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    Ηµεροµηνία : 17/10/2016 

        Αρ. Πρωτ. :  4678 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 

 

 
 
 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
µόνο βάσει τιµής  

 
 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 131.600,36 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

               

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

Ταχ. ∆ν/ση : ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9  Τ.Κ. 72300   ΣΗΤΕΙΑ  

  

Τηλέφωνο : 28433 40518 

Fax : 28430 29243 

e-Mail : info@sitia.gr 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
∆ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ  
 
                                             

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 
 
 
 
 

ΑΡ.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  
 

 
Ειδών τροφίµων & γάλακτος για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου 
Σητείας και των Νοµικών του 
Προσώπων έτους 2016-2017   

 
4678/17-10-2016 
 
 
 
 

                                           
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
ΘΕΜΑ: «Προµήθεια Ειδών τροφίµων & γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό 
για τις ανάγκες  των υπηρεσιών του ∆ήµου Σητείας και των Νοµικών του Προσώπων 
έτους 2016-2017  »  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

• Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• Του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

• Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και κοινοτήτων 
•    Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-07) « Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
• Το άρθρο 4 του φεκ 240Α΄12/12/2012 Πράξη Νοµοθετικού περιεχοµένου που 

κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18) 
• Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθµό 53361/02-10-06 (ΦΕΚ 1503Β/11-10-06) 

«Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα 
προληπτικής ιατρικής» καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής Κ.Υ.Α ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ 
1323 Β/30-07-07) και την Κ.Υ.Α. µε αριθµό 31119/08 (ΦΕΚ 990 Β/28-05-08) 

• Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 
• Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων 

άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές 
διατάξεις").  

• Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου  ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων -Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός 
κώδικας -Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

• Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) 
«Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και  ∆ικτύων». 

• Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
άλλες διατάξεις» 

• Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

• To Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-3-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-
Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθµίσεις». 
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• Το Ν. 4270/14 « Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία ( ενσωµάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ- ∆ηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 

• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

• Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 
• Την αριθµ. 31/04-08-2016 Μελέτη του ∆ήµου Σητείας, που συνέταξε το Τµήµα 

Προµηθειών του ∆ήµου 
• Την υπ. αρ.  204 /31-08-2016 απόφαση του ∆.Σ του ∆ήµου Σητείας  για έγκριση της 

προµήθειας ,της διενέργειας  ∆ιαγωνισµού και τρόπου εκτέλεσης, 
• Την υπ. αρ. 114/2016 απόφαση του ∆οικ. Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου  

∆.Ε.Υ.Α.  Σητείας  
• Την υπ. αρ. 77/2016 απόφαση του ∆οικ. Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου  

∆.Ο.Κ.Α.Σ. Σητείας  
• Την υπ. αρ. 19/2016 απόφαση του ∆οικ. Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας του 

∆ήµου Μ.Α.∆.Ε.Σ. Α.Ε. 
• Την υπ’ αριθµό  200/2016 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου Σητείας  για τον 

καθορισµό των όρων διενέργειας του  διαγωνισµού 
 

Προκηρύσσει  Ηλεκτρονικό Ανοικτό  ∆ιαγωνισµό , για την ανάδειξη προµηθευτή για την 
προµήθεια  «Ειδών τροφίµων & γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών του ∆ήµου Σητείας και των Νοµικών του Προσώπων έτους 2016-2017  » µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει 
τιµής, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού (131.600,36 €)  µαζί µε το ΦΠΑ , µε τους 
παρακάτω όρους:  

 
Α ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α.1 Γενικές πληροφορίες 

Α.1.1  Αντικείµενο του διαγωνισµού 
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η επιλογή προµηθευτή  για την προµήθεια Ειδών 
τροφίµων & γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
∆ήµου Σητείας και των Νοµικών του Προσώπων έτους 2016-2017   
 
Α.1.2  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
Αναθέτουσα αρχή είναι ο ∆ήµος Σητείας 
∆ιεύθυνση έδρας του ∆ήµου: 
∆ιεύθυνση: ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9  Τ.Κ. 72300   ΣΗΤΕΙΑ  
http://www.sitia.gr/ 
Τηλέφωνο: 28433 40500 
Fax : 2843029243 
E-mail: info@sitia.gr 
Πληροφορίες: α) Ξηραδάκη Ειρήνη, τηλ. 28433 40518, e-mail : xiradaki@sitia.gr 
                        β) Κουµεντάκη Ελευθερία 2843340515, e-mail : eleftheria@sitia.gr  
 

NUTS 1: EL4   (Γεωγραφική Οµάδα : Νησιά Αιγαίου-Κρήτη) 

NUTS 2: EL43 (Περιφέρεια: Κρήτη) 

NUTS 3: EL432 (Νοµός: Λασιθίου) 

Α.1.3  Στοιχεία  Φορέων υλοποίησης της προµήθειας:  
α) ∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, µε Α.Φ.Μ.998792831, ∆.Ο.Υ. Αγ. Νικολάου, έδρα: 
Βαρθολοµαίου 9 , 72300 Σητεία  
β) ΝΠΙ∆  ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.Σ.) µε ΑΦΜ 090235682 , 
∆.Ο.Υ. Αγ. Νικολάου έδρα: Εµµ. Σταυρακάκη 38Α, 72300 Σητεία  
γ) ΝΠ∆∆  ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης (∆.Ο.Κ.Α.Σ.) 
998793028, ∆.Ο.Υ. Αγ. Νικολάου έδρα: Α. Παπανδρέου 6 , 72300 Σητεία  
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δ) Την Μονοµετοχική Ανώνυµη ∆ηµοτική Εταιρεία ( Μ.Α.∆.Ε.Σ. Α.Ε.) 998792474, ∆.Ο.Υ. 
Αγ. Νικολάου  έδρα: Παλαίκαστρο 
 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης 
Προσφορών, η οποία έχει συσταθεί σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 183/2016 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 

Α.1.4 Προϋπολογισµός 
Το συνολικό κόστος της προµήθειας σύµφωνα µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της, 
προϋπολογίζεται στο ποσό των (131.600,36 €)  µε ΦΠΑ  και θα αντιµετωπιστεί από 
πιστώσεις που έχουν εγγραφεί και θα  εγγραφούν στους προϋπολογισµούς των φορέων έτους 
2016-2017  
Οι αριθµοί αναφοράς της ονοµατολογίας ( C.P.V.) η ποσότητα και η αξία των ζητούµενων 
προϊόντων ανά αριθµό ( C.P.V.) έχουν συνολικά ως εξής :  

 
C.P.V. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΟΜΑ∆Α Α 15511000-3 ΓΑΛΑ 51.584,24 

ΟΜΑ∆Α Β 15811000-6 Είδη Αρτοπωλείου 10.921,95 

ΟΜΑ∆Α Γ 15119000-5 Είδη Κρεοπωλείου 7.616,20 

ΟΜΑ∆Α ∆ 15800000-6 Είδη Παντοπωλείου 20.444,84 

ΟΜΑ∆Α Ε 15300000-1 Είδη Οπωροπωλείου 7.081,55 

ΟΜΑ∆Α ΣΤ 15896000-5 Κατεψυγµένα Είδη 5.866,96 

ΟΜΑ∆Α Ζ 15221000-3 Κατεψυγµένα Ψάρια 4.237,50 

ΟΜΑ∆Α Η 15982000-5 
Είδη κάβας(Ποτά-

Αναψυκτικά) 
12.931,46 

ΟΜΑ∆Α Θ 15555100-4 
Ειδών Παγωτών και 

παγωµένων γλυκισµάτων 9.399,20 

ΟΜΑ∆Α I 15411110-6 Ελαιόλαδο 1.516,46 

 ΣΥΝΟΛΟ   131.600,36 

 
Αναλυτικά ανά φορέα :  
 
1. ∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
Προϋπολογισµός : 32.551,20 
Φ.Π.Α. 13% : 4.231,66 
∆απάνη : 36.782,86 
Πίστωση 2016: 36.782,86  ευρώ  
Κ.Α. : 10/6063.001,20/6063.001, 25/6063.001, 30/6063.001,35/6063.001,70/6063.001 
 
2. ∆.Ε.Υ.Α.Σ.  
Προϋπολογισµός : 7.480,20 
Φ.Π.Α. 13% : 972,43 
∆απάνη : 8.452,63 
Πίστωση : 8.452,63 ευρώ            
Κ.Α. : 60.02 
 
 
 
 

16PROC005273854 2016-10-21



5 
 
3. ∆.Ο.Κ.Α.Σ.-Παιδικοί Σταθµοί 
Προϋπολογισµός : 38.946,32 
Φ.Π.Α.  : 5.514,87 
∆απάνη : 44.461,19 
Πίστωση :  44.461,19 ευρώ          
Κ.Α. : 15-6481.200,15-6061.101,15-6061.200,15-6061.400,15-6061.300 
 
4. Μ.Α.∆.Ε.Σ. Α.Ε. 
Προϋπολογισµός : 34.392,64 
Φ.Π.Α.  : 7.511,04 
∆απάνη : 41.903,68 
Πίστωση :  41.903,68 ευρώ        
Κ.Α. : 20.01.00 
 
Τα προς προµήθεια είδη περιγράφονται και προδιαγράφονται στις συνηµµένες στην παρούσα 
τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται,:   

• Για τα είδη των οµάδων Ε ( Είδη οπωροπωλείου) , Γ (Είδη Κρεοπωλείου) , Ζ  
(Κατεψυγµένων ψαριών) , Ι (Ελαιόλαδο ) , το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί  
τοις εκατό (%) στην νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους  
την ηµέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο 
πιστοποίησης τιµών του Τµήµατος Εµπορίου της ∆/νσης Ανάπτυξης της  
Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.  
3438/06 , για το σύνολο των ειδών της οµάδας. 

• Για τα υπόλοιπα είδη τροφίµων (Οµάδες : Α, Β, ∆, ΣΤ, Η, Θ ) η κατακύρωση θα 
γίνει σε Προµηθευτή (ή προµηθευτές)  που θα προσφέρουν τη χαµηλότερη τιµή στο 
σύνολο των ειδών της οµάδας . 
 

  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µια ή περισσότερες οµάδες Α-Ι 
και για όποιο φορέα επιθυµούν ήτοι 1) ∆ήµος Σητείας 2) ∆.Ε.Υ.Α.Σ. 3) ∆.Ο.Κ.Α.Σ.-Παιδικοί 
Σταθµοί 4) ΜΑ∆ΕΣ Α.Ε. για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε οµάδας. 
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών µιας «οµάδας» επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της 
προσφοράς ολόκληρης της «οµάδας».  
Όλα τα υπό προµήθεια είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, προϊόντα εγκεκριµένων εταιριών 
ευρείας κατανάλωσης, και  σύµφωνα µε του όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, καθώς 
και τις Υγειονοµικές και Κτηνιατρικές διατάξεις αποκλειόµενης απολύτως της προµήθειας 
προϊόντων  κατώτερης ποιότητας. Να είναι  σύµφωνα µε το παρόν τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νοµίµως λειτουργούντα εργοστάσια και 
επιχειρήσεις. 

 

Α.2 Ειδικοί Όροι ∆ιαγωνισµού 

 
Άρθρο 1ο  
∆ηµοσίευση  της Προκήρυξης  
 
Η προκήρυξη του διαγωνισµού θα σταλθεί  για δηµοσίευση µε ηλεκτρονικά µέσα 
 Α) Στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης 
(ΦΕΚ)  
Β) Στην πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ) 
Γ) Στον ελληνικό τύπο στις εφηµερίδες: ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ,  ΓΕΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΗ ,  
∆) Στην Ιστοσελίδα της  « ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ » 
Ε) Ολόκληρο το κείµενο της διακήρυξης στο δικτυακό τόπο  του Κ.Η.Μ.∆.Σ. 
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ΣΤ ) Ολόκληρο το κείµενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και συγκεκριµένα στη 
διεύθυνση: www.sitia.gr 
Ζ)  Στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Σητείας  
  
 
 
Άρθρο 2ο  
Τεύχη ∆ιαγωνισµού-Συµβατικά Στοιχεία  
 
1. Τα τεύχη του διαγωνισµού ή έγγραφα της σύµβασης κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα:  

• Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού. 
• Η Συγγραφή υποχρεώσεων της µελέτης. 
• Το Τιµολόγιο Μελέτης - Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης. 
• Ο Προϋπολογισµός της µελέτης. 
• Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. 

