροφίμων με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και έως 

την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σίτιση των βρεφών και νηπίων που 

στεγάζονται και φοιτούν στις εγκαταστάσεις μας.  

    Για τον λόγο αυτό η υπηρεσία μας έχει συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω 

προμήθειας, οι οποίες σας παρουσιάζονται στο συνημμένο σχέδιο της πρόσκλησης που σας 

έχει επιδοθεί .  

  Σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές αυτές, ο προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας 

ανέρχεται στο ποσό των 67.775,25 ευρώ, ενώ η διάρκεια της θα είναι για το 2017 και μέρος 

του 2018 (έως τρείς μήνες) . 

   Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα,  παρακαλούμαι όπως αποφασίσετε σχετικά τα 

εξής: 

 

1) α) Τη διάθεση της πίστωσης για το έτος 2017 από τον ΚΑ 10.6481.001 ποσού 
67.775,25 € 

2) Την έγκριση ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό,  
3) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. -1-/2017 μελέτης της 

Υπηρεσίας  και  
4) τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού σχέδιο της 

οποίας σας παρουσιάζεται συνημμένα. 
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     Στη συνέχεια η πρόεδρος  παρακαλεί τα μέλη  του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Αφού έλαβε υπόψη του: 
  - τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 116 και 117 

- τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει  

- τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  

- την υπ’αριθμ. -1-/2017 μελέτη της  Υπηρεσίας με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

προμήθειας  των Τροφίμων -  το σχέδιο της Διακήρυξης 

- τις εξειδικευμένες πιστώσεις 67.775,25 ευρώ στον ΚΑ 10.6481.001 της ανωτέρω 

προμήθειας. 

- την Π.Α. -1-  προτάση  ανάληψης υποχρέωσης 

- τις ανάγκες του Φορέα 

- την ανωτέρω εισήγηση 

και μετά διαλογική συζήτηση  αφού ακολούθησε  ψηφοφορία Αποφασίζει: 

Κατά πλειοψηφία  

        Ψήφισαν τα μέλη  

   Υπέρ                                                      κατά                                         παρών 

 Μουζάκη Μαρία                                                                         Φεραδούρος Ιωάννης                                

Βαρύτατης Διονύσιος  

 Γιακουμέλος Χρήστος  

  Λεοντιάδης Θωμάς   

  Βυθούλκα Αρετή                                                          

                                     

1. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση α) για το έτος 2017 από τον ΚΑ 10.6481.001  

ποσού 67.775,25 €, 

2. Εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας  με τη διαδικασία του συνοπτικού  διαγωνισμού 

3.  Εγκρίνει τη με αριθμ. -1-/2017 μελέτη  για την  Προμήθεια Τροφίμων των αναγκών των 

Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών. 
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4. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανωτέρω  

προμήθεια, ως εξής : 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ &  

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Δ/νση : Κρυονερίου  -3- 

ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 

Πληροφορίες :  Καρακάση Αδαμαντία 

Τηλ. : 26950-23551  

Fax : 26950-23300  

e-mail: dpszak@otenet.gr                                         

                                        

 

 

 

 

 

Ενέργεια : Προμήθεια Τροφίμων 

Δημοτικών  Παιδικών & Βρεφονηπιακών  

Σταθμών  Δήμου  Ζακύνθου και Ενοτήτων. 

Προϋπολογισμός: 67.775,25 €   

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι 

Κ.Α: 10.6481.001 

Αρ. Μελέτης :  -1-/ 2017            

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 
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ΣΤΑΘΜΩΝ              ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

 

 

 

 

1. Τεχνική περιγραφή 
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

3. Συγγραφή υποχρεώσεων  
4. Διακήρυξη  
5. Έντυπα Προσφορών 
6. Έντυπο Τ.Ε.Υ.Δ. 
7. Περίληψη Διακήρυξης 
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ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ &  

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Δ/νση : Κρυονερίου  -3- 

ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 

Πληροφορίες :  Καρακάση Αδαμαντία 

Τηλ. : 26950-23551  

Fax : 26950-23300  

e-mail: dpszak@otenet.gr                                                                                        

 

Ενέργεια : Προμήθεια Τροφίμων 

Δημοτικών  Παιδικών & Βρεφονηπιακών  

Σταθμών  Δήμου  Ζακύνθου και Ενοτήτων. 

Προϋπολογισμός :  67.775,25 €   

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι 

Κ.Α: 10.6481.001 

Αρ. Μελέτης :  -1-/ 2017            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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Ενέργεια : Προμήθεια Τροφίμων 

Δημοτικών  Παιδικών & Βρεφονηπιακών  

Σταθμών  Δήμου  Ζακύνθου και Ενοτήτων. 

Προϋπολογισμός :  67.775,25 €     

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι 
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Αρ. Μελέτης :  -1-/ 2017            

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 

 

• Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές προϋπολογισμού  67.775,25 €  μαζί με 

τον Φ.Π.Α. 13% και 24% συντάσσονται για την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες  της προμήθειας τροφίμων για τους 
Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ζακύνθου για το έτος 2017, και 
έως της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την συνολική προμήθεια των 
τροφίμων. 

• Ειδικότερα αφορά την κάλυψη των αναγκών των Σταθμών για το διάστημα 
από την ανάρτηση της παρούσας και έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας του  
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έτος 2017 και μέρος του 2018 (έως των τριών (3) 
μηνών) μετά από σύμφωνη γνώμη των προμηθευτών εντός του συμφωνητικού και 
το ικανό υπόλοιπο διάθεσης στον Κ.Α.Ε. .  
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   Περιλαμβάνει τις εξής ομάδες ειδών: ΟΜΑΔΑ Α:  Είδη Παντοπωλείου (CPV – 15800000-

6) /ΟΜΑΔΑ Β:  Είδη Κρεοπωλείου / Πουλερικών (CPV – 15110000) /ΟΜΑΔΑ Γ:  Είδη 

Οπωροπωλείου (CPV – 03220000) /ΟΜΑΔΑ Δ:  Κατεψυγμένα Τρόφιμα & Είδη 

Ιχθυοπωλείου (CPV – 15220000) /ΟΜΑΔΑ Ε:  Εμφιαλωμένο Νερό (CPV – 15811000) / 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ : Είδη Αρτοποιείου (CPV -15981000)  

• Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά 
είτε για το σύνολο της προμήθειας, είτε για τις επιμέρους ομάδες των προς προμήθεια ειδών 
του προϋπολογισμού.  

•  Το κριτήριο ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα μειοδοτική επί 
της εκατό (%) προσφορά βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης του προμηθευτή.         

•  Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη 
Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο με το 
2% α) του εκτιμωμένου προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του 
Φ.Π.Α. ήτοι, 1.356,00 € (ποσό με στρογγυλοποίηση) για το σύνολο της προμήθειας , ενώ 
β) και για κάθε ομάδα ξεχωριστά μπορεί να  κατατίθεται ξεχωριστά με  γραμμάτιο 
ομοίως, είτε του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας. Στην περίπτωση β) η εγγύηση μπορεί να είναι το 2% του ποσού της ομάδας, 
στην περίπτωση αυτή όμως η κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος της προμήθειας 
(ομάδα) που καλύπτεται από την εγγύηση.   Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται προς τους 
Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ζακύνθου και να ισχύει τουλάχιστον για 
ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις 
προμηθευτών (αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016) και οι συνεταιρισμοί 
που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στα υπό προμήθεια είδη. 

• Ο Φορέας υλοποίησης (Δημοτικοί Παιδικών & Βρεφονηπιακών 
Σταθμών), έχει το δικαίωμα  να διακόψει την Σύμβαση υλοποίησης και την 
παραλαβή των ειδών της, είτε μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας ή μετά 
την ολοκλήρωση και ενεργοποίηση  του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού από το 
Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ζακύνθου, χωρίς  ο προμηθευτής να έχει 
καμία αξίωση κατά του Φορέα – Παιδικών Σταθμών, έστω και εάν δεν 
έχει υλοποιηθεί το σύνολο της Σύμβασης. 
• Η δυναμικότητα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Νομού  
Ζακύνθου την παρούσα στιγμή ανέρχεται σε περίπου  διακόσια εβδομήντα (270) 
νήπια». 

 

Ο διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

 

A.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Με Φ.Π.Α. 13% & 24% 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ (2%) 

1. Α.   ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ       30.872,78 € 
617,50 € 

2. Β.    ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ    
4.859,00 € 

97,20 € 

3. Γ.    ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ    
11.387,86 € 

227,80 €  
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4. Δ.   ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ     
3.173,04 € 

63,50 € 

5. Ε.     ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ     
3.220,50 € 

64,50 € 

6. ΣΤ.   ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ        
14.262,07 € 

285,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ  67.775,25 € 
1.356,00 € 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.12,13 του Ν. 2286/95  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ.)  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6/§14 του Ν.4071/2012  

4. Την υπ. Αριθµ. Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010 τεύχος Β) Σύναψη, 

εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95.  

5. Την υπ. Αριθµ. Π1/3306/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010 τεύχος Β) Εξαίρεση 

Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προμηθειών (Ε.Π.Π.).  

6. Τις διαδικασίες για την κάλυψη ανελαστικών δαπανών σε τρόφιµα για τις ανάγκες 

σίτισης των παιδιών των Παιδικών Σταθµών.  

7. Τον Ν. 4412/2016 όπως ορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας να 

πραγματοποιείται σύµφωνα µε τα χρηµατικά όρια που ορίζονται στις ως άνω 

αναφερόμενες διατάξεις, σχετικά µε τα όρια απευθείας αναθέσεων, ως εξής: ι) Με απ' 

ευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. ιι) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) 

από του ποσού της προηγούμενης περίπτωσης µέχρι του ποσού των εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. ιιι) Με διενέργεια ∆ιεθνή 

Ηλεκτρονικού διαγωνισµού (ΕΣΗ∆ΗΣ) άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) 

ευρώ, µη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. , αλλά και τις «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» . 

8. Το Ν. 4250/ΦΕΚ 74 Α’/26-03-2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 

Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 
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9.  Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις». 

10. Το Ν. 4320/ΦΕΚ 29Α/19-03-2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 

Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37.  

11. Το Ν. 3463/8-6-2006  (διατάξεις άρθρου 9)  «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

12. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

Προμέτρηση - Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

    Η προσμέτρηση αφορά τις ανάγκες κάλυψης της σίτισης των παιδιών των 

Σταθμών και έως της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

από τον Δήμο Ζακύνθου. Οι αναφερόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και μπορούν 

να μεταβληθούν ανάλογα με τις ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν.  Η προμήθεια 

με Πρόχειρο Διαγωνισμό έως του ποσού των 67.775,25€ με το ΦΠΑ 13% και 24%  

θα καλύψει τις ανάγκες σίτιση που προκύπτουν σύμφωνα με τις κάτωθι ομάδες, ήτοι 

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ  

ΟΜΑΔΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ                    
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ΣΤΑΘΜΩΝ    ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Α.  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   ( ΜΕ Φ.Π.Α. 13% ) 

Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

1 Αλεύρι σίτου για όλες τις χρήσεις (Χάρτινη Συσκευασία 1000 γρ.) Τεμ. 45 

2 Αυγά: τα  αυγά  πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, να πληρούν τις 

ισχύουσες διατάξεις της Ελλ. Νοµοθεσίας και  τις διατάξεις της Ε.Ο.Κ. 