2. Τα στοιχεία της σύµβασης, τα οποία προσαρτώνται σ' αυτήν, µε σειρά ισχύος είναι: 
• Η Σύµβαση. 
• Η διακήρυξη. 
• Οικονοµική Προσφορά του αναδόχου. 
• Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 
• Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
• Τιµολόγιο Μελέτης - Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης. 
• Προϋπολογισµός της µελέτης. 

 
 
 Άρθρο 3ο  
Χρόνος και Τόπος διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού-Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήµατος, ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον είκοσι 
δύο (22) ηµερών, από την ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης της προκήρυξης στο Τεύχος 
∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ και 
στον Ελληνικό Τύπο, , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 και 
στα άρθρα : 38(παρ.9),120,121(παρ.α)  & 377 (περ. 82)  του Ν. 4412/16. 
Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση στη Συγγραφή 
Υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
στο www.sitia.gr . 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

24/10/2016 25/10/2016 και 
ώρα 00:01 πµ 

14/11/2016 και 
ώρα 17:00 µµ 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη , στην ελληνική γλώσσα µε 
ηλεκτρονικό φάκελο , σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4155/13 , και της ΥΑ Π1/2390/2013. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 
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Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-
2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) » 
 
 
Άρθρο 4ο  
Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 
 
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - 
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 
εγγραφής : 
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε 
αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους 
χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής : 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής 
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 
εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης 
Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την 
εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) 
και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών 

• Οι οικονοµικοί φορείς -χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας : 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην 
ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην 
ελληνική, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του 
οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και 
σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 
µέσω του Συστήµατος. 
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο 
υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος 
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του 
 
 
 
Άρθρο 5ο  
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων  
 
Ο ∆ήµος Σητείας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της σύµφωνα µε το 
άρθρο 1ο και 3ο . 
Επισηµαίνεται ότι τα αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών και διευκρινίσεων 
για το περιεχόµενο της ∆ιακήρυξης µπορούν να υποβληθούν µέχρι και την 10η εργάσιµη 
ηµέρα πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών. 
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Αιτήµατα παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της 
ανωτέρω ηµεροµηνίας είναι εκπρόθεσµα και δεν εξετάζονται. 
Ο ∆ήµος Σητείας επεξεργάζεται τα ερωτήµατα που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω 
διαστήµατος και αναρτά το σχετικό έγγραφο µε τις παρεχόµενες διευκρινίσεις, 
συγκεντρωτικά, το αργότερο µέχρι τέσσερις (4) ηµερολογιακές ηµέρες πριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, στο δικτυακό τόπο του ∆ιαγωνισµού, 
µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Το έγγραφο αυτό 
είναι σε µορφή αρχείου .pdf και φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
 
Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού 
µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής 
συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους 
στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, 
µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο 
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν 
εξετάζονται. 
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 
απαντήσεις εκ µέρους της υπηρεσίας , σχετικές µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  
 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών,  
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 121 του Ν. 4412/16, ούτως ώστε όλοι οι  
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων  
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον  
οικονοµικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από  
την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 
β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που  
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί Έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την  
προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από τις αναθέτουσες αρχές να  
παρατείνουν τις προθεσµίες. 
 
 
 
Άρθρο 6ο  
∆ικαίωµα Συµµετοχής 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
(α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου ή διµερείς σχετικές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται 
επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης.  
(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται 
επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης 
(γ) συνεταιρισµοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης 
(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο 
της παρούσης 

Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος "Ανάδοχος" αφορά σε όλες τις 
προαναφερθείσες κατηγορίες.  
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Άρθρο 7ο  
Αποκλεισµός υποψηφίων 
 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16 , Αποκλείεται  
από τη συµµετοχή σε δηµόσια σύµβαση, ο οικονοµικός φορέας όταν:  
1. Υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη  καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα 
αρχή, για έναν  από τους ακόλουθους λόγους: 
 

• Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου Της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέµηση 
του οργανωµένου εγκλήµατος. 

• ∆ωροδοκία, 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 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα 

• Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύµβασης για την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε µε το ν. 
2803/2000. 

• Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 
2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας ή ηθική αυτουργίας ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος 
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

• Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας , κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την 
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008. 

• Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και 
για την προστασία των θυµάτων της , καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου, η οποία ενσωµατώθηκε στην 
εθνική νοµοθεσία µε το ν.4198/2013. 

 
Σηµείωση: 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. 
Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισµού αφορούν ιδίως: 
(α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ 
και ΕΕ) τους διαχειριστές. 
(β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύµβουλο καθώς και όλα τα 
µέλη του ∆.Σ. 

 
2. Αποκλείσθηκε  από τη συµµέτοχή σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 
 
3. Τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 
δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 
 

4. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης. 
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5. Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής  ή όταν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 
 
6. Έχει  καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή του βάσει 
απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου ή έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό 
παράπτωµα που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο 
 
7. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρµόζεται όταν ο 
οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.  
 
8. ∆εν τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργασιακού δικαίου 
 
Επίσης αποκλείονται κατά την αξιολόγηση προσφορές , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4412/16 ,  που: 

• Είναι αόριστες, ώστε να µην µπορεί να εκτιµηθούν ή είναι υπό αίρεση ή 
περιέχουν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία. 

• Είναι εναλλακτικές, σε σχέση µε τις ζητούµενες προµήθειες. 
 
 
Άρθρο 8ο  
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  
 
8.1 Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 4412/16 και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων 
συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.  
Η µη προσκόµιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί  λόγο 
αποκλεισµού του συµµετέχοντος.  
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής: 
 
8.1.1. Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ( µε τους όρους που αναφέρονται 
στο άρθρο 12ο της παρούσας ) που είναι το 1% επί της συνολικής ενδεικτικά  
προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το  ΦΠΑ, κατά το άρθρο 72 του Ν.4412/2016, και πρέπει  
να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
 
8.1.2.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ψηφιακά υπογεγραµµένη ,στην οποία θα 
δηλώνεται ότι: 

• ∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης 
• ότι δεν έχουν αποκλειστεί από τη συµµέτοχή σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων 
• Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης των σχετικών µε αυτή διατάξεων και των 

τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
• Σε ποίο φορέα ή φορείς επιθυµούν να δώσουν προσφορά και για ποια ή ποίες οµάδες 

ειδών. 
• Ότι  στο πρόσωπο τους δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού όπως αναλυτικά 

ορίζονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/16  
 

8.1.3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ,ψηφιακά υπογεγραµµένη, που θα  
δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο  
αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παραγρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412 / 16, ήτοι  :  
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• Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου Της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέµηση 
του οργανωµένου εγκλήµατος. 

• ∆ωροδοκία, 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 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα 

• Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύµβασης για την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε µε το ν. 
2803/2000. 

• Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 
2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας ή ηθική αυτουργίας ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος 
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

• Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας , κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την 
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008. 

• Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και 
για την προστασία των θυµάτων της , καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου, η οποία ενσωµατώθηκε στην 
εθνική νοµοθεσία µε το ν.4198/2013. 

 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση 8.1.3   
υποβάλλουν : 
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. 
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό 
πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον 
Πρόεδρο του συνεταιρισµού. 
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε 
µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
 
 
8.1.4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ,ψηφιακά υπογεγραµµένη, που θα δηλώνεται ότι 
: α) δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (β) της παρ. 4 του άρθρου 
73 του Ν.4412/2016 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού 
ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου. 
β) ∆εν έχουν καταδικαστεί µε δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα 
σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή τους 
 
8.1.5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ,ψηφιακά υπογεγραµµένη, που θα δηλώνεται ότι 
: είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους 
καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
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8.1.6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ,ψηφιακά υπογεγραµµένη, που θα δηλώνεται ότι 
:αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή και 
έντυπη προσκόµιση, όπου απαιτείται, των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύµφωνα µε το  
άρθρο 103 & 80 του Ν. 4412/16.  

 

8.1.7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ,ψηφιακά υπογεγραµµένη, που θα δηλώνεται ότι 
δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης που είχε ως αποτέλεσµα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες 
κυρώσεις. Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή 
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 
 
8.1.8.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ψηφιακά υπογεγραµµένη ,  στην οποία θα 
δηλώνεται  ότι: είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυµία 
του Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν ( ρητά 
κατονοµαζόµενες ), προκειµένου για Νοµικά Πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, 
προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένου στο Επιµελητήριο.  
 
8.1.9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ,ψηφιακά υπογεγραµµένη, που θα δηλώνεται ότι 
:ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς). 
 
8.1.10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ψηφιακά υπογεγραµµένη ,  στην οποία θα 
δηλώνεται  ότι: 

• Η παράδοση  των  ειδών θα γίνεται µε δαπάνη του προµηθευτή, µε δικά του, ή 
µισθωµένα από αυτόν  µεταφορικά µέσα ή ψυγεία (όπου απαιτείται) , τα οποία θα είναι 
καθαρά και απολυµασµένα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί µεταφοράς 
τροφίµων 

• Ειδικά για τη προµήθεια Γάλακτος & Παγωτών θα δηλώνει ότι : 
α)Αναλαµβάνει να εγκαταστήσει ικανό αριθµό ψυγείων στους συγκεκριµένους 
χώρους παράδοσης που θα αναφέρουν οι σχετικές συµβάσεις, έχοντας και την ευθύνη 
συντήρησής τους, και ότι τα ψυγεία θα χορηγηθούν µε χρησιδάνειο στον κάθε φορέα. 

 
� Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει 

να  υπογράφονται 
• από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή 
• όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής, 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 

� Επισηµαίνεται ότι οι  υπεύθυνες δηλώσεις του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» υπογράφονται ψηφιακά από τον έχοντα προς 
τούτο υποχρέωση, φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των 
προσφορών (άρθρο 3 του Ν.4250/2014) και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής. 
 

8.1.11  Παραστατικό εκπροσώπησης κατά το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016, εφόσον 
συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο / εκπρόσωπό τους. 
 
8.1.12 Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος .  Τα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης, νοµιµοποίησης και εκπροσώπησής τους, όπως και 
λοιπά νοµιµοποιητικά έγγραφα (Καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) εν ισχύ, από τα οποία να προκύπτει 
ποιοι δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο  µε την υπογραφή τους και αναλυτικά :  
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• Σε ότι αφορά στην συµµετοχή εταιριών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.  απαιτούνται τα παρακάτω: 
1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δηµοσιευτεί 

όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού  
3. Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να 

περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 
υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν 
υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά 
απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο ως 
αντίκλητος. 

4. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο 
∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν 
µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, 
αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 

       5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του   
           καταστατικού . 

 
• Σε ότι αφορά στην συµµετοχή εταιριών Ο.Ε, και Ε.Ε.  απαιτούνται τα παρακάτω: 

 
1.   Αντίγραφο του καταστατικού µε όλες τις µέχρι σήµερα τροποποιήσεις του  
2.   Απόφαση των διαχειριστών περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό 
3.   Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των   
      τροποποιήσεων του καταστατικού. 
 

• Σε ότι αφορά στην συµµετοχή φυσικών προσώπων   απαιτούνται τα παρακάτω: 
1. Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις 
µεταβολές του. 
 