και  να είναι  µεσαίου βάρους από 53-63 γρ., συσκευασµένα σε 

καρτέλες των 30 τεμαχίων 

Τεμ. 120 

3 Γάλα φρέσκο 10% (Χάρτινη συσκ. 2 λίτρων) Τεμ. 1.800 

4 Γαλοπούλα φέτες για τόστ (καπνιστή ή βραστή) Κιλό 22 

5 Ελαιόλαδο εξαιρετικά (EXTRA) παρθένο(συσκευασία 5 λιτ.) Τεμ. 180 

6 Ζυμαρικά διάφορα ( σπαγγέτι, κοφτό, Νο 3 κλπ. συσκ. 500 γρ.) Τεμ. 1.800 

7 Κρέμα γάλακτος (συσκευασία ενός λίτρου) Τεμ. 30 

8 Μέλι ανθέων ή θυμαρίσιο (συσκ. 1000 γρ.) Τεμ. 120 

9 Ρύζι (μπόνετ κίτρινο) πακέτο 1000γρ. Τεμ. 350 

10 Ρύζι σούπας γλασέ σπυρωτό (πακέτο 1000 γρ.) Τεμ. 350 

11 Τοματοχυμός τύπου πουμαρό (συσκ. 500 γρ.) Τεμ. 33 

12 Τσάϊ μαύρο συσκ. 20 τεμ του 1,8γρ Τεμ. 5 

13 Τυρί τύπου γκούντα Κιλό 210 

14 Τυρί τύπου ένταμ σε φέτες για τόστ Κιλό 30 

15 Τυρί κεφαλοτύρι 38% υγρ. – 40% λίπος εγχώριο Κιλό 120 

16 Φακές ψιλές – χονδρές (συσκ. 500 γρ.) Τεμ. 630 

17 Τυρί φέτα εγχώρια 56% - υγρ. – 43 % λίπος Κιλό 220 

18 Φασόλια ξερά μέτρια (συσκ. 500 γρ.) Τεμ. 630 

19 Χυλοπίτες  συσκ. 500 γρ. Τεμ. 120 

20 Γιαούρτι πλήρες αγελαδινό 5 κιλά Τεμ. 9 

21 Ρεβύθια ξερά (Συσκευασία 500γρ.) Τεμ. 80 

22 Φασόλια ξερά γίγαντες (συσκ. 500 γρ.) Τεμ. 90 

 

 

ΟΜΑΔΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ                    

ΣΤΑΘΜΩΝ    ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΑΔΑ: ΩΜΨΕ4691ΗΝ-ΑΥΨ



Α.  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   ( ΜΕ Φ.Π.Α. 24% ) 

Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Αλάτι  (Πλαστ. Συσκ/σία 500 γρ.) Τεμ. 80 

2 Αλάτι Χονδρό (Πλαστ. Συσκ/σία 500 γρ.) Τεμ. 70 

3 Βούτυρο Μαργαρίνη Soft κεσεδάκι 1000γρ. Τεμ. 90 

4 Δάφνη (συσκευασία 25 γρ.) Τεμ. 15 

5 Ζάχαρη (χάρτινη συσκευασία 1.000 γρ.) Τεμ. 120 

6 Κανέλλα ξύλο σακουλάκι 50γρ. Τεμ. 33 

7 Κανέλλα σκόνη σακουλάκι σακ. 50 γρ. Τεμ. 35 

8 Καφές ελληνικός (συσκ.1000γρ) Τεμ. 12 

9 Μαρμελάδα (βάζο γυάλινο χωρίς συντηρητικά και χρωστικές ουσίες) 

συσκ. 480 γρ. 

Τεμ. 120 

10 Μοσχοκάρυδο τριμ. (συσκ. 30 γρ.) Τεμ. 15 

11 Νιφάδες καλαμποκιού (κορν φλείκς)(συσκευασία 500 γρ.) Τεμ. 300 

12 Ξύδι (πλαστική φιάλη 400 γρ.) Τεμ. 30 

13 Πιπέρι μαύρι τριμ (συσκ. 500γρ.) Τεμ. 70 

14 Ξύδι φιάλη 4 λίτρα Τεμ. 65 

15 Ρίγανη τριμμένη σε συσκευασία των 500 γρ. Τεμ. 80 

16 Τοματοχυμός τύπου πουμαρό (συσκ. 500 γρ.) Τεμ. 33 

17 Τσάϊ μαύρο συσκ. 20 τεμ του 1,8γρ Τεμ. 5 

18 Φρυγανιά τριμμένη ( συσκ.180γρ) Τεμ. 90 

19 Φύλλο   σφολιάτας 800γρ Τεμ. 90 

20 Φυσικός χυμός πορτοκαλιού (συσκ. 1 λιτ.) Τεμ. 50 

21 Χαμομήλι συσκ. 100 τεμ του 1,5γρ Τεμ. 5 

22 Φρυγανιές συσκευασία 250 γρ. Τεμ. 180 

23 τοματοχυμός 28% (συσκ. 860 γρ.) Τεμ. 120 

24 Τόνος Λαδιού (Συσκευασία 1.800 γρ. περίπου) Τεμ. 12 
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Β.  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ    ( ΜΕ Φ.Π.Α. 13% ) 

Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

1 Κιμάς μόσχου Χ.Κ Κιλό 180 

2 Μοσχάρι Σπάλα Χ.Κ Κιλό 120 

3 Κοτόπουλο Νωπό τύπου 65% ή 70%  ( Ολόκληρο ή Τεμάχια 

Στήθος - Μπούτι) 

Κιλό 500 

 

Γ.   ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ   ( ΜΕ Φ.Π.Α. 13% ) 

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

1 Αγγούρια Τεμ. 330 

2 Άνηθος Δέμα Τεμ. 33 

3 Αχλάδια Κρυστάλλια Εγχώρια  Κιλό 180 

4 Βερίκοκα Κιλό 65 

5 Καρότα Κιλό 59 

6 Καρπούζια Κιλό 180 

7 Κεράσια Κιλό 35 

8 Κρεμμύδια Ξερά Εγχώρια Κιλό 650 

9 Λάχανο Κιλό 250 

10 Λεμόνια Εγχώρια Κιλό 360 

11 Μαϊντανός  Δέμα  Τεμ. 55 

12 Μανταρίνια Κιλό 330 

13 Μαρούλι Τεμ. 250 

14 Μήλα Εγχώρια  Α΄ Ποιότητα. Κιλό 350 

15 Μπανάνες Κιλό 550 

16 Ντομάτες Α΄ Ποιότητα Κιλό 450 
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17 Πατάτες Εγχώριες Κιλό 3.300 

18 Πεπόνια Εγχώρια Κιλό 180 

19 Πορτοκάλια Μέρλιν Εγχώρια Κιλό 350 

20 Ροδάκινα Εγχώρια Κιλό 180 

21 Σέλινο Δέμα  Τεμ. 90 

22 Σκόρδα  ΕΛΛ. (Τεμάχιο) Τεμ. 650 

23 Σταφύλι  Σουλτανίνα (χωρίς κουκούτσι) Κιλό 180 

24 Κολοκυθάκια Εγχώρια Κιλό 120 

25 Κουνουπίδι Εγχώριο Κιλό 65 

26 Μπρόκολο  Εγχώριο Κιλό 65 

27 Σπανάκι Εγχώριο Κιλό 65 

 

 

 

 

Δ.  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ   ( ΜΕ Φ.Π.Α. 13% ) 

Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

1 Αρακάς κατεψυγμένος (συσκ. 1.000 γρ.) Τεμ. 210 

2 Γλώσσα κατεψυγμ. Κιλό 90 

3 Βακαλάος ακέφαλος κατεψυγμ. Κιλό 90 

4 Φασολάκια κατεψυγμένα (συσκ. 1.000 γρ.) Τεμ. 120 

5 Κοκκινόψαρο Ακέφαλο Κιλό 120 
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Ε.   ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ  

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

1 ΝΕΡΟ  Ελληνικό Φυσικό Μεταλλικό (6Χ1,5 λτ) εξάδα 1.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ.   ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ   ( ΜΕ Φ.Π.Α. 13% ) 

Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

1 Άρτος Τύπου 70% Κιλό 510 

2 Ψωμάκια Σάντουιτς  Ατομικά Τεμ. 510 

3 

Κέικ  Βανίλιας (συσκευασία 500 

γρ.) Τεμ. 720 

4 Κουλούρια Τύπου Θεσσαλονίκης Τεμ. 6.300 

5 Κουλούρια Βανίλιας Κιλό 240 

6 Ψωμί Τόστ (συσκευασία 750 γρ.) Τεμ. 630 

7 Σταφιδόψωμο Τεμ. 6.300 

8 

ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ Κιλό 12 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 10-07-2017 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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Καρακάση Αδαμαντία Η Πρόεδρος 

 

Μουζάκη Μαρία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              

 

Ενέργεια : Προμήθεια Τροφίμων Δημοτικών  

Παιδικών & Βρεφονηπιακών  Σταθμών  Δήμου  

Ζακύνθου και Ενοτήτων. 

Προϋπολογισμός: 67.775,25   

ΑΔΑ: ΩΜΨΕ4691ΗΝ-ΑΥΨ



ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ &  

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Δ/νση : Κρυονερίου  -3- 

ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 

Πληροφορίες :  Καρακάση Αδαμαντία 

Τηλ. : 26950-23551  

Fax : 26950-23300  

e-mail: dpszak@otenet.gr                                         

 

                                        

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι 

Κ.Α: 10.6481.001 

Αρ. Μελέτης :  -1-/ 2017            

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΜΨΕ4691ΗΝ-ΑΥΨ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ &  

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Δ/νση : Κρυονερίου  -3- 

ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 

Πληροφορίες :  Καρακάση Αδαμαντία 

 

 

Ενέργεια : Προμήθεια Τροφίμων 

Δημοτικών  Παιδικών & 

Βρεφονηπιακών  Σταθμών  Δήμου  

Ζακύνθου και Ενοτήτων. 

Προϋπολογισμός: 67.775,25 €   

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι 

Κ.Α: 10.6481.001 

Αρ. Μελέτης :  -1-/ 2017            

 

ΑΔΑ: ΩΜΨΕ4691ΗΝ-ΑΥΨ



Τηλ. : 26950-23551  

Fax : 26950-23300  

e-mail: dpszak@otenet.gr                                         

:                                       

                                        

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι / Κ.Α: 10.6481.001 

 

 

 

  Οι ποσότητες και οι τιμές είναι ενδεικτικές, κατόπιν σχετικής έρευνας  και μπορεί να 

μεταβληθούν κατά την διάρκεια της προμήθειας χωρίς να επηρεάζεται η συνολική 

δαπάνη .  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΣΥΝΟΛΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΣΥΝΟΛΟΥ) ΤΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ / ΤΙΜΕΣ 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Α.   ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ      ( ΜΕ Φ.Π.Α. 13% ) 

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% 

ΤΙΜΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΟΥ 

1 
Αλεύρι σίτου για όλες τις χρήσεις (Χάρτινη 

Συσκευασία 1000 γρ.) 
Τεμ. 45 1,70 76,50 

2 

Αυγά: τα  αυγά  πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, να 

πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας και  τις διατάξεις της Ε.Ο.Κ. και  να είναι  

µεσαίου βάρους από 53-63 γρ., συσκευασμένα σε 

καρτέλες των 30 τεμαχίων 

Τεμ. 120 4,30 516,00 

3 Γάλα φρέσκο 10% (Χάρτινη συσκ. 2 λίτρων) Τεμ. 1.800 2,90 5.220,00 

4 Γαλοπούλα φέτες για τόστ (καπνιστή ή βραστή) Κιλό 22 6,90 151,80 
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5 
Ελαιόλαδο εξαιρετικά (EXTRA) 

παρθένο(συσκευασία 5 λιτ.) 
Τεμ. 180 26,00 4.680,00 

6 
Ζυμαρικά διάφορα ( σπαγγέτι, κοφτό, Νο 3 κλπ. 

συσκ. 500 γρ.) 
Τεμ. 1.800 1,45 2.610,00 

7 Κρέμα γάλακτος (συσκευασία ενός λίτρου) Τεμ. 30 4,20 126,00 

8 Μέλι ανθέων ή θυμαρίσιο (συσκ. 1000 γρ.) Τεμ. 120 4,80 576,00 

9 Ρύζι (μπόνετ κίτρινο) πακέτο 1000γρ. Τεμ. 350 3,20 1.120,00 

10 Ρύζι σούπας γλασέ σπυρωτό (πακέτο 1000 γρ.) Τεμ. 350 2,70 945,00 

11 Τοματοχυμός τύπου πουμαρό (συσκ. 500 γρ.) Τεμ. 33 0,90 29,70 

12 Τσάϊ μαύρο συσκ. 20 τεμ του 1,8γρ Τεμ. 5 3,70 18,50 

13 Τυρί τύπου γκούντα Κιλό 210 5,00 1.050,00 

14 Τυρί τύπου ένταμ σε φέτες για τόστ Κιλό 30 4,80 144,00 

15 Τυρί κεφαλοτύρι 38% υγρ. – 40% λίπος εγχώριο Κιλό 120 6,80 816,00 

16 Φακές ψιλές – χονδρές (συσκ. 500 γρ.) Τεμ. 630 1,40 882,00 

17 Τυρί φέτα εγχώρια 56% - υγρ. – 43 % λίπος Κιλό 220 6,00 1.320,00 

18 Φασόλια ξερά μέτρια (συσκ. 500 γρ.) Τεμ. 630 1,20 756,00 

19 Χυλοπίτες  συσκ. 500 γρ. Τεμ. 120 1,60 192,00 

20 Γιαούρτι πλήρες αγελαδινό 5 κιλά Τεμ. 9 11,80 106,20 

21 Ρεβύθια ξερά (Συσκευασία 500γρ.) Τεμ. 80 1,40 112,00 

22 Φασόλια ξερά γίγαντες (συσκ. 500 γρ.) Τεμ. 90 1,50 135,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 21.582,70   € 

ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 13% 2.805,75   € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.388,45   € 

 

Α.   ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   ( ΜΕ Φ.Π.Α. 24% ) 

Α.