8.2 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε  
την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε  
προσφέροντα που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Η Ένωση δεν υποχρεούται να  
περιβληθεί σε ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει προσφορά, όµως στην  
περίπτωση που της ανατεθεί η σύµβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νοµική  
µορφή. Επίσης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να  
υποβάλλονται χωριστά για κάθε µέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της  
ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύµβασης σε  
αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που  
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, µέλος της Ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί  
στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι  
µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα µέλη της, η Σύµβαση εξακολουθεί να  
υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της. Η δυνατότητα  
εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα µέλη εξετάζεται από το ∆ήµο  
Σητείας η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο ∆ήµος Σητείας αποφασίσει ότι τα  
εναποµείναντα µέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε  
αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, µε προσόντα αντίστοιχα του µέλους που  
αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί µε  
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Σητείας. 
 
8.3  Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται και από τα αλλοδαπά 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα αλλά µε έκδοση µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία στη χώρα 
εγκατάστασής τους 
 
8.4  Σε περίπτωση εγκατάστασης των συµµετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά 
που εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, πρέπει 
να υποβάλλονται επικυρωµένα από την κατά το νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας 
του ιδρύµατος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα.  
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8.5  Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής και οι προσφορές υποβάλλονται στην 
Ελληνική γλώσσα. 
 
8.6 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση 
του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για 
τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή 
µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του 
δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.    
 
8.7 Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής που έχουν υποβληθεί µε την 
ηλεκτρονική προσφορά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf  και δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από 
τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα ( άρα δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) τότε οφείλουν 
επί ποινή αποκλεισµού να τα προσκοµίσουν στην  Υπηρεσία πρωτοκόλλου του ∆ήµου 
Σητείας  ,σε έντυπη µορφή, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή  της προσφοράς τους (σε  σφραγισµένο (υπο) φάκελο µε εξωτερικές ενδείξεις 
Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνικής προσφοράς). Τα εν λόγω 
δικαιολογητικά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισµού. 
Θα πρέπει να προσκοµιστούν όλα τα δικαιολογητικά πλην των ΦΕΚ. και των εγγράφων που 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 
Όσα δικαιολογητικά  υπογράφονται από τον ίδιο το συµµετέχοντα πρέπει να φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.  
 
8.8 Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των 
απαιτούµενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). 
 
 
Άρθρο 9ο  
Κατάρτιση και υποβολή προσφορών –Τιµές 
 
9.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο 
άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,στο Ν. 4412/16, µετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση 
των προσφορών ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
σύστηµα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-
2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
Επισηµαίνεται ότι συµµετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν 
προσφορά µετά την υποβολή της.  
Υποβολή προσφορών µόνο σε έντυπη µορφή δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους 
αποστολείς τους.  
 
9.2 Περιεχόµενο προσφορών 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
προσφορά» και 
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
[*( υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ] 
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� Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από 
αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 
Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του 
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4412/16 , εφόσον ένας συµµετέχοντας 
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές , λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού 
απορρήτου , θα πρέπει να προσκοµίσει , σχετική δήλωσή του, που θα αναφέρει ρητά όλες τις 
σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλουν την εµπιστευτικότητα της 
πληροφορίας. ∆εν χαρακτηρίζονται ως Εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές 
µονάδος, τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της 
τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση. 
  
9.2.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» 
υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισµού ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf  όλα τα 
απαιτούµενα σύµφωνα µε τη διακήρυξη και την κείµενη νοµοθεσία δικαιολογητικά και 
συγκεκριµένα :  

α) Τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα,  µε το άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης 
(∆ικαιολογητικά συµµετοχής ) ,το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ 
Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
β) Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. ως ακολούθως :  

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ψηφιακά υπογεγραµµένη, που θα δηλώνεται η  
χώρα προέλευσης και παραγωγής των προς προµήθεια ειδών, Επίσης, θα  δηλώνεται 
η µονάδα κατασκευής και ο τόπος εγκατάστασης  εκτός αν πρόκειται για προϊόντα 
κοινοτικής προέλευσης.  

 
� Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω ∆ικαιολογητικά του (υπο) φακέλου ∆ικαιολογητικά 

συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά  που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική 
προσφορά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf  και δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον 
ίδιο τον οικονοµικό φορέα ( άρα δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) τότε 
οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού να τα προσκοµίσουν στην  Υπηρεσία 
πρωτοκόλλου του ∆ήµου Σητείας  ,σε έντυπη µορφή, εντός τριών (3) εργασίµων 
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή  της προσφοράς τους (σε  σφραγισµένο 
υποφάκελο µε εξωτερικές ενδείξεις επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά συµµετοχής-
τεχνικής προσφοράς). Τα εν λόγω δικαιολογητικά παραδίδονται στην επιτροπή 
διαγωνισµού.  

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρµα 
του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή 
pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και 
του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν 
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος , ο 
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του) 
Τα τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι 
ψηφιακά υπογεγραµµένα από την κατασκευάστρια εταιρεία  . Σε αντίθετη περίπτωση θα 
πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον 
προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται 
µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. 
 
Τα τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισής τους σε έντυπη µορφή 
εντός της προθεσµίας των 3 εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή  τους. Η 
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αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει από τον προσφέροντα να προσκοµίσει 
το σύνολο ή µέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά ο συµµετέχων. 
 
 
9.2.2  Περιεχόµενα (υπο)φακέλου « Οικονοµική Προσφορά » 
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική 
προσφορά του οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή). 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
(υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 

� ∆εν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε 
απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της 
οικονοµικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 
Προσφορά». Οµοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί 
σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω µη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 
του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής -Τεχνική Προσφορά»), η εκ 
παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής 
προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 

 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  Εφόσον οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν 
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος , ο 
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του) 
Επισηµαίνεται ότι ο οικονοµικός φορέας  θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να επισυνάψει 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf στον (υπο) φάκελο  της οικονοµικής προσφοράς το 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που προσαρτάται στην παρούσα διακήρυξη. 
  
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της 
οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή 
προσφοράς την τιµή µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση 
του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Ενδεικτική Τιµή που τίθεται στην  
παρούσα ∆ιακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος. (Αφορά µόνο τα είδη των  
οµάδων Ε ( Είδη οπωροπωλείου) , Γ (Είδη Κρεοπωλείου) , Ζ (Κατεψυγµένων ψαριών), 
Ι( Ελαιόλαδο ) όπου κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί 
τοις εκατό (%) στην νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την  
ηµέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο  
πιστοποίησης τιµών του Τµήµατος Εµπορίου της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής  
Ενότητας Λασιθίου )  
Παράδειγµα :  
Για τις παραπάνω οµάδες τροφίµων η τιµή στην ηλεκτρονική προσφορά θα δίδεται 
σύµφωνα µε το παρακάτω υπόδειγµα και θα προέρχεται από το ποσοστό έκπτωσης  στο 
τιµολόγιο της µελέτης. 
 
Στήλη 1  Στήλη 2  Στήλη 3  Στήλη 4  Στήλη 5  Στήλη 6  
Είδος ΜΜ Ποσότητα Ενδεικτική 

τιµή 
µονάδας 

Ποσοστό 
έκπτωσης 
% 

Τιµή 
Προσφοράς 

Αχλάδια Κιλό 150 2,300 € 5% 2,180 € 
Στήλη 3 = Ποσότητα σύµφωνα µε την µελέτη 
Στήλη 4 = Ενδεικτική τιµή Μελέτης 
Στήλη 5 = Προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 
Στήλη 6 = Στήλη 4 - (Στήλη 4 Χ Στήλη 5) 
Επισηµαίνονται σχετικά µε την συµπλήρωση του εν λόγω εντύπου (προσάρτηµα), τα κάτωθι: 
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A. Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του 
διαγωνιζόµενου, και να υπογράφεται ψηφιακά από: 
α) τον ίδιο τον προµηθευτή  (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) 
β) το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και 
γ) σε περίπτωση κοινοπραξίας, από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο. 
B. Αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το ποσοστό 
έκπτωσης ολογράφως και αριθµητικώς. 
Γ. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά  για µια ή 
περισσότερες οµάδες Α-Ι και για όποιο φορέα επιθυµούν ήτοι 1) ∆ήµος Σητείας 2) 
∆.Ε.Υ.Α.Σ. 3) ∆.Ο.Κ.Α.Σ.-Παιδικοί Σταθµοί 4) ΜΑ∆ΕΣ Α.Ε. για τη συνολική ωστόσο 
προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε οµάδας. 
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών µιας «οµάδας» επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της 
προσφοράς ολόκληρης της «οµάδας».  
∆. Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που είναι ισότιµες, δηλαδή µε την 
ίδια ακριβώς τιµή , τότε διενεργείται κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που 
υπέβαλαν ισότιµες προσφορές . Η κλήρωση γίνεται ενώπιων του αρµόδιου συλλογικού 
οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 
 
9.3 Τιµές  
Α) Οι τιµές των προσφορών, θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαµβάνουν : 

• Όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασµούς, µεταφορικά κλπ) οι οποίες βαρύνουν εξ 
ολοκλήρου τον προµηθευτή  

• Τις νόµιµες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν επίσης τον προµηθευτή   
 Προσφορές σε άλλο νόµισµα ή προσφορές που αναφέρονται σε συνάλλαγµα ή ρήτρα 
συναλλάγµατος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Β) Για τα είδη των οµάδων Ε ( Είδη οπωροπωλείου) , Γ (Είδη Κρεοπωλείου) , Ζ  
(Κατεψυγµένων ψαριών ) , Ι( Ελαιόλαδο )  οι συµµετάσχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει  
να δώσουν επί της εκατό (%) έκπτωση, θα αναγράφεται δε στην προσφορά τους ολογράφως  
και αριθµητικός.  Η τιµή χρέωσης θα υπολογίζεται αφού αφαιρεθεί από τη µέση  
διαµορφούµενη λιανική τιµή πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης του, όπως αυτή  
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών του Τµήµατος Εµπορίου  
της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, το ποσοστό (%) έκπτωσης  
που αναγράφεται στην προσφορά του προµηθευτή.  
Γ) Για τα είδη των λοιπών Οµάδων  οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να δώσουν προσφορά επί της 
τιµής ανά είδος , για όλα τα είδη της κάθε οµάδας . 
∆) Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος 
προσφοράς και της σύµβασης ούτε και σε τυχόν παρατάσεις της. 
Ε)  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη , όπως επίσης και 
κάθε προσφορά από την οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται 
ενιαία τιµή για τα ίδια είδη. 
ΣΤ) Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης 
∆ιαγωνισµού. 
Ζ) Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού, 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Από το σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής της προσφοράς. 
 
Άρθρο 10ο  
Χρόνος Ισχύος των Προσφορών  
 
Α) Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για 180 
ηµέρες προσµετρούµενες  από την επόµενη της ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών του διαγωνισµού η οποία ηλεκτρονική αποσφράγιση έχει οριστεί στις 
18/11/2016.  
 Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Β)  Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονική 
διάρκεια ίση µε την προβλεπόµενη από τη παρούσα διακήρυξη αρχική διάρκεια ισχύος της  
προσφοράς (∆ηλαδή για επιπλέον διάστηµα 6 µηνών ) , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο  
97 του Ν. 4412/2016. 
Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ο ∆ήµος Σητείας απευθύνει  
ερώτηµα προς τους προσφέροντες µέσω του Συστήµατος, πριν τη λήξη ισχύος των  
προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι  
προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την  
κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτούς και σε περίπτωση που  
αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις εγγυητικές επιστολές  
συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Οι νέες εγγυητικές  
επιστολές πρέπει να προσκοµισθούν σε έντυπη µορφή στο ∆ήµο Σητείας εντός τριών (3)  
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. Για τους διαγωνιζόµενους που  
αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν για το παραπάνω  
αυτό διάστηµα. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν ο ∆ήµος Σητείας 
που διενεργεί το διαγωνισµό κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του  
διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό  
µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της προσφοράς τους, εφόσον 
τους ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς τους πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού 
συνεχίζεται µόνο µε όσους παρέτειναν τον χρόνο ισχύος των προσφορών τους. 
 
Γ) Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την  
κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της  
αποσυρθεί, ο προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

• έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση, 
• κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή 

δικαστική ενέργεια. 
 
 
Άρθρο 11ο  
Αντιπροσφορές-Εναλλακτικές προσφορές  
Στο ∆ιαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε 
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
 
Άρθρο 12ο  
Εγγυήσεις  
12.1 Εγγύηση συµµετοχής 
 
Α) Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 1% ( ένα επί της εκατό) του 
προϋπολογισµού της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. , εφ’ όσον ο προσφέρων συµµετέχει για το 
σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. 
Β) Όταν η προσφορά αφορά µέρος των προς προµήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην 
περίπτωση που η εγγύηση συµµετοχής καλύπτει το προαναφερόµενο ποσοστό 1% όχι επί του 
συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης χωρίς ΦΠΑ  αλλά επί του µέρους του 
που του αντιστοιχεί στο µέρος των προς προµήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την 
περίπτωση όµως η κατακύρωση περιορίζεται για το µέρος των προς προµήθεια ειδών που 
καλύπτεται από την εγγύηση.  
Γ) Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες, µετά την 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, που ορίζεται στο άρθρο 10ο  της παρούσας 
διακήρυξης δηλαδή θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον (210) ηµέρες, προσµετρούµενες 
από την επόµενη της ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
του διαγωνισµού, η οποία ηλεκτρονική αποσφράγιση έχει οριστεί  στις 18/11/2016. 
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Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει , η αναθέτουσα αρχή µπορεί πριν 
τη λήξη της να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει ,  εντός εύλογου χρονικού 
διαστήµατος,  τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 
∆) Η Εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει , αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά 
τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα 
άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/16., αν δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα απαιτούµενα µε τη 
παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικά , ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της 
σύµβασης. 
 
Ε) Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής επιστρέφονται ως εξής: 
α) Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης. 
β) Οι εγγυήσεις συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς ∆ιαγωνιζόµενους, µετά :  

• Την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης 
επι ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

• Την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση 
απόφασης επ΄αυτών και  

• Την ολοκλήρωση του προσυµβατικού Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον 
απαιτείται.  

 
 
ΣΤ) Οι εγγυήσεις συµµετοχής , ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει πρέπει να 
αναφέρουν και τα ακόλουθα :  
Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

1. Την ηµεροµηνία Έκδοσης 
2. Τον Εκδότη 
3. Τον Φορέα στον οποίο απευθύνεται ( ∆ήµος Σητείας ) 
4. Τον Αριθµό της Εγγυητικής Επιστολής 
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 
6. Την πλήρη Επωνυµία , το ΑΦΜ και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση 
7. Τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών του διαγωνισµού δηλαδή την 18/11/2016   
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα , ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως ή της διζήσεως   
9. Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από την απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται  

10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

11. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο Χρόνος ισχύος της εγγύησης 
πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος της προσφοράς που ζητά η παρούσα 
διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) µήνα. 

 
Από τα µε αρ. 8 έως 11 ως άνω στοιχεία, εξαιρούνται τα γραµµάτια εγγυοδοτικής 
παρακαταθήκης, όπως του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, καθώς και στην   
περίπτωση αυτή ο ίδιος ο οφειλέτης εγγυάται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
καταβάλλοντας ο ίδιος το χρηµατικό ποσό για δικό του λογαριασµό. 
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων παρατίθεται  πίνακας µε τα ποσά των εγγυητικών 
επιστολών συµµετοχής που αντιστοιχούν στις οµάδες ειδών και στους φορείς που κατ’ 
επιλογήν µπορεί να υποβληθεί προσφορά: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ 

ΕΙ∆ΟΣ :   ΟΜΑ∆Α Α ΓΑΛΑ 
ΟΜΑ∆Α Β ΕΙ∆Η 
ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΟΜΑ∆Α Γ ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΑΛΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜ. 1% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙ∆ΩΝ 

ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜ  1% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙ∆ΩΝ 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1% 

ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ 45.649,77 456,50 9.205,00 92,05 6.740,00 67,40 

∆ΗΜΟΣ 
ΣΗΤΕΙΑΣ 32.551,20 325,51         

∆.Ε.Υ.Α.Σ 7.480,20 74,80         

∆.Ο.Κ.Α.Σ. 
Παιδ.Σταθµ 5.618,37 56,18 3.095,00 30,95 6.740,00 67,40 

Μ.Α.∆.Ε.Σ. 
Α.Ε. 6.110,00 61,10     

  
  
         

ΕΙ∆ΟΣ :  
ΟΜΑ∆Α ∆ ΕΙ∆Η 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΟΜΑ∆Α Ε ΕΙ∆Η 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΟΜΑ∆Α ΣΤ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΕΙ∆Η 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙ∆ΩΝ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜ  1% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜ  1% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΤΕΨ/ΝΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜ  1% 

ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ 17.382,73 173,83 6.266,86 62,67 4.917,00 49,17 

∆ΗΜΟΣ 
ΣΗΤΕΙΑΣ           

∆.Ε.Υ.Α.Σ             

∆.Ο.Κ.Α.Σ. 
Παιδ.Σταθµ 11.652,09 116,52 5.756,86 57,57 992,00 9,92 

Μ.Α.∆.Ε.Σ. 
Α.Ε. 5.730,64 57,31 510,00 5,10 3.925,00 39,25 

            

ΕΙ∆ΟΣ :  
ΟΜΑ∆Α Ζ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΨΑΡΙΑ 
ΟΜΑ∆Α Η    ΕΙ∆Η ΚΑΒΑΣ 

(ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨ) 
ΟΜΑ∆Α Θ      ΠΑΓΩΤΑ-

ΠΑΓΩΜ.ΓΛΥΚ/ΤΑ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΤΕΨ.ΨΑΡΙ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜ  1% 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΕΙ∆ΩΝ  ΚΑΒΑΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜ  1% 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΕΙ∆ΩΝ  

ΠΑΓΩΤΩΝ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜ 1% 

ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ 3.750,00 37,50 10.537,00 105,37 7.580,00 75,80 

∆ΗΜΟΣ 
ΣΗΤΕΙΑΣ             

∆.Ε.Υ.Α.Σ             

∆.Ο.Κ.Α.Σ. 
Παιδ.Σταθµ 3.750,00 37,50       

Μ.Α.∆.Ε.Σ. 
Α.Ε.     10.537,00 105,37 7.580,00 75,80 
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ΕΙ∆ΟΣ :  ΟΜΑ∆Α Ι   ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜ 1% 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΟΜΑ∆ΩΝ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜ 1% 

ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ 1.342,00 13,42 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 113.370,36 1.133,70 

∆ΗΜΟΣ 
ΣΗΤΕΙΑΣ     

∆ΗΜΟΣ 
ΣΗΤΕΙΑΣ 32.551,20 325,51 

∆.Ε.Υ.Α.Σ     ∆.Ε.Υ.Α.Σ 7.480,20 74,80 

∆.Ο.Κ.Α.Σ. 
Παιδ.Σταθµ 1.342,00 13,42 

∆.Ο.Κ.Α.Σ. 
Παιδ.Σταθµ 38.946,32 389,46 

Μ.Α.∆.Ε.Σ. 
Α.Ε.     Μ.Α.∆.Ε.Σ. Α.Ε. 34.392,64 343,93 

 
 
12.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
 
Α) Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης τις οποίες θα εκδώσουν οι προµηθευτές (ή ο 
προµηθευτής) στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση θα εκδοθούν υπέρ του φορέα µε τον 
οποίο θα υπογραφεί σύµβαση. Ο Προµηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε ποσοστό  5%  (πέντε επί της εκατό) επί της συνολικής συµβατικής αξίας  χωρίς το ΦΠΑ. 
Β) Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Γ) Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
∆) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης , ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει πρέπει να 
αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συµµετοχής (βλ. παρ. 12.1 (ΣΤ) παραπάνω) µε τις 
εξής διαφορές :  

• ∆εν θα αναφέρουν την σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού 

• Θα αναφέρουν τον αριθµό και τον τίτλο της σύµβασης που τους ανατέθηκε  
• Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης , αυτός θα πρέπει ναι 

είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παράδοσης, πλέον τριών (3) µηνών. 
Ε) Η Εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο 
συµβαλλόµενους. 
 
Οι  εγγυήσεις µπορεί να εκδίδονται  από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα 
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-
µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή  να 
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο ταµείο παρακαταθηκών και δανείων , τα τοκοµερίδια ή 
µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.  
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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Άρθρο 13ο  
Γλώσσα ∆ιαδικασίας 
 
Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας 
Αρχής είναι συντεταγµένο στην Ελληνική γλώσσα. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται 
στην Ελληνική γλώσσα. 
Όλα τα δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που 
θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόµενους στην παρούσα διαδικασία, επί ποινή απαραδέκτου, 
θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης, 
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. Η 
µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του 
ΥΠ.ΕΞ. είτε από το αρµόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 
του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας 
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά  οφείλουν να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τυχόν τεχνικά φυλλάδια. 
 
 
Άρθρο 14ο  
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης  
 
Α Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού  ή της νοµιµότητας διεξαγωγής 
του, ή της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους 
οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/16 ,και την περ. 
β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 , συµπληρώνοντας την ειδική φόρµα του 
συστήµατος στο ΕΣΗ∆ΗΣ και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου 
pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.  
Ειδικά για τις ενστάσεις που υποβάλλονται :  
1) Κατά της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού υποβάλλονται  ενώπιον της αναθέτουσας αρχής 
µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
2) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής για τη νοµιµότητα διεξαγωγής του διαγωνισµού ή τη 
συµµετοχή σε αυτόν, µόνο από οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή 
αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που 
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο,  υποβάλλονται µέχρι πέντε (5) ηµέρες  από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. 
 
 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιων της αναθέτουσας αρχής η οποία αποφασίζει εντός 
προθεσµίας 10 ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας ,τεκµαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης . 
Για το παραδεκτό της άσκησης της ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης , η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου 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.  
Β) Οι  ∆ιαγωνιζόµενοι οικονοµικοί φορείς που υπέβαλαν ενστάσεις, ενηµερώνονται 
ηλεκτρονικά στην ειδική φόρµα του συστήµατος στο ΕΣΗ∆ΗΣ για την αποδοχή ή απόρριψη 
της ένστασής τους. 
 
 
Άρθρο 15ο  
∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών  
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 18/11/2016 και ώρα 10:00 
π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και διαδικασιών. 

16PROC005273854 2016-10-21



23 
 
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» . 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση 
των λοιπών στοιχείων αυτών. 
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
-Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι 
προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να 
λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 
 
Άρθρο 16ο  
∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών 
 
Για την τελική επιλογή του προµηθευτή , κριτήριο κατακύρωσης  είναι η πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής. 
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνεται υπόψη : η συµφωνία της προσφοράς προς 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης, η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε 
τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, 
καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. 
Συγκεκριµένα κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται :  

• Για τα είδη των οµάδων Ε ( Είδη οπωροπωλείου) , Γ (Είδη Κρεοπωλείου) , Ζ  
(Κατεψυγµένων ψαριών) , Ι (Ελαιόλαδο ) , το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί  
τοις εκατό (%) στην νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους  
την ηµέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο 
πιστοποίησης τιµών του Τµήµατος Εµπορίου της ∆/νσης Ανάπτυξης της  
Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.  
3438/06 , για το σύνολο των ειδών της οµάδας. 