Α. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% 

ΤΙΜΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΟΥ 

1 Αλάτι  (Πλαστ. Συσκ/σία 500 γρ.) Τεμ. 80 0,70 56,00 

2 Αλάτι Χονδρό (Πλαστ. Συσκ/σία 500 γρ.) Τεμ. 70 0,70 49,00 

3 Βούτυρο Μαργαρίνη Soft κεσεδάκι 1000γρ. Τεμ. 90 7,50 675,00 

4 Δάφνη (συσκευασία 25 γρ.) Τεμ. 15 1,20 18,00 
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5 Ζάχαρη (χάρτινη συσκευασία 1.000 γρ.) Τεμ. 120 1,00 120,00 

6 Κανέλλα ξύλο σακουλάκι 50γρ. Τεμ. 33 1,00 33,00 

7 Κανέλλα σκόνη σακουλάκι σακ. 50 γρ. Τεμ. 35 1,80 63,00 

8 Καφές ελληνικός (συσκ.1000γρ) Τεμ. 12 14,00 168,00 

9 
Μαρμελάδα (βάζο γυάλινο χωρίς συντηρητικά και 

χρωστικές ουσίες) συσκ. 480 γρ. 
Τεμ. 120 3,20 384,00 

10 Μοσχοκάρυδο τριμ. (συσκ. 30 γρ.) Τεμ. 15 1,90 28,50 

11 Νιφάδες καλαμποκιού (κορν φλείκς)(συσκευασία 500 γρ.) Τεμ. 300 3,30 990,00 

12 Ξύδι (πλαστική φιάλη 400 γρ.) Τεμ. 30 0,70 21,00 

13 Πιπέρι μαύρι τριμ (συσκ. 500γρ.) Τεμ. 70 9,00 630,00 

14 Ξύδι φιάλη 4 λίτρα Τεμ. 65 3,50 227,50 

15 Ρίγανη τριμμένη σε συσκευασία των 500 γρ. Τεμ. 80 3,70 296,00 

16 Τοματοχυμός τύπου πουμαρό (συσκ. 500 γρ.) Τεμ. 33 0,90 29,70 

17 Τσάϊ μαύρο συσκ. 20 τεμ του 1,8γρ Τεμ. 5 3,70 18,50 

18 Φρυγανιά τριμμένη ( συσκ.180γρ) Τεμ. 90 1,20 108,00 

19 Φύλλο   σφολιάτας 800γρ Τεμ. 90 4,55 409,50 

20 Φυσικός χυμός πορτοκαλιού (συσκ. 1 λιτ.) Τεμ. 50 1,60 80,00 

21 Χαμομήλι συσκ. 100 τεμ του 1,5γρ Τεμ. 5 1,00 5,00 

22 Φρυγανιές συσκευασία 250 γρ. Τεμ. 180 1,60 288,00 

23 τοματοχυμός 28% (συσκ. 860 γρ.) Τεμ. 120 3,45 414,00 

24 Τόνος Λαδιού (Συσκευασία 1.800 γρ. περίπου) Τεμ. 12 9,80 117,60 

Σύνολο 5.229,30   € 

ΦΠΑ 24% 1.255,03   € 

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 24% 6.484,33   € 

 

 

 

Β.    ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ   ( ΜΕ Φ.Π.Α. 13% )   

Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ  (€) 

ΣΥΝΟΛΟΥ 

1 Κιμάς μόσχου Χ.Κ Κιλό 180 8,00 1.440,00 
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2 Μοσχάρι Σπάλα Χ.κ Κιλό 120 8,00 960,00 

3 
Κοτόπουλο Νωπό τύπου  65% ή 70% (Τεμάχια 

Στήθος,Μπούτι) 
Κιλό 500 3,80 1.900,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  (Β) ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4.300,00   € 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% 559,00   € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.859,00   € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.    ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ   ( ΜΕ Φ.Π.Α. 13% ) 
 

Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ

Υ 

1 Αγγούρια Τεμ. 330 0,50 165,00 

2 Άνηθος Δέμα Τεμ. 33 0,50 16,50 

3 
Αχλάδια Κρυστάλλια 

Εγχώρια  
Κιλό 

180 
2,35 

423,00 

4 Βερίκοκα Κιλό 65 1,80 117,00 

5 Καρότα Κιλό 59 1,25 73,75 

6 Καρπούζια Κιλό 180 1,00 180,00 

7 Κεράσια Κιλό 35 3,00 105,00 

8 Κρεμμύδια Ξερά Εγχώρια Κιλό 650 0,80 520,00 

9 Λάχανο Κιλό 250 0,80 200,00 
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10 Λεμόνια Εγχώρια Κιλό 360 1,45 522,00 

11 Μαϊντανός  Δέμα  Τεμ. 55 0,50 27,50 

12 Μανταρίνια Κιλό 330 1,00 330,00 

13 Μαρούλι Τεμ. 250 0,80 200,00 

14 Μήλα Εγχώρια  Α΄ Ποιότητα. Κιλό 350 1,70 595,00 

15 Μπανάνες Κιλό 550 1,90 1.045,00 

16 Ντομάτες Α΄ Ποιότητα Κιλό 450 1,55 697,50 

17 Πατάτες Εγχώριες Κιλό 3.300 0,75 2.475,00 

18 Πεπόνια Εγχώρια Κιλό 180 1,55 279,00 

19 Πορτοκάλια Μέρλιν Εγχώρια Κιλό 350 0,90 315,00 

20 Ροδάκινα Εγχώρια Κιλό 180 1,80 324,00 

21 Σέλινο Δέμα  Τεμ. 90 1,45 130,50 

22 Σκόρδα  ΕΛΛ. (Τεμάχιο) Τεμ. 650 0,40 260,00 

23 
Σταφύλι  Σουλτανίνα (χωρίς 

κουκούτσι) 
Κιλό 

180 
2,90 

522,00 

24 Κολοκυθάκια Εγχώρια Κιλό 120 1,70 204,00 

25 Κουνουπίδι Εγχώριο Κιλό 65 1,80 117,00 

26 Μπρόκολο  Εγχώριο Κιλό 65 1,80 117,00 

27 Σπανάκι Εγχώριο Κιλό 65 1,80 117,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  (Γ) ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 10.077,75   € 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% 1.310,11   € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.387,86   € 

 

 

Δ.   ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ    ( ΜΕ Φ.Π.Α. 13% )    

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΟΥ 
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1 Αρακάς κατεψυγμένος (συσκ. 1.000 γρ.) Τεμ. 210 2,40 504,00 

2 Γλώσσα κατεψυγμ. Κιλό 90 6,30 567,00 

3 Βακαλάος ακέφαλος κατεψυγμ. Κιλό 90 5,70 513,00 

4 Φασολάκια κατεψυγμένα (συσκ. 1.000 γρ.) Τεμ. 120 2,40 288,00 

5 Κοκκινόψαρο Ακέφαλο Κιλό 120 7,80 936,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   (Δ) ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2.808,00   € 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% 365,04   € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.173,04   € 

 

 

 

 

 

Ε.     ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ    ( ΜΕ Φ.Π.Α. 13% )    

Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ

Υ 

1 Νερό  (6Χ1,5 λτ) Εξάδα 1500 1,90 2.850,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   (Ε) ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2.850,00   € 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% 370,50   € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.220,50   € 
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ΣΤ.   ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ       ( ΜΕ Φ.Π.Α. 13% )    

Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ  (€) 

ΣΥΝΟΛΟΥ 

1 Άρτος Τύπου 70% Κιλό 510 1,35 688,50 

2 
Ψωμάκια Σάντουιτς  

Τεμ. 510 0,28 142,80 
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Ατομικά 

3 
Κέικ  Βανίλιας 

(συσκευασία 500 γρ.) 
Τεμ. 720 3,00 2.160,00 

4 
Κουλούρια Τύπου 

Θεσσαλονίκης 
Τεμ. 6.300 0,38 2.394,00 

5 Κουλούρια Βανίλιας Κιλό 240 6,70 1.608,00 

6 
Ψωμί Τόστ (συσκευασία 

750 γρ.) 
Τεμ. 630 1,80 1.134,00 

7 Σταφιδόψωμο Τεμ. 6.300 0,70 4.410,00 

8 ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ Κιλό 12 7,00 84,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  (ΣΤ) ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 12.621,30   € 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% 1.640,77   € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.262,07   € 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 59.469,05  € 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% & 24% 8.306,20   € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 67.775,25   € 

 

Εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. … / 2017 απόφαση του Δ.Σ. των Σταθμών. 

 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 10-07-2017 
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Καρακάση Αδαμαντία 

Η Πρόεδρος των Σταθμών 

 

Μουζάκη Μαρία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ &  

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Δ/νση : Κρυονερίου  -3- 

ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 

Πληροφορίες :  Καρακάση Αδαμαντία 

 

Ενέργεια : Προμήθεια Τροφίμων 

Δημοτικών  Παιδικών & 

Βρεφονηπιακών  Σταθμών  Δήμου  

Ζακύνθου και Ενοτήτων. 

Προϋπολογισμός: 67.775,25 €   

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι 

Κ.Α: 10.6481.001 

Αρ. Μελέτης :  -1-/ 2017            
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Τηλ. : 26950-23551  

Fax : 26950-23300  

e-mail: dpszak@otenet.gr                                                                                                                         

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ &  

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Δ/νση : Κρυονερίου  -3- 

ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 

Πληροφορίες :  Καρακάση Αδαμαντία 

Τηλ. : 26950-23551  

Fax : 26950-23300  

e-mail: dpszak@otenet.gr                                         

 

Ενέργεια : Προμήθεια Τροφίμων 

Δημοτικών  Παιδικών & 

Βρεφονηπιακών  Σταθμών  Δήμου  

Ζακύνθου και Ενοτήτων. 

Προϋπολογισμός: 67.775,25 €   

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι 

Κ.Α: 10.6481.001 

Αρ. Μελέτης :  -1-/ 2017            
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

 

Άρθρο 1ο 

 Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των 

Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών και των περιφερειακών Ενοτήτων 

του Νομού Ζακύνθου για το υπόλοιπο του Έτους 2017 και μέρος του 2018 (έως τρείς 

μήνες) ή & έως την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού από το Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου, για την κατ’ επείγουσα κάλυψη των αναγκών των ζητούμενων  

ειδών, και για την  σίτιση των παιδιών στους ανωτέρω αναφερόμενους Δημοτικούς 

Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθµούς.  

 

Άρθρο 2ο  

Ισχύουσες διατάξεις 

   Οι ισχύουσες διατάξεις είναι όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο -2-  της σελίδας -4- 

της παρούσας μελέτης.  

 

Άρθρο 3ο 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η Σύμβαση          
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των τροφίμων 
3. Η συγγραφή υποχρεώσεων. 
4. Ο προϋπολογισμός της Μελέτης. 
5. Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή. 

   

 

 

 

 

 

Άρθρο 4ο 
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Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με  τους όρους οι οποίοι θα 
καθορισθούν από το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ή άλλο αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

Η ζήτηση της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποιείται σύμφωνα τις διαδικασίες και 

προϋποθέσεις                 του  Ν. 4412/2016, τον Ν. 3463/2016 Κώδικα Δήμων & 

Κοινοτήτων, τον Ν. 3852 / 2010 Καλλικράτης. 

  Ο τρόπος εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας  πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 

χρηματικά όρια που ορίζονται στις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις, σχετικά με τα 

όρια απευθείας αναθέσεων, ως εξής:  

ι) Με απ' ευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των Είκοσι χιλιάδων(20.000) 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

ιι) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) από του ποσού της 

προηγούμενης περίπτωσης μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) 

ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. . 

ιιι) Με διενέργεια Διεθνή Ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) άνω του ποσού των 

εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 5ο 

  Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 
υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή του συμφωνητικού. 

 

Άρθρο 6
ο
 

  Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί 

τροφίμων ισχύουσες διατάξεις .Επίσης όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως 

διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, να είναι αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το 

ευρύ καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν στα περισσότερα σούπερ μάρκετ και 

παντοπωλεία .Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται η 

ημερομηνία λήξης , η οποία θα είναι πάνω από ένα χρόνο από την ημερομηνία 

παράδοσης τους. 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής 

διατροφής να τα αντικαταστήσει αμέσως με υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη 

πληρωμή. 

 

Τα  κατεψυγμένα λαχανικά να είναι απαλλαγμένα από ζωύφια και  άλλες  ξένες ύλες. Η   

συσκευασία  να  είναι  του  ενός  κιλού  όπως  διατίθενται  στην   ευρεία  αγορά  και   να 

αναγράφονται  οι  εξής ενδείξεις:  α) η  ονομασία  πώλησης  συμπληρωμένη  µε  την ένδειξη 

«βαθείας  κατάψυξης»  ή   «ταχείας  κατάψυξης»  ή   «υπερκατεψυγµένα»  β)  η   

ΑΔΑ: ΩΜΨΕ4691ΗΝ-ΑΥΨ



ημερομηνία λήξης γ)  ο   προσδιορισµός  παρτίδας   δ)  σαφή  ανακοίνωση   

«απαγορεύεται   η   εκ   νέου κατάψυξη µετά την απόψυξη». 

 

Τα   κρέατα  θα  είναι νωπά  ,πρώτης  ποιότητας,   υγιεινά,   φρέσκα,  θα φέρουν  ανάλογο 

λίπος,  θα έχουν  υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο  σύµφωνα µε  τις ισχύουσες διατάξεις και  θα 

παραδίδονται κατά συγκεκριµένα  τεµάχια σύµφωνα µε  τις παραγγελίες της υπηρεσίας. 

Το  κρέας πρέπει να προέρχεται  από ζώο   σφαγμένο σε  σφαγεία  που  λειτουργούν 

νόµιµα, ,να έχει υποστεί κτηνιατρικό  έλεγχο και  να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες 

του κτηνιατρικού-υγειονομικού ελέγχου. 

 

Η  μεταφορά όλων των  κρεάτων προς την υπηρεσία θα  γίνεται  κάτω  από  υγιεινές 

συνθήκες  και   µε   μεταφορικά  µέσα  εφοδιασμένα  µε   τη   σχετική  άδεια   της  

Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 

 

Το   σφάγιο  πρέπει  να  είναι διαμορφωμένο  σε   καθαρό  κρέας  δηλ.  χωρίς   κεφάλι, 

άκρα, σπλάχνα και  ενδοπυελικό λίπος,  όπως καθορίζεται από τις  ισχύουσες Αγορανοµικές 

διατάξεις  και   να ανταποκρίνεται ακριβώς ως  προς  την  κατηγορία  και   το   είδος του  

ζώου (ενιαίο σφάγιο,  ηµιµόριο, 4/µόριο)  στα  αναγραφόμενα  στοιχεία στο  δελτίο 

αποστολής ή  στο  τιµολόγιο. 

 

Τα  κρέατα πρέπει να προέρχονται  από ζώα  που βρίσκονται σε  άριστη  θρεπτική και 

φυσική κατάσταση µε εξωτερικό στρώµα λίπους 1-1,5 εκατοστά. 

 

Ο   κιµάς  θα  κόβεται  στο    φορέα  από  κρέας  της  αρεσκείας  του  φορέα,   ή   στο  

εργοστάσιο  του  προµηθευτή  παρουσία  αντιπροσώπων   της  υπηρεσίας,   από  κρέας  της 

προτίμησης της (σπάλα ή µηρός). Θα  παρασκευάζεται από νωπό κρέας, θα προέρχεται  

από σφαγείο  που  λειτουργεί νόµιµα, θα  έχει  υποστεί   κρεοσκοπικό έλεγχο  και   θα φέρει  

τις προβλεπόµενες σφραγίδες Κτηνιατρικού και  Υγειονομικού ελέγχου. 

 

Οι   προμηθευτές  κρέατος  στην  προσφορά  τους  πρέπει   να  αναγράφουν  τον  τόπο 

κοπής  και   επεξεργασίας  των  κρεάτων,  που  θα  είναι  ελεγχόμενος   από   την  

Κτηνιατρική Υπηρεσία και  θα έχει τις απαιτούμενες άδειες. 
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Απαγορεύεται η παρασκευή  κιµά από  κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι µύες 

της κεφαλής, το ποντίκι, πληγές αφαίμαξης,  ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, λάπα και 

υπολείμματα κρέατος αποξεσµένα από οστά. 

 

Τα   υπό  προµήθεια  κατεψυγμένα  κρέατα - πουλερικά  πρέπει  να  έχουν  επαρκή  θρέψη,   

να   έχουν σφαχτεί κανονικά  και   όχι  λόγω  αρρώστιας,  σε   εγκεκριµένα  και   νόµιµα   

λειτουργούντα, πτηνοσφαγεία,   να  έχουν  ανεπτυγµένο  μυϊκό  σύστηµα  µε   δέρµα   λείο   

και   µαλακό,  την υπόφυση του στέρνου µαλακή και  εύκαµπτη και  να έχουν τραφεί µε την 

κατάλληλη τροφή. 

 

∆εν   πρέπει   να   αναδίδουν   κακοσµία,  να   είναι  απαλλαγµένα   από    αλλοιώσεις, 

κακώσεις,  εκδορές,  να  φέρουν  σφραγίδα   του  πτηνοτροφείου   και   να συνοδεύονται 

από πιστοποιητικά καταλληλότητας του κτηνιάτρου του πτηνοσφαγείου. Τα κοτόπουλα 

πρέπει να είναι τύπου 70% ή  65%,  πρέπει να έχουν  υποστεί πλήρη αποπτύλωση και  

απαντέρωση, το βάρος τους να είναι 1200-1400  γρ.  και  γενικά να πληρούν  τις εκάστοτε 

περί  τροφίµων ισχύουσες   διατάξεις.    

 

Τα    πουλερικά  πρέπει   να   διατίθενται    ολόκληρα    ή    τεµαχισµένα, (ανάλογα µε  την 

παραγγελία της υπηρεσίας) και  η  παραγγελία πρέπει να δίνεται 48 ώρες πριν.    Ο    

τεµαχισµός  του   κοτόπουλο    πρέπει   να   γίνεται   σε    εγκεκριμένο   εργαστήριο 

τεµαχισµού. 

 

 

Τα  παραδιδόμενα   οπωρολαχανικά πρέπει να είναι της τελευταίας  εσοδείας,  νωπά και   

πρώτης  ποιότητας  και   να  πληρούν  τις  προδιαγραφές   της   Ε.Ο.Κ..  Απαγορεύεται  η 

παραλαβή φρούτων ελαττωματικών. Φρούτα κατ’ επιλογή  νοούνται πρώτης και  

εξαιρετικής ποιότητας,  συσκευασμένα σε  τελάρα το  πολύ δύο  σειρών, όπως αυτά 

χαρακτηρίζονται στο χονδρικό εµπόριο και  ύστερα από  οργανοληπτική  εξέταση τους. 

Απαγορεύεται  η  προµήθεια άγουρων  φρούτων.  Οι  πατάτες, κρεμμύδια κ.λ.π.  θα 

παραδίδονται απαλλαγμένες από ξένες ύλες και  από κάθε αλλοίωση λόγω κακής 

συντήρησης. 

 

Τα  κατεψυγμένα λαχανικά να είναι απαλλαγμένα από ζωύφια και  άλλες  ξένες ύλες. Η   

συσκευασία  να  είναι  του  ενός  κιλού  όπως  διατίθενται  στην   ευρεία  αγορά  και   να 

αναγράφονται  οι  εξής ενδείξεις:  α) η  ονομασία  πώλησης  συμπληρωμένη  µε  την ένδειξη 

«βαθείας  κατάψυξης»  ή   «ταχείας  κατάψυξης»  ή   «υπερκατεψυγµένα»  β)  η   

ημερομηνία λήξης γ)  ο   προσδιορισµός  παρτίδας   δ)  σαφή  ανακοίνωση   

«απαγορεύεται   η   εκ   νέου κατάψυξη µετά την απόψυξη». 
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Τα  καταψυγμένα  ψάρια (π.χ. Κοκκινόψαρο – Βακαλάος – Γλώσσα) να  είναι σε συσκευασία  

1   κιλού   έως   1,5   κιλού,   όπως   διατίθενται  στην   ευρεία   αγορά    και    να 

αναγράφονται  οι  εξής ενδείξεις:             α) Η  ονομασία πώλησης  συμπληρωμένη  µε  την 

ένδειξη «βαθειάς κατάψυξης» ή «υπερκατεψυγµένα»       β) Η συσκευασία τους να µην 

είναι φθαρµένη ή σκισµένη και  να έχει ευανάγνωστες  τις ενδείξεις της ημερομηνίας  

αλιείας, κατάψυξης και της λήξης συντήρησής τους   γ) στη   συσκευασία τους να  

αναγράφεται  ο  κωδικός αριθµός (Κ.Α.)  ΕΟΚ  της εγκατάστασης παραγωγής  δ)  σαφή 

ανακοίνωση «απαγορεύεται  η  εκ  νέου κατάψυξη µετά την απόψυξη». 

 

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής παράδοσης των τροφίμων, 

μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

Άρθρο 7ο 

 Η άρνηση ή η καθυστέρηση παράδοσης  των ζητούμενων από τους Σταθμούς, για 

οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και για το λόγο καθυστέρησης στη  πληρωμή από 

πλευράς του Φορέα – Παιδικών Σταθμών προς τον ανάδοχο, επισύρει όλες τις 

νόμιμες ποινές, ακόμα και την έκπτωση του αναδόχου, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ομοίως Νόμων (σελ. 4)  του Άρθρου -4- παρ. 2 της παρούσας. 

 

 

Άρθρο 8ο 

Η παραλαβή των υλικών διενεργείται από αρμόδια Επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν 
κατά τη παραλαβή διαπιστωθούν ελαττώματα η Επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει 
την τέλεια απόρριψη των τροφίμων.  

 

 

Άρθρο 9ο 

Όλα τα προαναφερόμενα υλικά θα πρέπει : 
Να είναι εγκεκριμένου τύπου από αρμόδιες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές υπηρεσίες και να 
πληρούν τις απαραίτητες - προβλεπόμενες απαιτήσεις ασφαλείας . 

 

 

Άρθρο 10ο 
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  Ο Φορέας (Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί) μπορεί να διακόψει την Σύμβαση 

υλοποίησης και την παραλαβή των ειδών της από την παρούσα, αμέσως μόλις 

ολοκληρωθεί και ενεργοποιηθεί ο Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός από το Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου Ζακύνθου, χωρίς  ο προμηθευτής να έχει καμία αξίωση κατά 

του  έστω και εάν δεν έχει υλοποιηθεί το σύνολο της Σύμβασης.  

 

  Σημείωση : Ο φορέας υλοποίησης με την σύμφωνη γνώμη του 

αναδόχου,  μπορεί να παρατείνει την διάρκεια υλοποίησης της ενέργειας 

για τρεις (3) μήνες, με τις ίδιες τιμές, ή έως ότου της εξάντλησης των 

αποθεμάτων,  για τις ανάγκες που πιθανόν προκύψουν ή έως ότου 

πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες για την ανακήρυξη του αναδόχου του 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου Ζακύνθου 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 11ο 

 

Η παράδοση των τροφίμων θα γίνεται ως εξής. 

  Τα ζητούμενα τρόφιμα θα παραδίδονται ή δύναται  αυθημερόν στην Υπηρεσία ή θα 
παραλαμβάνονται από τον χώρο του προμηθευτή, ύστερα από έγγραφη εντολή. 
   Άλλως, Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την παράδοση 
και θα είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, 
αφαιρουμένων των αργιών, στον τόπο παράδοσης που ορίζεται από την ειδοποίηση. 

 

Εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. …/2017 απόφαση του Δ.Σ. των Σταθμών. 

 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 10-07-2017 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Καρακάση Αδαμαντία 

Η Πρόεδρος των Σταθμών 

 

Μουζάκη Μαρία 
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                                                                                 Ζάκυνθος :  … - … - 2017 

                                                                                        Αριθ. Πρωτ. :    ………………  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ &  

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Δ/νση : Κρυονερίου  -3- 

ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 

Πληροφορίες :  Καρακάση Αδαμαντία 

Τηλ. : 26950-23551  

Fax : 26950-23300  

e-mail: dpszak@otenet.gr                                         

 

 

                                        

Ενέργεια : Προμήθεια Τροφίμων Δημοτικών  

Παιδικών & Βρεφονηπιακών  Σταθμών  Δήμου  

Ζακύνθου και Ενοτήτων. 

Προϋπολογισμός: 67.775,25 €   

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι 

Κ.Α: 10.6481.001 

Αρ. Μελέτης :  -1-/ 2017            

 

 

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 

«Προμήθεια Τροφίμων Δημοτικών  Παιδικών & Βρεφονηπιακών  Σταθμών  Δήμου  

Ζακύνθου.» 
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 προϋπολογισμού   67.775,25 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  13% & 24%  

 

Η Πρόεδρος των Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Νομού Ζακύνθου 

Έχοντας υπ’ όψιν : 
1) Τις διατάξεις: 

α.  της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8-3-1993 «Ενιαίος 

Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185/Β). 

β. του Ν 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων» (ΦΕΚ19/Α). 

γ. του N.3463/2006 «Nέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 

δ.  του Ν.3858/2010(Νόμος Καλλικράτη). 

ε. Την υπ. Αριθμ. Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010 τεύχος Β) 

Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 

2286/95. 

στ. Την υπ. Αριθμ. Π1/3306/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010 τεύχος 

Β) Εξαίρεση Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα 

Προμηθειών (Ε.Π.Π.). 

ζ)  Τον Ν. 4412/2016, νέο μ\νόμο προμηθειών.  

2) Την  υπ’ αριθ.  … / 2017 απόφαση του Δ.Σ. των Δημοτικών Σταθμών. 