• Για τα υπόλοιπα είδη τροφίµων (Οµάδες : Α, Β, ∆, ΣΤ, Η, Θ ) η κατακύρωση θα 
γίνει σε Προµηθευτή (ή προµηθευτές)  που θα προσφέρουν τη χαµηλότερη τιµή στο 
σύνολο των ειδών της οµάδας . 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι 
αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος 
προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή.  Ισότιµες , θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο 
ακριβώς ποσοστό έκπτωσης ή την ίδια τιµή ,και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής -Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων όπως αναλυτικά ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν. 4412/16. 
Συγκεκριµένα η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 
Α) ελέγχει για κάθε έναν από του διαγωνιζόµενους την έγκυρη συµµετοχή του σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, δηλαδή: 
• την πληρότητα και ορθότητα του φακέλου “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 
Προσφορά” κατά το άρθρο 8ο , 
• το δικαίωµα συµµετοχής του στη διαδικασία σύµφωνα µε τα άρθρα 6ο  και 7ο   
• την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών που θα προσκοµιστούν στο Γραφείου 
Πρωτοκόλλου του  ∆ήµου Σητείας , όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 8ο  και 9ο  της  
Παρούσας. 
Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού µπορεί να 
απευθύνει ηλεκτρονικό αίτηµα µέσο του συστήµατος στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό 
και να  ζητήσει διευκρινήσεις  επί των δικαιολογητικών της προσφοράς τους , σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/16, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να 
είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού να 
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παρέχουν ηλεκτρονικά µέσο του συστήµατος και εγγράφως αν ζητηθεί ,µέσα στην ανωτέρω 
προθεσµία, τις ζητούµενες διευκρινήσεις .  
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 διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή 
εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή 
συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη 
υποβληθεί. 
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα , είναι υποχρεωτική για την 
αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των 
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 
Β) Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού  αφού µονογράψει τα δικαιολογητικά 
και τις τεχνικές προσφορές των συµµετεχόντων , συντάσσει Πρακτικό Αξιολόγησης 
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και Τεχνικής Προσφοράς. Με το πρακτικό αυτό η επιτροπή 
αξιολόγησης διαγωνισµού προτείνει τον αποκλεισµό περιπτώσεων παραβίασης των όρων ή 
έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή 
µη» και το πρακτικό αυτό κοινοποιείται στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία εκδίδει απόφαση 
για έγκριση ή µη του ανωτέρου σταδίου. Η απόφαση αυτή αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό 
µήνυµα (µε χρήση του συστήµατος) στους συµµετέχοντες. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης  χωρεί  ένσταση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 127 του 
Ν. 4412/16  µόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 
στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται µόνο ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος επισυνάπτοντας το 
σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
Η εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, γίνεται από  
την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, η οποία εισηγείται σχετικά προς την Οικονοµική  
Επιτροπή για λήψη της σχετικής απόφασης περί της αποδοχής ή µη της ένστασης. 
Γ) Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το ανωτέρω στάδιο, και µετά την άπρακτη 
παρέλευση του χρόνου υποβολής τυχόν ενστάσεων , ορίζεται η ηµεροµηνία και ώρα 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών.  
Στους συµµετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούµενο στάδιο, µε µέριµνα 
της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, πραγµατοποιείται, µέσω ηλεκτρονικού 
µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, ενηµέρωση για την καθορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα 
διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών τους προσφορών.  
Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού στη συνέχεια προχωρά στο επόµενο στάδιο 
αξιολόγησης και αποσφραγίζει ηλεκτρονικά τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους των 
οικονοµικών προσφορών.  
Συγκεκριµένα η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού, ελέγχει την ορθότητα συµπλήρωσης της 
Προσφερόµενης Τιµής στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος καθώς 
και του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζόµενων, κατά το άρθρο 9.2.2. της 
παρούσας. 
Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού αφού µονογράψει τα έντυπα της 
οικονοµικής προσφοράς, συντάσσει Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονοµικών προσφορών στο 
οποίο καταχωρούνται οι οικονοµικές προσφορές σε πίνακα  και η επιτροπή κατατάσσει τους 
προσφέροντες κατά σειρά µειοδοσίας, και το πρακτικό αυτό κοινοποιείται στην Οικονοµική 
Επιτροπή η οποία εκδίδει απόφαση για έγκριση ή µη του ανωτέρου σταδίου. Η απόφαση 
αυτή αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό µήνυµα (µε χρήση του συστήµατος) στους 
συµµετέχοντες. 
Αν υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που είναι ισότιµες , διενεργείται δηµόσια 
κλήρωση από την Επιτροπή  Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού.  
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Αν υποβληθεί ένσταση ακολουθείται ανάλογα η προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω διαδικασία. 
 
Άρθρο 17ο  
Πρόσβαση στα έγγραφα 
 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 
έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 
περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 
του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο 
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. 
 
 
Άρθρο 18ο  
Ανάδειξη Μειοδότη-Κατακύρωση 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), εντός προθεσµίας που δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη των δέκα (10) ηµερών ούτε µεγαλύτερη των είκοσι (20) ηµερών  από τη 
σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει µέσω του συστήµατος, 
ηλεκτρονικά ,σε µορφή αρχείου τύπου .pdf , και σε φάκελο µε σήµανση « ∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης», τα έγγραφα και δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα 
∆ιακήρυξη. 
 
Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του φακέλου «∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης» υπογράφονται ψηφιακά από τον έχοντα υποχρέωση προς τούτο και δεν 
απαιτείται σχετική θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 
 
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων 
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (επί ποινή αποκλεισµού ) στην 
υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκ δίδονται, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) 
 
Επισηµαίνεται ότι τα δικαιολογητικά του φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» που 
έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και απαιτούνται να προσκοµιστούν στην υπηρεσία που 
διενεργεί τον διαγωνισµό εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας, είναι τα 
δικαιολογητικά και τα στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί-συνταχθεί από τον ίδιο τον 
οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. 
 
 
18.1 ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης  
 
Α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 
1.Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα 
της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και κάποιο αδίκηµα  
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή 
αρχείου τύπου .pdf  τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 
τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης 
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σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
 
3.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην 
καταβολή εισφορών. 
 
4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους 
ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 
 
5.Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 
την ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις.  
 
6.Ισχύον Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου που τηρείται 
στο κράτος - µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, µε το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά του. 
 
 
Β) ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ : 
1. Τα ως άνω για τους Έλληνες Πολίτες αλλά µε έκδοση στη χώρα εγκατάστασής τους 
 
Γ) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά) : 
1.  Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν τους Έλληνες και Αλλοδαπούς Πολίτες  

� Ειδικότερα το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, 
των ως άνω παραγράφων, αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι 
Ο.Ε , Ε.Ε και Ε.Π.Ε., τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση 
νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του. 

 
∆) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
1. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα 
2. Ειδικότερα το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως 
άνω παραγράφων, αφορά τον πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού. 
 
 
Ε) ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  
1.  Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 
Ένωση. 
 
18.2  Σε περίπτωση εγκατάστασης των συµµετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά 
που εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, πρέπει 
να υποβάλλονται επικυρωµένα από την κατά το νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας 
του ιδρύµατος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα.  
 
18.3 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο 
ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του 
γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφο 
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18.4 Όταν ο συµµετέχων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν προσκοµίσει τα 
παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 
προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) 
ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 
 
18.5 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που  
δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή δεν αποδεικνύεται η µη  
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16 ο προσωρινός  
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και 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 βάσει τιµής. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία  
ανάθεσης µαταιώνεται. 
 
18.6  Όταν ο προσωρινός ανάδοχος  δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει σε  
έντυπη µορφή ( εφόσον απαιτείται ) ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και  
δικαιολογητικά στο προκαθορισµένο χρόνο, κηρύσσεται έκπτωτος και 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 βάσει τιµής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή  
περισσότερα έγγραφα και δικαιολογητικά  η διαδικασία µαταιώνεται. 
 
 
Άρθρο 19ο  
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση φακέλου < ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης > 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται  δύο εργάσιµες ηµέρες 
µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική 
ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που 
υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω του αρµόδιου πιστοποιηµένου στο σύστηµα  
συλλογικού οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι Επιτροπή Αξιολόγησης του   
∆ιαγωνισµού , εφαρµόζοντας τις κείµενες διατάξεις για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό έχουν ηλεκτρονική  
πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» που  
αποσφραγίσθηκε. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού : 
1. Προβαίνει στον έλεγχο και στην αξιολόγηση του ηλεκτρονικού φακέλου «∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης» σε συνδυασµό και µε τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί στην  
υπηρεσία του ∆ήµου σε έντυπη µορφή σύµφωνα µα τα αναφερόµενα στο άρθρο 18ο . Η  
αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την υπηρεσία που  
διενεργεί το διαγωνισµό απευθύνουν αιτήµατα στους προσφέροντες για παροχή  
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι προσφέροντες παρέχουν τις  
διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 
2. Συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης του φακέλου  
«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»,  όπου γνωµοδοτεί είτε για την οριστική κατακύρωση του  
αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον προσωρινό ανάδοχο, είτε  για την κήρυξη του  
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας το οποίο και 
παραδίδει στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
 
Στη συνέχεια, η Οικονοµική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόµενα την απόφαση  
κατακύρωσης για ολόκληρη ή µέρος της ποσότητας του διαγωνισµού ή µαταίωσης του  
διαγωνισµού. 
 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος για 
την τελική επιλογή του αναδόχου. 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης. 
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις  
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αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου και 
η σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για έλεγχο 
νοµιµότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισµού µπορεί να ληφθεί και µετά 
την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύµβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συµφωνεί και 
ο µειοδότης. 
 
 
Άρθρο 20 
Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε γνωµοδότησή της προς 
την Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει:  
α) Την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής  
β) Τη µαταίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε τροποποίηση ή µη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών ή προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς 
δηµοσίευση. 
γ) Τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ ισότιµων προσφορών.  
 
 
Άρθρο 21ο  
 Κατακύρωση-Σύναψη Σύµβασης 
 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, ηλεκτρονικά µέσω του 
Συστήµατος, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. 
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 σης κείµενες διατάξεις 
βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από 
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 18ο της παρούσας , έπειτα από 
σχετική πρόσκληση. 
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η  
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του  
συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής  
πρόσκλησης και να προσκοµίσει και την προβλεπόµενη από την παρούσα εγγύηση καλής 
εκτέλεσης. 
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 µόνο βάση τιµής. Αν κανένας από τους  
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης  
µαταιώνεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρο 106 του Ν.4412/16 
 
Άρθρο 22ο  
 Ματαίωση ∆ιαδικασίας-Προσφυγή σε διαπραγµάτευση 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µε αιτιολογηµένη  απόφασή της , µετά από τη γνωµοδότηση της 
επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού , µπορεί να µαταιώσει τη διαδικασία του 
διαγωνισµού :  
1. Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 
απόρριψης όλων των προσφορών 
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2. Όταν κανένας από τους  συµµετέχοντες δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα 
στη προθεσµία που του ορίζει η σχετική πρόσκληση. 
3. Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης  
4. Όταν οι τεχνικές ή οικονοµικές παράµετροι που σχετίζονται µε το διαγωνισµό άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον το φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το αντικείµενο 
5. Λόγω ανωτέρας βίας , δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης 
6. Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
7. Στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/16 µετά τη λήξη του ανώτατου 
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς. 
8. Για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως δηµόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
Όταν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται παραπάνω για τη µαταίωση της διαδικασίας , η 
οικονοµική επιτροπή µαταιώνει ολόκληρο το αντικείµενο του διαγωνισµού ή αν οι λόγοι 
αυτοί συνδέονται µε τµήµα του διαγωνισµού για το εν λόγω τµήµα. 
 
Η Οικονοµική επιτροπή  διατηρεί επίσης το δικαίωµα µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής 
αξιολόγησης του διαγωνισµού , να αποφασίσει παράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας 
του διαγωνισµού και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας του διαγωνισµού 
µε τροποποίηση ή µη των όρων του ή στην προσφυγή του άρθρου  32 ( διαδικασία µε 
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση ), εφόσον στη τελευταία αυτή περίπτωση , 
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.  
 