3) Τον υπ’ αριθ. -…- (α/α -1-) / …-08-2017 αριθμό Ανάληψης Δαπάνης 

  

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Ι. Την προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες 

προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με ποσοστό 

προσφοράς επί της εκατό (%) για την Προμήθεια Τροφίμων Δημοτικών  Παιδικών 
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& Βρεφονηπιακών  Σταθμών  Noμού  Ζακύνθου, για τις ανάγκες του συνόλου των 

παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών του Νομού Ζακύνθου.   

  Ο συνολικός προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

ανέρχεται στα 67.775,25 €, συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  13% & 
24%.   

Τα τεύχη δημοπράτησης που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της 
προμήθειας είναι :  

α) η παρούσα διακήρυξη 
β) η Τεχνική Περιγραφή 

γ) η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
δ) ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

ε)  τα Έντυπα Προσφορών 
 
II. Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής: 

1)  Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές 

που εγκρίθηκαν με την … / 2017  απόφαση του Δ.Σ. των Δημοτικών 

Παιδικών–Βρεφονηπιακών Σταθμών Ζακύνθου. 

 

1α) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Κτίριο των Παιδικών Σταθμών 

Κρυονερίου, διεύθυνση Κρυονερίου -3-  Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος , στις  … - 

08 - 2017   ημέρα ……………… και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης 

προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού . 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε 

επτά (7) ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα  χωρίς νέα δημοσίευση. 

 Δηλαδή στις  … - 08 - 2018 ημέρα ……………………  και ώρα 10:00 π.μ. . 

 

2) Ορισμοί 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης και των λοιπών εγγράφων της 

σύμβασης, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: 

- «Αναθέτουσα αρχή», «Αναθέτων φορέας»: Δημοτικοί Παιδικοί & 

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Νομού Ζακύνθου. 

- «Οικονομικός φορέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος 

φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που 

προσφέρει προμήθεια προϊόντων 

- «Επιτροπή»: Επιτροπή διαγωνισμού (σε περίπτωση Επιτροπή Ενστάσεων)  
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- «Ανάδοχος»: ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί με σύμβαση 

η προμήθεια αγαθών 

- «Υποψήφιος»: ο οικονομικός φορέας που έχει ζητήσει ή έχει λάβει τα 

έγγραφα της σύμβασης 

- «Διαγωνιζόμενος» ή «Συμμετέχων» ή «Προσφέρων»: Ο οικονομικός 

φορέας που έχει υποβάλλει προσφορά 

- «Έγγραφο σύμβασης»: κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο 

παραπέμπει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας, με σκοπό να 

περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας 

ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης, των τεχνικών 

προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων 

της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από 

τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις 

γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. 

 

 

3) Δικαίωμα Συμμετοχής 

 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, 

μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: 

α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό 

που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 

2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων, που 

ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα (παραγωγή ή εμπορία) σχετική με 

τα ζητούμενα αγαθά. 

 

4) Φάκελος προσφοράς / δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

Φάκελος προσφοράς: 
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Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο κυρίως φάκελο και 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Στον φάκελο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς: 

α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής, 

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

γ) ο τίτλος της σύμβασης, 

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής), 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Ο κυρίως φάκελος θα περιέχει εις διπλούν (ένα πρωτότυπο κι ένα 

αντίγραφο) τους εξής φακέλους: 

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (μόνο αν απαιτείται)  

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (Σύμφωνα με την μελέτη) 

4. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

Οι φάκελοι θα αναγράφουν στο εξωτερικό τους τα ίδια στοιχεία ως ο 

κυρίως φάκελος και επιπλέον τις παραπάνω ενδείξεις ανάλογα με το 

περιεχόμενό τους. 

 

Τα περιεχόμενα κάθε φακέλου θα είναι επί ποινή αποκλεισμού τα εξής: 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ 1 / Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

    Όλοι οι συμμετέχοντες, θα υποβάλλουν υποχρεωτικά εντός του 

φακέλου των δικαιολογητικών τα εξής: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους: 

- δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν ή 

περισσότερους από τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 

73 του ν. 4412/2016. 

- δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
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πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες ή ότι δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου. 

- είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται: 

- ότι έλαβαν γνώση των εγγράφων της σύμβασης, τα οποία αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

- ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου 

ή σε Ο.Τ.Α. 

- ο χρόνος ισχύος των προσφορών. 

- Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι το είδος  θα είναι αρίστης 

ποιότητας και ότι σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε 

πρόβλημα στη χρησιμοποίηση του από τον Σύνδεσμο -αν το 

πρόβλημα δεν οφείλεται σε κακή αποθήκευση ή χρήση-  έως και έξι 

μήνες μετά την παραλαβή, ο προμηθευτής υποχρεούται στην 

αντικατάσταση του  με άλλο καλύτερης ποιότητας. 

- η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της 

προμήθειας ή αμέσως μόλις ολοκληρωθεί και 
συμβασιοποιηθεί ο Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός από το Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου Ζακύνθου χωρίς  να έχει ο Ανάδοχος 
καμία αξίωση κατά του Συνδέσμου έστω και εάν δεν έχει 

υλοποιηθεί το σύνολο της Σύμβασης. 
3. Παραστατικό εκπροσώπησης εάν οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στη 

διαδικασία με εκπρόσωπό τους. Το παραστατικό θα φέρει βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 

συμβολαιογράφο. 

Όλες οι δηλώσεις θα είναι υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο. 

Υποχρεωτικά θα πρέπει να αποδεικνύεται και η νομιμότητα εκπροσώπησης. 

4. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού 2% επί της δαπάνης 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. όπως αυτή περιγράφεται στον πίνακα Α.Α. 

(άρθρο 72 του Ν.4412/16). Το σύνολο της δαπάνης της προμήθειας 

κατανέμεται όπως αναφέρεται στον Α.Α. πίνακα μαζί με το ποσό της 

ζητούμενης εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό.  
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Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (μόνο αν 

απαιτείται) 

(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το 

τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 15 της παρούσας. 

Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 

 

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ 2 / Στοιχεία Τεχνικής προσφοράς  (μόνον αν 

απαιτείται): 

Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα περιέχει συνοπτική έκθεση των 

τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων ειδών. 

Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης. Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά 

από τιμοκατάλογο που θα υποβληθεί από τον προμηθευτή και θα προσδιορίζονται 

αναλυτικά κατ’ είδος και τιμή μονάδας τα υπό προμήθεια είδη ανά κατηγορία και μάρκα 

και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη της υπηρεσίας.  

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων 

κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων σε χώρο που 

θα ορίσει η επιτροπή παραλαβής του Φορεά.  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ 3 / Οικονομική προσφορά: 

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς με την επιγραφή «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τον διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», θα είναι 

καλά σφραγισμένος. 
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Η προσφορά θα περιλαμβάνει το ποσοστό έκπτωσης (έως δύο δεκαδικά 

ψηφία) επί τοις εκατό (%) στη μέση διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους τροφίμου, που προκύπτει από τον εβδομαδιαίο ή 

μηνιαίο πίνακα τιμών που εκδίδει το Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε. Ζακύνθου. 

 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης. Μέσα στον φάκελο αυτό θα 

περιέχεται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου σε δύο (2) αντίγραφα. Στην τιμή 

θα  περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την 

παράδοση στον τόπο και με τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη 

 

Διευκρινίζεται ότι : 

- Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α, το 

οποίο θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους. Το έντυπο αυτό μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί και σαν υπόδειγμα για τη δημιουργία ενός ίδιου 

εντύπου, εφόσον το επιθυμούν οι διαγωνιζόμενοι. 

- Όλα τα προς συμπλήρωση στοιχεία των εντύπων της οικονομικής 

προσφοράς θα είναι συμπληρωμένα είτε χειρόγραφα με μελάνι (μπλε ή 

μαύρο), είτε θα αποτελούν προϊόντα εκτύπωσης. 

- Οι διαγωνιζόμενοι δύναται να υποβάλουν προσφορά για μια ή 

περισσότερες κατηγορίες όπως αναφέρεται εντός της μελέτης. Υποχρεωτικά 

θα προσφερθεί το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας από την ζητούμενη 

κατηγορία τροφίμων ή αυστηρά για όλες τις κατηγορίες. 

- Η οικονομική προσφορά θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο των 

μελών της εταιρίας. Μονογραφές που ενδεχομένως λείπουν μπορούν να 

συμπληρωθούν ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού, μετά το άνοιγμα των 

προσφορών. 

- Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για παράδοση του 

καυσίμου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα 

προκήρυξη. 

 

- Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές (με ποινή αποκλεισμού του 

συνόλου της προσφοράς). 

- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις 

σε οποιοδήποτε όρο της παρούσας Προκήρυξης απορρίπτονται. 

- Κάθε διαγωνιζόμενος επιτρέπεται να συμμετέχει μόνο σε ένα 

διαγωνιζόμενο σχήμα.  
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Κατά τη διάρκεια ισχύος των προσφορών και έως της παράδοσής των προς 

προμήθεια ειδών, απαγορεύεται η αναπροσαρμογή ποσοστών έκπτωσης για 

οποιοδήποτε λόγο. Προσφορές που θέτουν σαν όρο την αναπροσαρμογή 

ποσοστών έκπτωσης για το χρονικό διάστημα από της διεξαγωγής του 

διαγωνισμού και έως της παράδοσης των προς προμήθεια ειδών στον  

Φορέα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
 

3.  Λόγοι αποκλεισμού   

Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας 

από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 

166), 
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και  

η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.Δεν αποκλείεται  ο προσφέρων, όταν έχει 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για 

την καταβολή τους. 

3. Κατ’εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2. Κατ’εξαίρεση, 

όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 

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 

παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η παράγραφος 2. 

4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται 
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λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις 

περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 4. 

5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 

μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 

σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. 

Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 

απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από 

τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να 

κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση 

6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης δημοσίων (διαγωνισμό). 

 

Ο Φορέας δύναται να ζητήσει δείγμα του προσφερόμενου είδους. Όλα τα 

δείγματα θα συνοδεύονται από Δελτίο Αποστολής προς το Σύνδεσμο με 

την ένδειξη «για συμμετοχή στο διαγωνισμό» του με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017" επί 

ποινή αποκλεισμού σε αντίθεση περίπτωση. Τα δείγματα, που τυχόν 

ζητηθούν , των ειδών που δεν κατακυρώθηκαν και τα οποία δεν έχουν 

παραληφθεί ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατακύρωσης 

του αποτελέσματος θα διατεθούν από τον Φορεά  χωρίς  ο προμηθευτής να 

έχει καμία αξίωση κατά του Προσώπου. 

 
Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή  αποκλεισμού, την προμήθεια 

ΟΛΩΝ των ειδών. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα 
δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των 

προμηθευόμενων υλικών.  
 

 

5) Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
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1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από 

τα έγγραφα της σύμβασης ή από τη σχετική πρόσκληση. Η αποσφράγιση 

διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των 

νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση 

των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια. 

2. Τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας έχουν ως εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς, μονογραφούνται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο 

όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η 

τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους 

υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά 

και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογραφούνται και σφραγίζονται 

από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος 

επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, 

προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από 

τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της 

τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της 

σύμβασης 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 

των εγγράφων της σύμβασης. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία 

των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών 

στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα 

που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση και 

ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

3. Κατά την κρίση της Επιτροπής, η αποσφράγιση του φακέλου των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 

οικονομικών προσφορών, μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια 

συνεδρίαση. 

ΑΔΑ: ΩΜΨΕ4691ΗΝ-ΑΥΨ



4. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με 

επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της 

ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση. 

5. Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής 

που θέτει το αρμόδιο όργανο επί των αιτήσεων συμμετοχής και των 

προσφορών, μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το 

οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης. 

 

6) Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 

1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη 

προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από 

την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους 

προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, 

επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται 

διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη 

αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 

υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και 

φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία 

των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως 

προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, 

πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων 

της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται 

με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση 

ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως 

συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 

συμμόρφωση με τους όρους της προκήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών 

που έχουν ήδη υποβληθεί. 

3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση 

μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή 
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μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης 

της δημόσιας σύμβασης. 

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 

διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 

προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας 

ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά 

σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η 

διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση 

της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή 

υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για 

την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, 

λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

 

 

7)   Αποτέλεσμα Διαγωνισμού  

 

1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού με εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Φορέα, μπορεί να προτείνει: 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα των Τροφίμων 

ή μέρος αυτής κατά κατηγορία όπως αυτές αναφέρονται στους πίνακες .  

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

γ. Διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών. 

2. Ο διαγωνισμός δεν θα ολοκληρωθεί, πριν εγκριθεί το αποτέλεσμά του 

από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορεά. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το 

δικαίωμα διακοπής του παρόντος διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιό του 

και μη κατακύρωσης της Σύμβασης, χωρίς αυτό να συνιστά υποχρέωση 

οποιουδήποτε είδους προς οιονδήποτε ενδιαφερόμενο. 