 
Άρθρο 23ο  
Σύµβαση  
 
Οι συµβάσεις καταρτίζονται µετά την κατακύρωση ξεχωριστά για έκαστο νοµικό πρόσωπο, 
για τις ποσότητες που αυτό έχει αιτηθεί. Υπογράφονται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 
(φορέα, προµηθευτή). 
Συγκεκριµένα ο προµηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή των επιµέρους συµβάσεων µε τον 
κάθε φορέα ήτοι : 
α) τον ∆ήµο Σητεία 
β) την ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.Σ.)  
γ) τον ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης (∆.Ο.Κ.Α.Σ.)  
δ) Την Μονοµετοχική Ανώνυµη ∆ηµοτική Εταιρεία ( Μ.Α.∆.Ε.Σ. Α.Ε.) 
Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται 
στη διακήρυξη ,των τευχών που την συνοδεύουν  και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται 
από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της 
παρούσας. 
Η σύµβαση υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του αναδόχου προµηθευτή και τους 
νόµιµους εκπροσώπους του κάθε φορέα.  
Η σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από τους συµβατικούς όρους ή 
όταν συµφωνήσουν προς τούτο τα συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση των 
αρµόδιων οργάνων αξιολόγησης και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 132 του Ν. 
4412/16. 
Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται σε 12 µήνες από την υπογραφή της. 
Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16 
για χρονικό διάστηµα 3 µηνών, εφόσον δεν έχουν µεταβληθεί οι ποσότητες που 
κατακυρώθηκαν στον Προµηθευτή, µετά από εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης του 
διαγωνισµού και αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή αντίστοιχα του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου έκαστου Νοµικού Προσώπου , είτε µε πρωτοβουλία του κάθε φορέα  
και εφόσον συµφωνεί ο προµηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή το 
οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου . Στην περίπτωση αυτή 
ο Προµηθευτής υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτηµα του ∆ήµου ή του Νοµικού 
Προσώπου µε το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης ή µε την ίδια τιµή µε αυτή της προσφοράς 
του .Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µα τε παραπάνω στοιχεία και 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής :  
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• Τον Τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης 
• Τα συµβαλλόµενα µέρη 
• Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διατάξεις  
• Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα 
• Την συµφωνηθείσα τιµή  
• Τον Τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών  
• Την διάρκεια ισχύος της σύµβασης 
• Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις  
• Τον τρόπο πληρωµής 
• Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών  

 
Η σύµβαση θεωρείται ότι   εκτελέσθηκε όταν :  
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ) Έχει γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως έχουν    
επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις, 
 δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο  
συµβαλλόµενα µέρη και έχουν αποδεσµευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα. 
 
 
Άρθρο 24ο  
Χρόνος και Τόπος Παράδοσης και Παραλαβή Ειδών  
 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε φορέα,  
ύστερα από παραγγελία από τους υπεύθυνους που έχουν οριστεί. Η παράδοση θα γίνεται  
µέσα στο χρόνο και µε τον τρόπο που ορίζει έκαστη σύµβαση  
Ειδικότερα: 
Για την προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήµου και των Ν.Π.  
∆ΕΥΑΣ, ∆ΟΚΑΣ, Παιδικοί Σταθµοί η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται τουλάχιστον δύο  
φορές την εβδοµάδα τις µέρες που λειτουργούν οι υπηρεσίες των φορέων , σε συσκευασία  
του ενός (1) λίτρου, σε χώρους τους οποίους θα υποδείξουν οι υπηρεσίες των φορέων. Το 
φρέσκο  «παστεριωµένο γάλα»  θα πρέπει να έχει µέγιστη διάρκεια επτά (7) ηµερών. Η 
παράδοση θα γίνεται µε δαπάνες του προµηθευτή, µε δικά του ή µισθωµένα από αυτόν  
µεταφορικά µέσα (δηλαδή ψυγεία), τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και απολυµασµένα, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί µεταφοράς γάλακτος. Ο ανάδοχος οφείλει να 
προµηθεύσει τους φορείς και µε ψυγεία ποσότητας και µεγέθους τέτοιου, ώστε να 
αντιστοιχούν στην προµηθευόµενη ποσότητα στα αντίστοιχα σηµεία παράδοσης που θα 
ορισθούν, µε ευθύνη και δαπάνες του προµηθευτή και χωρίς καµία επιπλέον οικονοµική 
επιβάρυνση.  Η εγκατάσταση και η συντήρηση των ψυγείων θα γίνεται µε ευθύνη του 
προµηθευτή. 
Για την προµήθεια ειδών αρτοπωλείου 
Η παράδοση των ειδών αρτοπωλείου θα γίνεται καθηµερινά στους χώρους που θα υποδείξουν 
οι υπηρεσίες των αντίστοιχων φορέων και σύµφωνα µε τις ηµερήσιες ανάγκες τους.  
Για την προµήθεια λοιπών τροφίµων 
Η παράδοση θα γίνεται µία φορά ή δύο φορές κάθε εβδοµάδα σύµφωνα µε τις προκύπτουσες  
ανάγκες σε συγκεκριµένες ηµέρες της εβδοµάδας όπως αυτές θα ορισθούν από τις αρµόδιες  
υπηρεσίες ή την εποµένη της παραγγελίας. 
Τα απαιτούµενα για την προµήθεια των ειδών µεταφορικά µέσα, ο έλεγχός τους σ’ όλη την  
διάρκεια της προµήθειας και το απαιτούµενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την  
φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των ειδών στους χώρους που θα υποδεικνύει κάθε φορά η  
υπηρεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον προµηθευτή. Η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε  
ειδικά για τρόφιµα µεταφορικά µέσα του προµηθευτή ή µισθωµένα από αυτόν, καθαρά και  
απολυµασµένα, σύµφωνα µε τις σχετικές υγειονοµικές διατάξεις. 
Τα σηµεία παράδοσης των ειδών είναι :  
1) Για το ∆ήµο Σητείας:  Η παράδοση θα γίνεται στις έδρες των ∆ηµοτικών ενοτήτων (  
Σητεία  (Π.Βαρθολοµαίου 9 , Παλαίκαστρο και Ζήρος ) 
2) Για το ΝΠ ∆ΟΚΑΣ  
-  Βρεφικός-Παιδικός σταθµός Σητείας , διεύθυνση:  Γεννηµατά 7 -Σητεία 
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-  Παιδικός σταθµός Παλαικάστρου , διεύθυνση: Παλαίκαστρο 
-  Έδρα Νοµικού Προσώπου στην οδό , Α.Παπανδρέου 6 , 72300 Σητεία 
3) Για το ΝΠ ∆ΕΥΑΣ στην έδρα της δηµοτικής επιχείρησης στην οδό  Εµµ. Σταυρακάκη  
38Α, 72300 Σητεία  
4) Για τη ΜΑ∆ΕΣ ΑΕ στο Αναψυκτήριο που διαθέτει η εταιρεία στην παραλία Βάϊ.  
 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από κάθε φορέα ξεχωριστά, από την 
αρµόδια επιτροπή , και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 208 & 209 του Ν. 4412/16. 
Οι επιτροπές παραλαβής συγκροτούνται από τα ίδια νοµικά πρόσωπα, κατά τις κείµενες  
διατάξεις. 
Όλα τα τρόφιµα θα πρέπει να µη έχουν ξένες ύλες και προσµίξεις και ελαττώµατα, να είναι 
αρίστης ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής και σε κάθε περίπτωση πολύ πριν την ηµεροµηνία 
λήξης της κατανάλωσής τους, όπως αυτή αποτυπώνεται στις ειδικές ενδείξεις που θα  
αναγράφονται στη συσκευασία αυτών. Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να 
πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νοµοθεσίας περί συσκευασίας των τροφίµων. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και σε  
περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η  
επιτροπή παραλαβής δύναται να προτείνει την απόρριψη ή την αντικατάσταση των ειδών. 
Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφτηκαν µέσα στην προθεσµία που 
του τάχθηκε , κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.   
Θα γίνεται έλεγχος της καθαριότητας, της τακτικής απολύµανσης των µεταφορικών µέσων  
που χρησιµοποιεί ο προµηθευτής, της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της  
παραγγελίας, των µακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσµή, γεύση, όψη κ.λ.π.  
Για την εξασφάλιση της ποιότητας των ειδών καθ΄ όλη τη διάρκεια της προµήθειας, ο  
φορέας έχει το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα των τροφίµων για έλεγχο στο Γενικό  
Χηµείου του Κράτους. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί η ακαταλληλότητα των ειδών ο 
προµηθευτής πρέπει να τα αντικαταστήσει µέσα σε τακτή προθεσµία που θα του δώσει η  
κάθε υπηρεσία και οφείλει να παραλάβει το ακατάλληλο είδος το αργότερο µέσα σε  
εικοσιτέσσερις ώρες. Η δαπάνη των ελέγχων θα βαρύνει τον ανάδοχο προµηθευτή.  
Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίµων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην 
υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο προµηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες  
αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από τα ακατάλληλα τρόφιµα, επιφυλασσόµενης 
της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώµατα σε βάρος του προµηθευτή. Επιπλέον, κατά 
την κρίση του ∆.Σ. του εκάστοτε φορέα, µπορεί να του επιβληθεί πρόστιµο ως αποζηµίωση 
προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε και να κηρυχθεί έκπτωτος µε όλες τις  
νόµιµες συνέπειες.  
Οι φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των 
ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση των φορέων. 
 
 
Άρθρο 25ο  
Κήρυξη Προµηθευτή Έκπτωτου 
 
Ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµά του 
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή , µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου στις 
περιπτώσεις :  
1.  Όταν ο προσφέρων  δεν προσέρθει µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε  να υπογράψει 
την σχετική σύµβαση 
2. Εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά µέσα στο 
συµβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 
Ο προσφέρων δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν: 
1. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή η προµήθεια δεν πραγµατοποιήθηκε µε ευθύνη του Φορέα. 
2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας σύµφωνα µε το άρθρο 204 του Ν. 4412/16. 
Στον προσφέροντα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή Σύµβαση 
επιβάλλονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισµού η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς 
παροχή  εξηγήσεων, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/16. 
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Άρθρο 26ο  
Τρόπος πληρωµής-Κρατήσεις  
 
Η πληρωµή της αξίας της προµήθειας θα γίνεται τµηµατικά µε την προσκόµιση των νοµίµων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
Μετά από την παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών ,την έκδοση του τιµολογίου του 
προµηθευτή , την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε 
νόµιµου ελέγχου από τις υπηρεσίες των φορέων και την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού 
Συνεδρίου , ο φορέας υποχρεούται να εξοφλεί τον προµηθευτή µέσα σε διάστηµα εξήντα (60) 
ηµερών (Π.∆.166/2003) 
 
Κρατήσεις-Φόροι 
Κράτηση: 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε 
την παρ. 7 του άρθρου 375 Ν. 4412/16, για συµβάσεις ύψους µεγαλύτερου ή ίσου των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. 
Η κράτηση επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%, που αποδίδονται από 
την αναθέτουσα αρχή στο ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήµου. 
Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος: σε ποσοστό 4%. 
 
 
Άρθρο 27ο 
∆ιαφορές διακήρυξης-Νόµων 
 
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο Ν.4412/16 . Συµπληρωµατικά ισχύουν ο Ν. 
3852/2010 και ο Ν. 3463/2006 . Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι ανωτέρω 
διατάξεις. 
 
 
 Άρθρο 28ο  
∆ηµοσιεύσεις 
Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί  µια φορά στις :  

• Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) 
• Εφηµερίδα ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
• Εφηµερίδα  ΗΧΩ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
• Νοµαρχιακή εφηµερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ 
• Στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Σητείας 
• Ιστοσελίδα της  « ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ » 
• Ολόκληρο το κείµενο της διακήρυξης στο δικτυακό τόπο  του Κ.Η.Μ.∆.Σ. 
• Ολόκληρο το κείµενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα 

του ∆ήµου και συγκεκριµένα στη διεύθυνση: www.sitia.gr 
• Στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. www.promitheus.qov.qr 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/09 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου 
άρθρου του Ν. 3548/07 , οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης , τα κηρύκεια και τα 
λοιπά έξοδα δηµοπρασίας , αρχικής και επαναληπτικής , θα καταβάλλονται σε κάθε 
περίπτωση από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε την διαδικασία , µε την 
προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. 
 

                                                                          Ο ∆ήµαρχος Σητείας  
      
                                                                                Θεόδωρος Πατεράκης  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
∆ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ  
 
                                             

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 
 
 
 
 

ΑΡ.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  
 

 
Ειδών τροφίµων & γάλακτος για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου 
Σητείας και των Νοµικών του 
Προσώπων έτους 2016-2017   

 
4678/17-10-2016 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
ΟΜΑ∆Α Α : Γάλα CPV 15511000-3 
Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια φρέσκου αγελαδινού 
παστεριωµένου γάλακτος σε ηµερήσια βάση για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ∆ήµου 
Σητείας και των Νοµικών του Προσώπων ∆.Ε.Υ.Α.Σ., ∆.Ο.Κ.Α.Σ.-Παιδικοί Σταθµοί 
,σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθµό 53361/02-10-06 (ΦΕΚ1503Β/11-10-
06) «Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής 
ιατρικής» καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής Κ.Υ.Α ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ 1323 Β/30-07-07) 
και την Κ.Υ.Α. µε αριθµό 31119/08 (ΦΕΚ 990 Β/28-05-08). Σύµφωνα µε τις ανωτέρω 
αποφάσεις, «στους εργαζόµενους στους οποίους παρέχονται τα µέσα ατοµικής προστασίας 
επίσης παρέχεται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ηµερήσια βάση. 
Η προµήθεια αφορά φρέσκο γάλα αγελάδας παστεριωµένο, οµογενοποιηµένο, µε διάρκεια 
ζωής όχι µεγαλύτερη των 7 ηµερών, σε συσκευασία των 1000ml που θα πρέπει να τηρεί 
όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εµπορίας και τις προδιαγραφές της κείµενης 
ελληνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας Θα προέρχεται δε από νοµίµως λειτουργούντα 
εργοστάσια, τα οποία θα έχουν εγκεκριµένη εγκατάσταση µε κωδικό αριθµό έγκρισης 
κτηνιατρικού ελέγχου. 
Το προς προµήθεια γάλα θα είναι πλήρες (λιπαρά 3,5%) ή ηµιαποβουτυρωµένο (λιπαρά 
1,5%), ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών των φορέων  και θα διατίθεται µέσα σε 
χάρτινη συσκευασία ή πλαστική φιάλη (συσκευασία ΡΕΤ)  
 
ΟΜΑ∆Α Β : Είδη Αρτοπωλείου CPV 15811000-6 
Όλα τα είδη αρτοπωλείου  θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες, 
προσβολές από µικροοργανισµούς, έντοµα ή ακάρεα, γαιώδεις προσµίξεις, τοξικές ουσίες, 
ανεπιθύµητες οσµές, χρωµατισµούς και άλλα ανεπιθύµητα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 
Θα πρέπει να παραδίδονται 3 µε 4 ώρες µετά τον κλιβανισµό τους, δικαιολογηµένης της 
νοµίµου µείωσης. Η παρασκευή όλων των ειδών αρτοσκευασµάτων πρέπει να ενεργείται 
πάντοτε µε επιτρεπόµενους τύπους αλεύρων και να είναι Α΄ ποιότητας. Όσον αφορά στα 
σάντουιτς θα πρέπει να αποτελούνται από : Αρτοσκεύασµα 60% τυρί 15% Αλλαντικό 15% 
Λοιπά 10% και στο Μπιφτέκι: 40% κατά βάρος (χάµπουργκερ). Επιπρόσθετα το µπιφτέκι, θα 
πρέπει να είναι προϊόν µε βάση το κρέας και να εναρµονίζεται µε την εθνική και κοινοτική 
νοµοθεσία. 
Κρουασάν: Το προϊόν θα εναρµονίζεται πλήρως µε τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αποµίµησης πραλίνας. Για προϊόντα τα οποία φέρουν 
γέµισµα από µαρµελάδα αυτή θα πρέπει να εναρµονίζεται µε τα άρθρα 131, 132 του ΚΤΠ. 
Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων µε σηµαντική εκροή της γεµίσεώς τους. 
1 ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΛΕΥΚΗ. 250 γρ.,  
2 ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΜΑΥΡΗ 250 γρ.,  
3 ΨΩΜΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΛΕΥΚΟ Ή ΜΑΥΡΟ  100 γρ.,  

4 
ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 680 gr  σταρένιο σε πλαστική συσκευασία µε αναγραφόµενη ηµεροµηνία 
λήξης. 

5 ΨΩΜΙ HOT DOG  100 γρ., 
6 ΑΡΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ 500γρ  
7 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΑΠΛΟ 210 γρ. 
8 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΣΠΕΣΙΑΛ 220 γρ 
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9 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΠΙΦΤΕΚΙ 280 γρ 
10 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 220 γρ 
11 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 220 γρ 
12 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΙΤΑ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 220 γρ 
13 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΙΤΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 220 γρ 
14 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΤΥΡΙ-ΖΑΜΠΟΝ 140 γρ 
15 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 150 γρ 
16 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΙΤΑ    ΤΥΡΙ-ΖΑΜΠΟΝ 130 γρ 
17 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΠΙΦΤΕΚΙ 180 γρ 
18 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΓΙΓΑΝΤΑΣ 250 γρ. 
19 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 140 γρ. 
20 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΑΡΜΕΛΑ∆ΑΣ 140 γρ. 
 
ΟΜΑ∆Α Γ : Είδη Κρεοπωλείου CPV 15119000-5 
Προδιαγραφές νωπού κρέατος µόσχου-νωπού κιµά µόσχου, χοιρινού νωπού και 
νωπών κοτόπουλων 
1. Κρέας χοιρινό 
Κρέας νωπό  χοιρινό  σε µερίδες, από  µπούτι, Α΄ ποιότητας απαλλαγµένο από οστά, λίπος, 
τένοντες κ.λ.π. Να προέρχεται από ζώα υγιή και να είναι αρίστης θρεπτικής κατάστασης. 
Να έχουν σφαγεί σε ελεγχόµενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία, να έχουν 
υποστεί τον κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχουν σφραγισθεί µε τις προβλεπόµενες σφραγίδες 
Κτηνιατρικού ελέγχου.  
 
2. Κρέας µόσχου νουά 
Κρέας µόσχου νωπό  σε µερίδες, από νουά , Α΄ ποιότητας απαλλαγµένο από οστά, λίπος, 
τένοντες κ.λ.π. Να προέρχεται από ζώα υγιή και να είναι αρίστης θρεπτικής κατάστασης. 
Να έχουν σφαγεί σε ελεγχόµενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία, να έχουν 
υποστεί τον κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχουν σφραγισθεί µε τις προβλεπόµενες σφραγίδες 
Κτηνιατρικού ελέγχου.  
 
3. Κιµάς µοσχαρίσιος 
Να προέρχεται από εγχώριο νωπό κρέας µόσχου σπάλα ή µπούτι Α΄ ποιότητας, να είναι 
καθαρισµένο εντελώς από λίπος, όπως ακριβώς το µοσχαρίσιο κρέας, το οποίο θα αλέθεται 
στην κρεατοµηχανή. Το κρέας το οποίο προορίζεται για κοπή κιµά, να έχει ακριβώς τις ίδιες 
τεχνικές προδιαγραφές µε αυτές του  νωπού κρέατος µόσχου. 
 
4. Κιµάς χοιρινός 
Να προέρχεται από εγχώριο νωπό κρέας χοιρινού σπάλα ή µπούτι Α΄ ποιότητας, να είναι 
καθαρισµένο εντελώς από λίπος, όπως ακριβώς το χοιρινό κρέας, το οποίο θα αλέθεται 
στην κρεατοµηχανή. Το κρέας το οποίο προορίζεται για κοπή κιµά, να έχει ακριβώς τις ίδιες 
τεχνικές προδιαγραφές µε αυτές του  νωπού χοιρινού κρέατος. 
 
5. Κοτόπουλα νωπά ολόκληρα 
Να είναι Α΄ ποιότητας, προσφάτου σφαγής. Να προέρχονται από υγιή εγχώρια κοτόπουλα 
και να είναι καλής θρεπτικής κατάστασης να έχουν σφαγεί σε σύγχρονο και ελεγχόµενο από 
την Κτηνιατρική Υπηρεσία πτηνοτροφείο. Το βάρος τους να είναι από 1400 γρ. έως 1600 γρ. 
το τεµάχιο, να έχουν συσκευαστεί και συντηρηθεί υπό υγιεινές συνθήκες και να φέρουν επ΄ 
αυτών το ειδικό καρτελάκι, όπου αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης.  
Η ηµεροµηνία παράδοσής τους να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία 
λήξεως. 
 
ΟΜΑ∆Α ∆ : Είδη Παντοπωλείου CPV 15800000-6 
Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίµων 
ισχύουσες διατάξεις. Σε όλες τις συσκευασίες τροφίµων θα πρέπει να αναγράφεται η 
ηµεροµηνία λήξης. 
 

1 
ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑ 5 κιλά: φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο αρίστης ποιότητος, κατάλληλο 
για επιτραπέζιο και µαγειρικής, καθαρό, απαλλαγµένο από τα κατάλοιπα των αλυκών. 
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Συσκευασµένο σε τυποποιηµένη κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 5 κιλών. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η σύνθεση, η προέλευση και εγγυηµένη ηµερ. λήξης τουλάχιστον 1 
έτους εκτός ψυγείου. Η περιεκτικότητα σε χλωριούχο νάτριο (NaCl) να είναι τουλάχιστον 97%, 
να µην περιέχει ξένες ύλες, να µην εµφανίζει οποιαδήποτε οσµή και να µην περιέχει πρόσθετες 
χρωστικές ουσίες.  
 

2 

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1Kg: Να είναι αποκλειστικά και µόνο προϊόν αλέσεως υγιούς 
σίτου βιοµηχανικώς  καθορισθέντος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Η συσκευασία του να 
είναι χάρτινη του ενός (1) κιλού. Να είναι κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής και να 
αναγράφεται επί της συσκευασίας. 

3 
ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ ΩΜΟ : καρπός αµυγδάλου, απαλλαγµένος από κάθε είδους µικροοργανισµούς ή 
ζωύφια  

4 
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ , Να είναι σε αεροστεγή συσκευασία των 160 γρ. και να πληροί τους 
όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Να είναι κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής και να 
αναγράφεται επί της συσκευασίας. 

5 

ΑΥΓΑ Τα αυγά να είναι κοινά πτηνοτροφείου µεσαίου βάρους από 53-63 γρ. Να είναι 
ωοσκοπηµένα και ποιοτικά καταταγµένα από νόµιµα λειτουργούντα ωοσκοπικά κέντρα τα οποία 
διαθέτουν κωδικό αριθµό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Να είναι συσκευασµένα σε εξάδες. 
Να υπάρχει ηµεροµηνία συσκευασίας ή ωοσκόπησης, ο κωδικός αριθµός του ωοσκοπικού 
κέντρου και ηµεροµηνία λήξης. Η παράδοση τους να γίνεται τρεις (3) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
ωοσκόπησης. 

6 
ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΛΥΚΩΝ : Ουσία που παράγεται από εκχύλισµα φυσικής 
βανίλιας σε 
συσκευασία πέντε τεµαχίων το σακουλάκι και βάρος τεµαχίου 1,5γρ. 

7 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ πλήρες: Γάλα αγελαδινό τύπου εβαπορέ να είναι µερικά αφυδατωµένο γάλα 
του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5%. Η συσκευασία 
του να είναι σε µεταλλικό κουτί των 170 γρ και 410 γρ και σε συσκευασίες των 10τεµΧ15 
γρ,/µερίδα µε αναγραφόµενη την ηµεροµηνία λήξης  
 

8 
ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ  Γάλα Αγελαδινό σε χάρτινη συσκευασία 1 ή 2 λίτρων, µε 
αναγραφόµενη την ηµεροµηνία λήξης και την περιεκτικότητα σε λιπαρά και την χώρα 
προέλευσής του 

9 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ – ΚΑΠΝΙΣΤΗ -ΖΑΜΠΟΝ ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ. Κοµµένα σε φέτες, 
από γαλοπούλα καπνιστή ή βραστή, και Ζαµπόν χοιρινό  όπου θα αναγράφεται η ηµεροµηνία 
λήξης, η προέλευση  και  τα συστατικά, ή σε συσκευασία κατευθείαν σε φέτες, στην οποία θα 
αναγράφονται τα παραπάνω.   