 

8) Κατακύρωση / Σύμβαση / Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
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  Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο το Μεγαλύτερο 

Ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) στις εβδομαδιαίες ή μηνιαίες 

μέσες τιμές του Νομού, του καταλόγου του υπουργείου Ανάπτυξης, 

της προμήθειας των τροφίμων, για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών & 

Βρεφονηπιακών Σταθμών  Νομού Ζακύνθου .  

1. 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. 

2. 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 του ν. 4412/2016, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

3. 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. 

4. 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, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 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. 4412/2016. 

5. Εκτός από τα δικαιολογητικά του άρθρου 13, πριν την υπογραφή της 

σύμβασης, ο προμηθευτής  στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της 

προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης 

εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% της συνολικής 
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συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Το περιεχόμενο της εγγύησης 

διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 72 παρ. β) του Ν. 

4412/2016. 

6. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση όρους της προκήρυξης, των λοιπών 

εγγράφων της σύμβασης, και την προσφορά του αναδόχου, δεν μπορεί να 

περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα εξής : 

- Τον τόπο και τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης 

- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους 

συμβαλλόμενους 

- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες 

- Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα 

- Την συμφωνηθείσα τιμή 

- Τον τόπο, τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών 

- Τον τρόπο παραλαβής 

- Τον τρόπο πληρωμής 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας 

- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών 

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες 

- Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος 

7. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της 

προμήθειας ή αμέσως μόλις ολοκληρωθεί και συμβασιοποιηθεί ο 
Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου 

Ζακύνθου χωρίς  να έχει ο Ανάδοχος καμία αξίωση κατά του Φορέα 
έστω και εάν δεν έχει υλοποιηθεί το σύνολο της Σύμβασης. Δύναται 

να παραταθεί η διάρκεια της σύμβασης στην για τρείς επιπλέον μήνες 
μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας, την σύμφωνη γνώμη του 

Προμηθευτή και εφ’ όσον υπάρχει υπόλοιπο διάθεσης στο Κ.Α.Ε. . 
 
9) Ενστάσεις 

 

1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων 

(60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της 

αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από 

την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

ΑΔΑ: ΩΜΨΕ4691ΗΝ-ΑΥΨ



οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 

πρόσκλησης, η ένσταση  

υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, 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 

παράβολου 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 από το Αποφασίζων διοικητικό όργανο. 

 
10) Αποδεικτικά μέσα 

 

Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή, απαιτεί από τον 

προσφέροντα, στον οποίο έχει αποφασίσει να αναθέσει τη σύμβαση, να 

υποβάλει ενημερωμένα τα σχετικά δικαιολογητικά (και για τα οποία είχαν 

κατατεθεί – προς αντικατάστασή τους – υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 

1599/1986, στο φάκελο των δικαιολογητικών των προσφορών). 

1. Η αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός 

φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 

άρθρο 73 του ν. 4412/2016: 

α) για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, την προσκόμιση 

αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από 

το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

Τα παραπάνω υποβάλλονται επίσης: 

i) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), για τους διαχειριστές, 

ii) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), για τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β) για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β' του άρθρου 73, πιστοποιητικό 

που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 

χώρας. 
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Συγκεκριμένα: 

i) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους 

ii) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση 

από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες ή ότι δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο 

ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει 

όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην 

περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 

- μέλη ή στις χώρες ό-που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη 

δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 

2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Οι επίσημες 

δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 

πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81.  

2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. 

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

4. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
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αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). 

 

 

 

11) Παράδοση υλικών 

  

Τα είδη  θα παραδίδονται τμηματικά, με βάση τις υποδείξεις του αρμόδιου 

τμήματος . Η άρνηση ή η καθυστέρηση παράδοσης  των ζητούμενων από 

τις υπηρεσίες υλικών για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και για το λόγο 

καθυστέρησης στη  πληρωμή από πλευράς του Φορέα προς τον Ανάδοχο, 

επισύρει όλες τις νόμιμες ποινές, ακόμα και την έκπτωση του αναδόχου, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.  

 Ο αριθμός των ζητούμενων μπορεί να αυξομειωθεί με ανάλογη 
αυξομείωση του προϋπολογισμού ή να διακοπεί αμέσως μόλις 

ολοκληρωθεί και ενεργοποιηθεί ο Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός από το 
Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ζακύνθου, χωρίς  ο προμηθευτής να 

έχει καμία αξίωση κατά του Φορέα έστω και εάν δεν έχει υλοποιηθεί 

το σύνολο της Σύμβασης.  
Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από 

την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε 
χρόνο το μέγιστο, πέντε (5) ημερών μετά από κάθε παράδοση του. 
 

12) Πληρωμές  

 

1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνεται με την 

εξόφληση του 100% της αξίας των τμηματικών παραδόσεων μετά την 

οριστική παραλαβή των υλικών. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται εντός 

τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή των υλικών. 

2. Το πρώτο χρηματικό ένταλμα θα πληρωθεί μετά την θεώρησή του από 

την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή είναι τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 

περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού 

στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν. 4412/2016. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
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γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την 

ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

 

13) Διευκρινίσεις επί των εγγράφων της σύμβασης – Πληροφορίες 

 

1. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα της 

σύμβασης μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών, αυτές παρέχονται τέσσερις (4) τουλάχιστον μέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

2. Η επικοινωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των υποψηφίων θα 

διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.  

3. Οι υποψήφιοι δε δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να επικαλούνται 

προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Μετά την υποβολή και αποσφράγιση της προσφοράς δεν γίνεται 

αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή 

απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς 

5. Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης 

,δίδονται στα γραφεία του  Φορέα,  «Κρυονερίου -3-» 2ος όροφος,  Τ.Κ. 

29100, Ζάκυνθος, τηλ. 26950 – 23551 . 

 

 

 

14) Έξοδα, Δημοσιότητα, Κρατήσεις κλπ 

 

  Τον μειοδότη (ή μειοδότες) βαρύνουν (αναλογικά) τα έξοδα δημοσίευσης 

στον τύπο όπως επίσης  τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης  και όλες οι 

νόμιμες κρατήσεις .  

   Η δημοσιότητα της Προκήρυξης θα επιτευχθεί ως εξής : 
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1. Η περίληψη της Προκήρυξης του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί (αν 

προβλέπεται) μια φορά σε μια ημερήσια του Ν. Ζακύνθου, στο πρόγραμμα 

Διαύγεια, ενώ θα αναρτηθεί και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Φορέα .  

2. Η παρούσα Προκήρυξη καθώς και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης 

(τεύχη), θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ 

(www.eprocurement.gov.gr)  καθώς και στον δικτυακό τόπο του Δήμου 

Ζακύνθου (www.zakynthos.gov.gr)  απ’ όπου θα μπορούν να ενημερωθούν οι 

ενδιαφερόμενοι. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη λήψη των εγγράφων της σύμβασης από το δικτυακό 

τόπο του ΚΗΜΔΗΣ ή του Δήμου Ζακύνθου, οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι 

προτίθενται να υποβάλουν προσφορά, είναι απαραίτητο να 

γνωστοποιήσουν στην αναθέτουσα αρχή (τηλ. επικοινωνίας 29650 - 

23551, fax 26950 - 23300, email: dpszak@otenet.gr), τα πλήρη στοιχεία 

τους (επωνυμία, τηλέφωνα και φαξ επικοινωνίας, email) προκειμένου να 

λαμβάνουν άμεσα πιθανές ανακοινώσεις – διευκρινήσεις που αφορούν στη 

διαδικασία. 

 

 

Άρθρο 15: Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, 

όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016).          Ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας,  

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 

14 της παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από 

τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης 

παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο 

έντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.zakynthos.gov.gr/
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Άρθρο 16: Δικαιολογητικά1 (Αποδεικτικά μέσα) 

1. Δικαιολογητικά 

α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα 

άρθρα     3 - 4 και 6 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών του άρθρου 7, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών .  

β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος 

των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των 

έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7. 

γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών 

πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της 

ημερομηνίας του άρθρου 7. 

δ. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά 

 

2.   Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού   

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 4 οι οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. του άρθρου 4 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού μητρώου (ποινικού μητρώου) ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 
                                                           
1
 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 

εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 

των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της 

παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 

συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 

υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 

χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) 

του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 

απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 

(βλ. και σημείο 6.2.) 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 

Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 

εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

νόμου 4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
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ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα 

πρόσωπα. 

β.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 

χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά είναι: 

(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον 

οικονομικό φορέα, 

(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και 

αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των 

εκ των μελών της διοίκησής τους εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν. 

γ. αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τέτοιου είδους 

έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες 

τις περιπτώσεις  των άρθρων 3-4-5-6-9, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 

παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στα υπό 1 και 2 του άρθρου 13 της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 

πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

δ. για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 

κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 

να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 

το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
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του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 

οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 

μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

Άρθρο 17: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη 

διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα 10 μηνών, από την ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 18: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την 

Υπηρεσία, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία. 

2. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται  

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 

κάθε μέλος της ένωσης), 

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
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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 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 

στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 

ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, 

να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια 

της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Άρθρο 19: Ενστάσεις  

Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Δ.Σ του Φορέα, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 

γνώμη 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 επιστρέφεται με πράξη του Δ.Σ του Φορέα, αν η ένσταση γίνει 

δεκτή. 

Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της παρούσας, χωρεί 

ένσταση η οποία υποβάλλεται στην Διοικητική & Οικονομική Υπηρεσία των Δημοτικών 

Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Νομού Ζακύνθου μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει το Δ.Σ 

του Φορέα, ύστερα από γνώμη 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 επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
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Άρθρο 20: Γλώσσα διαδικασίας 

1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 

των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες 

γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική 

γλώσσα. 

2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 

188)57. 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 

που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 

επικυρωμένα2, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 

μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.3, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 

κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από 

ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 

που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης 

είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 

προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με 

την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο 

κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

4 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

5 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την 

αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

 

Άρθρο 21: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των 

παρακάτω νομοθετημάτων: 

                                                           
2
 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” 

σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η 

γνησιότητά τους.   
3
 Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).   
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- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 

- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος 

Α') 

- του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

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

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» . 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 

και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που 

εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 

120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της 

 

Άρθρο 22: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. 

Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων 

των Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Νομού Ζακύνθου, αναρτάται στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα των Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών 

Σταθμών Νομού Ζακύνθου μέσω της σελίδας του Δήμου Ζακύνθου (www.zakynthos.gov.gr). 

 

Άρθρο 23: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια είναι τα 

αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η 

σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω.  
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1. Το συμφωνητικό 

2. Η παρούσα διακήρυξη 

3. Τεχνικές προδιαγραφές -1-/2017 

 

Άρθρο 24: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το 

αργότερο δύο 2 μέρες πριν την καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

 

Άρθρο 25: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει 

λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και 

γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 26: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας 

  Οι Ζητούμενες ποσότητες των ειδών θα παραδίδονται σταδιακά και σύμφωνα με τις 

ανάγκες του Συνδέσμου. Ο χρόνος παράδοσης των ποσοτήτων ή των ειδών  ορίζεται σε 

Τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της παραγγελίας. 

Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας παράδοσης των ζητούμενων ποσοτήτων δίδεται 

επιπλέον προθεσμία  Δύο (2) εργασίμων ημερών. 

Άρθρο 27 : Διάφορες ρυθμίσεις 

Η έγκριση διενέργειας της δημοπρατούμενης προμήθειας και η δέσμευση της σχετικής 

πίστωσης, αποφασίστηκε με την υπ’ αριθ. ………………………………………. Απόφαση του Δ.Σ του 

Φορέα. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ &  

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Δ/νση : Κρυονερίου  -3- 

ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 

Πληροφορίες :  Καρακάση Αδαμαντία 

Τηλ. : 26950-23551  

Fax : 26950-23300  

e-mail: dpszak@otenet.gr        

Fax :2695361320 - 2695023300 

 

Ενέργεια : Προμήθεια Τροφίμων Δημοτικών  

Παιδικών & Βρεφονηπιακών  Σταθμών  Δήμου  

Ζακύνθου και Ενοτήτων. 

Προϋπολογισμός: 67.775,25 €   

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι 

Κ.Α: 10.6481.001 

Αρ. Μελέτης :  -1-/ 2017            

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Α.   ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ      ( ΜΕ Φ.Π.Α. 13% ) 

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΣΤΑΘΜΩΝ 

α) το Ποσοστό 

Έκπτωσης 

β) ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% 

ΤΙΜΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΟΥ 

Με την 

Έκπτωση 

1 
Αλεύρι σίτου για όλες τις χρήσεις (Χάρτινη 

Συσκευασία 1000 γρ.) 
Τεμ. 45 

α)  

 

β)     

 

2 Αυγά: τα  αυγά  πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, να 

πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής 

Τεμ. 120 α)   
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Νοµοθεσίας και  τις διατάξεις της Ε.Ο.Κ. και  να είναι  

µεσαίου βάρους από 53-63 γρ., συσκευασμένα σε 

καρτέλες των 30 τεμαχίων 

 

β)     

3 Γάλα φρέσκο 10% (Χάρτινη συσκ. 2 λίτρων) Τεμ. 1.800 

α)  

 

β)     

 

4 Γαλοπούλα φέτες για τόστ (καπνιστή ή βραστή) Κιλό 22 

α)  

 

β)     

 

5 
Ελαιόλαδο εξαιρετικά (EXTRA) 

παρθένο(συσκευασία 5 λιτ.) 
Τεμ. 180 

α)  

 

β) 

 

6 
Ζυμαρικά διάφορα ( σπαγγέτι, κοφτό, Νο 3 κλπ. 

συσκ. 500 γρ.) 
Τεμ. 1.800 

α) 

 

β) 

 

7 Κρέμα γάλακτος (συσκευασία ενός λίτρου) Τεμ. 30 

α) 

 

β)  

 

8 Μέλι ανθέων ή θυμαρίσιο (συσκ. 1000 γρ.) Τεμ. 120 

α)  

 

β)     

 

9 Ρύζι (μπόνετ κίτρινο) πακέτο 1000γρ. Τεμ. 350 

α)  

 

β)     

 

10 Ρύζι σούπας γλασέ σπυρωτό (πακέτο 1000 γρ.) Τεμ. 350 

α)  

 

β)     

 

11 Τοματοχυμός τύπου πουμαρό (συσκ. 500 γρ.) Τεμ. 33 

α)  

 

β)     

 

12 Τσάϊ μαύρο συσκ. 20 τεμ του 1,8γρ Τεμ. 5 

α)  
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β)     

13 Τυρί τύπου γκούντα Κιλό 210 

α)  

 

β)     

 

14 Τυρί τύπου ένταμ σε φέτες για τόστ Κιλό 30 

α)  

 

β)     

 

15 Τυρί κεφαλοτύρι 38% υγρ. – 40% λίπος εγχώριο Κιλό 120 

α)  

 

β)     

 

16 Φακές ψιλές – χονδρές (συσκ. 500 γρ.) Τεμ. 630 

α)  

 

β)     

 

17 Τυρί φέτα εγχώρια 56% - υγρ. – 43 % λίπος Κιλό 220 

α)  

 

β)     

 

18 Φασόλια ξερά μέτρια (συσκ. 500 γρ.) Τεμ. 630 

α)  

 

β)     

 

19 Χυλοπίτες  συσκ. 500 γρ. Τεμ. 120 

α)  

 

β)     

 

20 Γιαούρτι πλήρες αγελαδινό 5 κιλά Τεμ. 9 

α)  

 

β)     

 

21 Ρεβύθια ξερά (Συσκευασία 500γρ.) Τεμ. 80 

α)  

 

β)     

 

22 Φασόλια ξερά γίγαντες (συσκ. 500 γρ.) Τεμ. 90 

α)  

 

β)     
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ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ € 

ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 13% € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € 

Ζάκυνθος …/…/2017 

Ο Προσφέρων 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ &  

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Δ/νση : Κρυονερίου  -3- 

ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 

Πληροφορίες :  Καρακάση Αδαμαντία 

Τηλ. : 26950-23551  

Fax : 26950-23300  

e-mail: dpszak@otenet.gr                                             

 

Ενέργεια : Προμήθεια Τροφίμων Δημοτικών  

Παιδικών & Βρεφονηπιακών  Σταθμών  Δήμου  

Ζακύνθου και Ενοτήτων. 

Προϋπολογισμός: 67.775,25 €   

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι 

Κ.Α: 10.6481.001 

Αρ. Μελέτης :  -1-/ 2017            

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α.   ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   ( ΜΕ Φ.Π.Α. 24% ) 

Α.

Α. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΣΤΑΘΜΩΝ 

α) το Ποσοστό 

Έκπτωσης 

β) ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% 

ΤΙΜΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΟΥ 

Με την 

Έκπτωση 

1 Αλάτι  (Πλαστ. Συσκ/σία 500 γρ.) Τεμ. 80 

α)  

 

β)     

 

2 Αλάτι Χονδρό (Πλαστ. Συσκ/σία 500 γρ.) Τεμ. 70 

α)  
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β)     

3 Βούτυρο Μαργαρίνη Soft κεσεδάκι 1000γρ. Τεμ. 90 

α)  

 

β)     

 

4 Δάφνη (συσκευασία 25 γρ.) Τεμ. 15 

α)  

 

β)     

 

5 Ζάχαρη (χάρτινη συσκευασία 1.000 γρ.) Τεμ. 120 

α)  

 

β)     

 

6 Κανέλλα ξύλο σακουλάκι 50γρ. Τεμ. 33 

α)  

 

β)     

 

7 Κανέλλα σκόνη σακουλάκι σακ. 50 γρ. Τεμ. 35 

α)  

 

β)     

 

8 Καφές ελληνικός (συσκ.1000γρ) Τεμ. 12 

α)  

 

β)     

 

9 
Μαρμελάδα (βάζο γυάλινο χωρίς συντηρητικά και 

χρωστικές ουσίες) συσκ. 480 γρ. 
Τεμ. 120 

α)  

 

β)     

 

10 Μοσχοκάρυδο τριμ. (συσκ. 30 γρ.) Τεμ. 15 

α)  

 

β)     

 

11 Νιφάδες καλαμποκιού (κορν φλείκς)(συσκευασία 500 γρ.) Τεμ. 300 

α)  

 

β)     

 

12 Ξύδι (πλαστική φιάλη 400 γρ.) Τεμ. 30 

α)  

 

β)     
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13 Πιπέρι μαύρι τριμ (συσκ. 500γρ.) Τεμ. 70 

α)  

 

β)     

 

14 Ξύδι φιάλη 4 λίτρα Τεμ. 65 

α)  

 

β)     

 

15 Ρίγανη τριμμένη σε συσκευασία των 500 γρ. Τεμ. 80 

α)  

 

β)     

 

16 Τοματοχυμός τύπου πουμαρό (συσκ. 500 γρ.) Τεμ. 33 

α)  

 

β)     

 

17 Τσάϊ μαύρο συσκ. 20 τεμ του 1,8γρ Τεμ. 5 

α)  

 

β)     

 

18 Φρυγανιά τριμμένη ( συσκ.180γρ) Τεμ. 90 

α)  

 

β)     

 

19 Φύλλο   σφολιάτας 800γρ Τεμ. 90 

α)  

 

β)     

 

20 Φυσικός χυμός πορτοκαλιού (συσκ. 1 λιτ.) Τεμ. 50 

α)  

 

β)     

 

21 Χαμομήλι συσκ. 100 τεμ του 1,5γρ Τεμ. 5 

α)  

 

β)     

 

22 Φρυγανιές συσκευασία 250 γρ. Τεμ. 180 

α)  

 

β)     

 

23 τοματοχυμός 28% (συσκ. 860 γρ.) Τεμ. 120 α)   
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β)     

24 Τόνος Λαδιού (Συσκευασία 1.800 γρ. περίπου) Τεμ. 12 

α)  

 

β)     

 

Σύνολο € 

ΦΠΑ 24% € 

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 24% € 

Ζάκυνθος …/…/2017 

Ο Προσφέρων 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ &  

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Δ/νση : Κρυονερίου  -3- 

ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 

Πληροφορίες :  Καρακάση Αδαμαντία 

Τηλ. : 26950-23551  

Fax : 26950-23300  

e-mail: dpszak@otenet.gr        

                                      

 

 

Ενέργεια : Προμήθεια Τροφίμων Δημοτικών  

Παιδικών & Βρεφονηπιακών  Σταθμών  Δήμου  

Ζακύνθου και Ενοτήτων. 

Προϋπολογισμός: 67.775,25 €   

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι 

Κ.Α: 10.6481.001 

Αρ. Μελέτης :  -1-/ 2017            

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΔΑ: ΩΜΨΕ4691ΗΝ-ΑΥΨ



Β.    ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ   ( ΜΕ Φ.Π.Α. 

13% ) 

  

Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

α) το Ποσοστό 

Έκπτωσης 

β)ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% 

ΤΙΜΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΟΥ 

Με την 

Έκπτωση 

1 Κιμάς μόσχου Χ.Κ Κιλό 180 

α)  

 

β)     

 

2 Μοσχάρι Σπάλα Χ.κ Κιλό 120 

α)  

 

β)     

 

3 
Κοτόπουλο Νωπό τύπου  65% ή 70% 

(Τεμάχια Στήθος,Μπούτι) 
Κιλό 500 

α)  

 

β)     

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  (Β) ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ € 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € 

 

 

Ζάκυνθος …/…/2017 

 

Ο Προσφέρων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ &  

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Δ/νση : Κρυονερίου  -3- 

ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 

Πληροφορίες :  Καρακάση Αδαμαντία 

Τηλ. : 26950-23551  

Fax : 26950-23300  

e-mail: dpszak@otenet.gr        

 

 

 

 

 

 

 

Ενέργεια : Προμήθεια Τροφίμων Δημοτικών  

Παιδικών & Βρεφονηπιακών  Σταθμών  Δήμου  

Ζακύνθου και Ενοτήτων. 

Προϋπολογισμός: 67.775,25 €   

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι 

Κ.Α: 10.6481.001 

Αρ. Μελέτης :  -1-/ 2017            
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

Γ.    ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ   ( ΜΕ Φ.Π.Α. 13% ) 
 

Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

α) Tο Ποσοστό 

Έκπτωσης 

β) ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% 

ΤΙΜΗ (€) ΣΥΝΟΛΟΥ 

Με την Έκπτωση 

1 Αγγούρια Τεμ. 

330 

α)  

 

β)     

 

2 Άνηθος Δέμα Τεμ. 

33 

α)  

 

β)     

 

3 
Αχλάδια Κρυστάλλια 

Εγχώρια  
Κιλό 

180 

α)  

 

β)     

 

4 Βερίκοκα Κιλό 

65 

α)  

 

β)     

 

5 Καρότα Κιλό 

59 

α)  

 

β)     

 

6 Καρπούζια Κιλό 

180 

α)  

 

β)     

 

7 Κεράσια Κιλό 

35 

α)  

 

β)     
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8 
Κρεμμύδια Ξερά 

Εγχώρια 
Κιλό 

650 

α)  

 

β)     

 

9 Λάχανο Κιλό 

250 

α)  

 

β)     

 

10 Λεμόνια Εγχώρια Κιλό 

360 

α)  

 

β)     

 

11 Μαϊντανός  Δέμα  Τεμ. 

55 

α)  

 

β)     

 

12 Μανταρίνια Κιλό 

330 

α)  

 

β)     

 

13 Μαρούλι Τεμ. 

250 

α)  

 

β)     

 

14 
Μήλα Εγχώρια  Α΄ 

Ποιότητα. 
Κιλό 

350 

α)  

 

β)     

 

15 Μπανάνες Κιλό 

550 

α)  

 

β)     

 

16 Ντομάτες Α΄ Ποιότητα Κιλό 

450 

α)  

 

β)     

 

17 Πατάτες Εγχώριες Κιλό 

3.300 

α)  

 

β)     

 

18 Πεπόνια Εγχώρια Κιλό 180 α)   
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β)     

19 
Πορτοκάλια Μέρλιν 

Εγχώρια 
Κιλό 

350 

α)  

 

β)     

 

20 Ροδάκινα Εγχώρια Κιλό 

180 

α)  

 

β)     

 

21 Σέλινο Δέμα  Τεμ. 

90 

α)  

 

β)     

 

22 
Σκόρδα  ΕΛΛ. 

(Τεμάχιο) 
Τεμ. 

650 

α)  

 

β)     

 

23 
Σταφύλι  Σουλτανίνα 

(χωρίς κουκούτσι) 
Κιλό 

180 

α)  

 

β)     

 

24 
Κολοκυθάκια 

Εγχώρια 
Κιλό 

120 

α)  

 

β)     

 

25 Κουνουπίδι Εγχώριο Κιλό 

65 

α)  

 

β)     

 

26 Μπρόκολο  Εγχώριο Κιλό 

65 

α)  

 

β)     

 

27 Σπανάκι Εγχώριο Κιλό 

65 

α)  

 

β)     

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  (Γ) ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ € 
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ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € 

 

 

 

Ζάκυνθος …/…/2017 

 

 

Ο Προσφέρων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ &  

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

 

Ενέργεια : Προμήθεια Τροφίμων Δημοτικών  

Παιδικών & Βρεφονηπιακών  Σταθμών  Δήμου  

Ζακύνθου και Ενοτήτων. 

Προϋπολογισμός: 67.775,25 €   

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι 

ΑΔΑ: ΩΜΨΕ4691ΗΝ-ΑΥΨ



ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Δ/νση : Κρυονερίου  -3- 

ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 

Πληροφορίες :  Καρακάση Αδαμαντία 

Τηλ. : 26950-23551  

Fax : 26950-23300  

e-mail: dpszak@otenet.gr                                             

Κ.Α: 10.6481.001 

Αρ. Μελέτης :  -1-/ 2017            

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Δ.   ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ    ( ΜΕ Φ.Π.Α. 13% )    

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

α) Tο Ποσοστό 

Έκπτωσης 

β) ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% 

ΤΙΜΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΟΥ 

Με την 

Έκπτωση 

1 Αρακάς κατεψυγμένος (συσκ. 1.000 γρ.) Τεμ. 210 

α)  

 

β)     

 

2 Γλώσσα κατεψυγμ. Κιλό 90 

α)  

 

β)     

 

3 Βακαλάος ακέφαλος κατεψυγμ. Κιλό 90 

α)  

 

β)     

 

4 
Φασολάκια κατεψυγμένα (συσκ. 1.000 

γρ.) 
Τεμ. 120 

α)  

 

β)     

 

5 Κοκκινόψαρο Ακέφαλο Κιλό 120 

α)  

 

β)     

 

ΑΔΑ: ΩΜΨΕ4691ΗΝ-ΑΥΨ



ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   (Δ) ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ    € 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13%    € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  € 

 

 

Ζάκυνθος …/…/2017 

 

Ο Προσφέρων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ &  

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Δ/νση : Κρυονερίου  -3- 

ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 

 

Ενέργεια : Προμήθεια Τροφίμων Δημοτικών  

Παιδικών & Βρεφονηπιακών  Σταθμών  Δήμου  

Ζακύνθου και Ενοτήτων. 

Προϋπολογισμός: 67.775,25 €   

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι 

Κ.Α: 10.6481.001 

Αρ. Μελέτης :  -1-/ 2017            

 

ΑΔΑ: ΩΜΨΕ4691ΗΝ-ΑΥΨ



Πληροφορίες :  Καρακάση Αδαμαντία 

Τηλ. : 26950-23551  

Fax : 26950-23300  

e-mail: dpszak@otenet.gr                                             

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ε.     ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ    ( ΜΕ Φ.Π.Α. 13% )    

Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

α) Tο Ποσοστό 

Έκπτωσης 

β) ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% 

ΤΙΜΗ (€) ΣΥΝΟΛΟΥ 

Με την Έκπτωση 

1 Νερό  (6Χ1,5 λτ) Εξάδα 1500 

α)  

 

β)     

 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   (Ε) ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ    € 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13%    € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   € 

 

Ζάκυνθος …/…/2017 

 

Ο Προσφέρων 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΜΨΕ4691ΗΝ-ΑΥΨ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ &  

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Δ/νση : Κρυονερίου  -3- 

ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 

Πληροφορίες :  Καρακάση Αδαμαντία 

Τηλ. : 26950-23551  

Fax : 26950-23300  

e-mail: dpszak@otenet.gr                                          

 

Ενέργεια : Προμήθεια Τροφίμων Δημοτικών  

Παιδικών & Βρεφονηπιακών  Σταθμών  Δήμου  

Ζακύνθου και Ενοτήτων. 

Προϋπολογισμός: 67.775,25 €   

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι 

Κ.Α: 10.6481.001 

Αρ. Μελέτης :  -1-/ 2017            

 

ΑΔΑ: ΩΜΨΕ4691ΗΝ-ΑΥΨ



ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΤ.   ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ       ( ΜΕ Φ.Π.Α. 13% )    

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

α) Tο Ποσοστό Έκπτωσης 

β) ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% 

ΤΙΜΗ (€) ΣΥΝΟΛΟΥ 

Με την Έκπτωση 

1 

Άρτος Τύπου 70% 

Κιλό 510 

α)  

 

 β)     

 

2 

Ψωμάκια Σάντουιτς  Ατομικά 

Τεμ. 510 

α)  

 

β)     

 

3 

Κέικ  Βανίλιας (συσκευασία 500 

γρ.) 

Τεμ. 720 

α)  

 

β)     

 

4 

Κουλούρια Τύπου Θεσσαλονίκης 

Τεμ. 6.300 

α)  

 

β)     

 

5 

Κουλούρια Βανίλιας 

Κιλό 240 

α)  

 

β)     

 

6 

Ψωμί Τόστ (συσκευασία 750 γρ.) 

Τεμ. 630 

α)  

 

β)     

 

7 

Σταφιδόψωμο 

Τεμ. 6.300 

α)  

 

β)     

 

8 

ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ 

Κιλό 12 

α)  

 

β)     

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  (ΣΤ) ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ    € 

ΑΔΑ: ΩΜΨΕ4691ΗΝ-ΑΥΨ



ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13%    € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    € 

Ζάκυνθος …/…/2017 

Ο Προσφέρων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ &  

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Δ/νση : Κρυονερίου  -3- 

 

Ενέργεια : Προμήθεια Τροφίμων 

Δημοτικών  Παιδικών & 

Βρεφονηπιακών  Σταθμών  Δήμου  

Ζακύνθου και Ενοτήτων. 

Προϋπολογισμός: 67.775,25 €   

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι 

Κ.Α: 10.6481.001 
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ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 

Πληροφορίες :  Καρακάση Αδαμαντία 

Τηλ. : 26950-23551  

Fax : 26950-23300  

e-mail: dpszak@otenet.gr                                         

                                      

Αρ. Μελέτης :  -1-/ 2017            

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

   
 
   H Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Δημοτικών Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών Νομού Ζακύνθου, προκηρύττει τη διενέργεια  

Συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης της 

προμήθειας την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%) για 

κάθε είδος Τροφίμου και όπως αναφέρεται στην -1-/2017 μελέτη και διακήρυξη 

αυτής, για την ενέργεια :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

& ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2017» συνολικού 

προϋπολογισμού Εξήντα Επτά χιλιάδων Επτακοσίων Εβδομήντα Πέντε 

ευρώ και Είκοσι Πέντε Λεπτών  (67.775,25 €) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 13% & 24%. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους των 

Παιδικών Σταθμών και περιλαμβάνει τις εξής ομάδες ειδών: ΟΜΑΔΑ Α:  Είδη 

Παντοπωλείου (CPV – 15800000-6) /ΟΜΑΔΑ Β:  Είδη Κρεοπωλείου / 

Πουλερικών (CPV – 15110000) /ΟΜΑΔΑ Γ:  Είδη Οπωροπωλείου (CPV – 

03220000) /ΟΜΑΔΑ Δ:  Κατεψυγμένα Τρόφιμα & Είδη Ιχθυοπωλείου (CPV – 

15220000) /ΟΜΑΔΑ Ε:  Εμφιαλωμένο Νερό (CPV – 15811000) / ΟΜΑΔΑ ΣΤ : 

Είδη Αρτοποιείου (CPV -15981000)  

 

 
  Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά είτε για 
το σύνολο της προμήθειας, είτε για τις επιμέρους ομάδες των προς προμήθεια ειδών του 
προϋπολογισμού.  

  Το κριτήριο ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα μειοδοτική επί της 
εκατό (%) προσφορά βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης του προμηθευτή.         

 

 

Ο διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με :  

α) τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.  

β)  Την υπ’ αριθ. -1-/2017  Μελέτη 

γ)  Την υπ’ αριθ.  … / … - 08 – 2017  Διακήρυξη της Ενέργειας. 
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A.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Με Φ.Π.Α. 13% & 24%  

 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ (2%) 

1. Α.   ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ       30.872,78 € 
617,50 € 

2. Β.    ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ    
4.859,00 € 

97,20 € 

3. Γ.    ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ    
11.387,86 € 

227,80 €  

4. Δ.   ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ     
3.173,04 € 

63,50 € 

5. Ε.     ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ     
3.220,50 € 

64,50 € 

6. ΣΤ.   ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ        
14.262,07 € 

285,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ  67.775,25 € 
1.356,00 € 

  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις   ……………./2017 ημέρα …………. και 

ώρα 10:00 π.μ. (που θα είναι η ώρα λήξεως της παραλαβής προσφορών), 

στα γραφεία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών στο Κτίριο Κρυονερίου, 

Διεύθυνση: «Κρυονερίου -3-»,   Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος,  τηλ. 26950 – 

23551 .   

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε 

επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα  χωρίς νέα δημοσίευση. 

Δηλαδή στις  ……………2017 ημέρα …………. και ώρα 10:00 π.μ. . 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από 

αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων για ποσό ίσο με το 2% του εκτιμούμενου προϋπολογισμού, 

συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α, 1.356,00 € για το σύνολο 

της προμήθειας, ή όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα ανά ομάδα 

προϊόντων, και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και 

Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.  

   Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται προς τους «Δημοτικούς Παιδικούς & 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Νομού Ζακύνθου» και να ισχύει τουλάχιστον 

για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού.  

Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης 

,δίδονται στα γραφεία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών στο Κτίριο 
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Κρυονερίου, Διεύθυνση: «Κρυονερίου -3-»,   Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος,  τηλ. 

26950 – 23551 . 

  Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή 

Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στον διαδικτυακό 

τόπο του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr καθώς και στου Δήμου Ζακύνθου 

www.zakynthos.gov.gr, απ’ όπου θα έχει πλήρη και άμεση πρόσβαση κάθε 

ενδιαφερόμενος. 

  Όλα τα σχετικά της μελέτης και της προκήρυξης ευρίσκονται στα 
γραφεία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών στο Κτίριο Κρυονερίου, 

Διεύθυνση: «Κρυονερίου -3-», όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Οικονομικού – 

Διοικητικού 2ος όροφος, «Κρυονερίου -3-»,   Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος,  
τηλ. 26950 – 23551, fax. 26950 - 23300  Τ. Κ. 29100,  πληροφορίες : 

κα. Καρακάση Αδαμαντία). 
Η Πρόεδρος των Σταθμών  

Μουζάκη Μαρία 

 

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: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99220020] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ -3-, ΖΑΚΥΝΘΟΣ,29100 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 

- Τηλέφωνο: 26950-23551 

- Ηλ. ταχυδρομείο: dpszak@otenet.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : http://www.zakynthos.gov.gr/ 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.zakynthos.gov.gr/
mailto:dpszak@otenet.gr
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- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV):   ΟΜΑΔΑ Α:  Είδη Παντοπωλείου (CPV – 15800000-6) /ΟΜΑΔΑ Β:  Είδη Κρεοπωλείου / 

Πουλερικών (CPV – 15110000) /ΟΜΑΔΑ Γ:  Είδη Οπωροπωλείου (CPV – 03220000) /ΟΜΑΔΑ Δ:  

Κατεψυγμένα Τρόφιμα & Είδη Ιχθυοπωλείου (CPV – 15220000) /ΟΜΑΔΑ Ε:  Εμφιαλωμένο Νερό 

(CPV – 15811000) / ΟΜΑΔΑ ΣΤ : Είδη Αρτοποιείου (CPV -15981000) - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]  

- Η σύμβαση αναφέρεται στην προμήθεια: [Προμήθεια για τις ανάγκες σίτισης των Δημοτικών 

Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών για το 2017 ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [OXI] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [10] 

 

 

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: 
Απάντηση: 

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: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςiv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

 

α) [……] 
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διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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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: Απάντηση: 

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 …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςv 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvi· 

2. δωροδοκίαvii,viii· 

3. απάτηix· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςx· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxi· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxiii 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): 
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[……][……][……][……]xiv 

Εάν ναι, αναφέρετεxv: 

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 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xvii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxviii: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxix, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

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 ;xx 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
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[……] [……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxi 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 
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 Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

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 Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxiii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

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 αναφέρονταιxxiv, 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 δωρεάνxxv. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου  στον Σύνδεσμο 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [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 

Δήλωσης για τους σκοπούς σύναψης σύμβασης για την Προμήθεια Τροφίμων για τους 
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Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ζακύνθου 2017 με Α.Δ.Α.Μ : 

…………………………  [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): [……]    

 

                                                           
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 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

v 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.  

vi 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). 

vii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

viii 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). 

ix 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. 

x 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. 

xi 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. 
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3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

 

xii 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.". 
xiii 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 ) 

xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii 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)  

xviii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, 

κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων 

που λήφθηκαν.  

xix 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).  

xx 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  

xxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxiii 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. 
xxiv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxv 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό    49/2017. 
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       Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ          TA ΜΕΛΗ  

ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1.Βαρύτατης Διονύσιος 

 2. Γιακουμέλος Χρήστος 

 3. Λεοντιάδης Θωμάς 

 4.Αρκαδινού Βασιλική 

 5. Ανδρεώλα Μαρία 

 6 Βυθούλκα Αρετή  

 7. Φεραδούρος Ιωάννης 

Ακριβές απόσπασμα 

                                                                  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
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