10 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ συσκ. 15 γρ. , πρόσφατης παραγωγής και καλής αποξήρανσης σε συσκ. 15 γρ.. 
Να είναι απαλλαγµένο από ξένες ύλες και οσµές. 

11 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ:  Να είναι  από αγελαδινό γάλα, µε 3,5 % λιπαρά. Να πληροί τις ισχύουσες περί 
τροφίµων διατάξεις και να έχει περιεκτικότητα σε λίπος 3,85% στη συσκευασία των 224-240gr.ή 
συσκ.  
1 κιλού µε αναγραφόµενη ηµεροµηνία λήξης.  

12 
∆ΑΦΝΗ: Πρόσφατης παραγωγής και καλής αποξήρανσης σε συσκευασία 250γρ Να είναι 
απαλλαγµένα από ξένες ύλες και οσµές 

13 
∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 500gr: Να είναι σε συσκευασία των 500 γρ., όπως διατίθενται στην ευρεία 
αγορά, να µην περιέχουν χρωστικές ουσίες και να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α)Ηµεροµηνία 
λήξης, β)Σύνθεση του προϊόντος, γ)Περιεκτικότητα σε βιταµίνες. 

14 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 5 Lt.: Συσκευασία πέντε λίτρου, πλαστικό δοχείο οξύτητας 0,1 , εγχώριο 
αναγραφόµενο στην ετικέτα EXTRA παρθένο ελαιόλαδο Α' Ποιότητας και να πληροί τους όρους 
των αγορανοµικών διατάξεων 

15 
ΖΑΧΑΡΗ 1Kg: Ζάχαρη λευκή κρυσταλλική να είναι ελληνικής παραγωγής σε χάρτινη 
συσκευασία του ενός (1) κιλού και να είναι απαλλαγµένη από ξένες ύλες ,Α' Ποιότητας 

16 

ΖΕΛΕ∆ΑΚΙΑ, Να είναι αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένα σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 
ενός (1) κιλού και εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον ενός (1) έτους εκτός ψυγείου σύµφωνα µε τον Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονοµικές διατάξεις. 

17 
ΗΛΙΕΛΑΙΟ 5 Lt.: Συσκευασία πέντε λίτρων, πλαστικό δοχείο  και να πληροί τους όρους των 
αγορανοµικών διατάξεων 
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18 
ΚΑΝΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ, πρόσφατης παραγωγής και καλής αποξήρανσης σε συσκ. 300 γρ.. Να είναι 
απαλλαγµένο από ξένες ύλες και οσµές 

19 
ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ.: αρίστης ποιότητος τυποποιηµένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία 
βάρους 1000 gr Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση τα συστατικά και η 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

20 

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ. Αλεσµένος και καβουρδισµένος, σε συσκευασία που θα διασφαλίζει την 
προστασία του προϊόντος από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τις εξωτερικές οσµές. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση τα συστατικά και η ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου, σε συσκ. 500γρ ή 1 κιλού 

21 
ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ αρίστης ποιότητος τυποποιηµένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία 
βάρους 200 gr ή 1 κιλού, εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση τα συστατικά 
και η ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

22 
ΚΑΦΕΣ ESPRESSO  αρίστης ποιότητος τυποποιηµένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία 
βάρους 1000 gr Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση τα συστατικά και η 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

23 
ΚΕΤΣΑΠ:  Σάλτσα ντοµάτας τύπου κέτσαπ σε συσκευασία 4 έως 5 κιλών, όπου θα αναγράφονται 
τα συστατικά  η ηµεροµηνία λήξης και η χώρα προέλευσης  

24 ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ: Κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής, µε αναγραφόµενη την ηµεροµηνία 
λήξης και αναγραφόµενα τα συστατικά και όλες οι προδιαγραφές σε συσκευασία του 1L και 
3/αδα των 250ml 

25 ΚΥΜΙΝΟ πρόσφατης παραγωγής και καλής αποξήρανσης σε συσκ. 500 γρ.. Να είναι 
απαλλαγµένο από ξένες ύλες και οσµές 

26 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ τύπου φρανκφούρτης όπου θα αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης, η προέλευση  
και  τα συστατικά. 

27 
ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ:  Σε συσκευασία 400 έως 1.000 γραµµαρίων, όπου θα αναγράφονται τα συστατικά 
και η ηµεροµηνία λήξης και η χώρα προέλευσής  

28 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500gr: Τύπου κριθαράκι και κοφτό σε συσκευασία 500gr µε αναγραφόµενη την 
ηµεροµηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Τα ζυµαρικά να είναι από σιµιγδάλι 100%.,ξηραινόµενα 
εντός ειδικών θαλάµων µε ελαφρά θέρµανση και σε υγιεινές συνθήκες Το περιεχόµενο να είναι 
φρέσκο και στην καλύτερη κατάσταση. Τα ζυµαρικά να µην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσµή και 
αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγµένα από έντοµα, ακάρεα κ.λ.π. 

29 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 ΓΡ Να είναι προϊόν ,φυτικής προέλευσης, κατάλληλη για 
επάλειψη στο ψωµί. Να είναι προϊόν που λαµβάνεται από φυτικές λιπαρές ύλες και το οποίο έχει 
την ακόλουθη περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες: άνω των 62% και κάτω του 80%. Συσκευασία 
τυποποιηµένη σε κατάλληλο πλαστικό κεσεδάκι, καθαρού βάρους 1000 γραµµ. Εξωτερικά της 
συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 3 µηνών. 

30 

ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α Κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής, να είναι παρασκευασµένη µε 
περιεκτικότητα σε φρούτα 40% και άνω, µε γεύση και οσµή χαρακτηριστική του 
χρησιµοποιηθέντος είδους. Θα διατίθεται σε συσκευασία 500 γρ., επιλογής ειδών φρούτων 
(φράουλα, βερίκοκο κ.α.). Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξη χωρίς συντηρητικά.  

31 

ΜΕΛΙ 1 ΚΙΛΟΥ: Η ονοµασία «µέλι» ή «πευκόµελο» ή «ανθόµελο» πρέπει να είναι ευδιάκριτη, 
ευανάγνωστη και ανεξίτηλη πάνω στη συσκευασία. Το µέλι να είναι ελληνικής παραγωγής. 
Επίσης πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία το καθαρό βάρος σε γραµµάρια, το όνοµα ή η 
εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση ή η έδρα του παραγωγού ή του συσκευαστή. Το βάρος της 
συσκευασίας του να είναι έως 1000 γρ. 

32 
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥ∆Ο-ΜΠΑΧΑΡΙ : Πρόσφατης παραγωγής και καλής αποξήρανσης σε συσκευασία 
30γρ. Να είναι απαλλαγµένα από ξένες ύλες και οσµές 

33 
ΜΟΥΣΤΑΡ∆Α:  Σε συσκευασία 4 έως 5 κιλών, όπου θα αναγράφονται τα συστατικά η 
ηµεροµηνία λήξης και η χώρα προέλευσής  

34 
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ: Μπισκότα τύπου πτι µπερ σε αεροστεγή συσκευασία των 270 
γρ., µε ένδειξη ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 

35 

ΞΥΓΑΛΟ .παρασκευασµένο από κατσικίσιο ή πρόβειο γάλα ή µείγµα αυτών να έχει χρώµα 
λευκό, υφή αλοιφώδη ή/και κοκκώδη, χωρίς επιδερµίδα. Η γεύση του να είναι δροσερή, υπόξινη, 
ελαφρώς αλµυρή και να έχει ευχάριστο χαρακτηριστικό άρωµα. Να περιέχει το πολύ 75 % 
υγρασία, το πολύ 1,5 % αλάτι, και  η περιεκτικότητά του σε λιπαρά να ανέρχεται σε 33 έως 46 % 
και σε πρωτεΐνες  31,5 % κατ’ ελάχιστον 
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36 

ΞΥ∆Ι 400 gr: αρίστης ποιότητας, 6 βαθµών. Να προέρχεται από σταφύλι και να µην είναι 
αναπλήρωµα ξυδιού (να µην περιέχει αλκοόλη).Να είναι τυποποιηµένο σε κατάλληλο πλαστικό 
µπουκάλι, βάρους 400 γραµµαρίων. Εξωτερικά του µπουκαλιού να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.  

37 ΠΑΣΤΑ ΕΛΙΑΣ. Από ελληνικής προέλευσης ελιές σε συσκευασία 1 κιλού. 

38 
ΠΙΠΕΡΙ: µαύρο, αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 500 
γραµµ.. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία 
λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

39 

ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ: ΣΕ ΣΥΚΕΥΑΣΊΑ 400 gr µε πραγµατική σοκολάτα µε αναλλοίωτη 
συσκευασία, αρίστης ποιότητας καθαρή χωρίς τρίµµατα από άλλα υλικά, χωρίς συντηρητικά και 
χρωστικές ουσίες µε αγνά συστατικά που να διατηρούν τη θρεπτική τους αξία. Εξωτερικά η 
συσκευασία να αναγράφει συστατικά προέλευση και ηµεροµηνία λήξης. 

40 
ΡΙΓΑΝΗ: αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 500 γραµµ.. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

41 
ΡΥΖΙ  (ΝΥΧΑΚΙ)-ΚΙΤΡΙΝΟ 500gr -1 ΚΙΛΟΥ: Συσκευασία 500gr ή 1 κιλού αναλλοίωτη, 
απαλλαγµένα από ξένες ύλες, και πρόσφατης παραγωγή. Α' ποιότητας 

42 

ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ σε συσκ 1 κιλού, παρασκευασµένα από σοκολάτα γάλακτος ή υγείας, αρίστης 
ποιότητας χωρίς συντηρητικά και χρωστικές ουσίες µε αγνά συστατικά που να διατηρούν τη 
θρεπτική τους αξία. Εξωτερικά η συσκευασία να αναγράφει συστατικά, προέλευση και 
ηµεροµηνία λήξης. 

43 

ΤΑΧΙΝΙ ΜΕ ΚΑΚΑΟ: Σε συσκευασία 350 gr ή 375 gr από ταχίνι (σουσάµι αλεσµένο) 60% 
τουλάχιστον µε καστανή ζάχαρη και κακάο αποβουτυρωµένο µε αναλλοίωτη συσκευασία, 
αρίστης ποιότητας καθαρή χωρίς τρίµµατα από άλλα υλικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές 
ουσίες µε αγνά συστατικά που να διατηρούν τη θρεπτική τους αξία. Εξωτερικά η συσκευασία να 
αναγράφει συστατικά προέλευση και ηµεροµηνία λήξης. 

44 
ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 410γρ , σε κονσέρβα ,να προέρχεται από διπλή συµπύκνωση χυµού 
ντοµάτας, ώστε τα στερεά συστατικά εκ του χυµού προερχόµενα, να είναι τουλάχιστον 28-30%., 
να είναι κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής   

45 
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500gr : Χυµός τοµάτας που έχει υποστεί ελαφρά συµπύκνωση , χωρίς 
συντηρητικά , χωρίς φλοιό και σπόρους ,πρόσφατης παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία µε 
αναγραφόµενες προδιαγραφές να είναι κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής   

46 
ΤΟΝΟΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑ. Σε κονσέρβα 2 κιλών, ελληνικής παραγωγής και αλίευσης (σε νερό ή 
λάδι).  

47 
ΤΡΟΥΦΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ σε συσκευασία των 100γρ µε πραγµατική σοκολάτα χωρίς συντηρητικά 
και χρωστικές ουσίες και αναγραφόµενη την ηµεροµηνία λήξης 

48 
ΤΥΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ: Τυρί ελληνικής προέλευσης που θα έχει πλήρη και επιτυχηµένη ωρίµανση, 
απαλλαγµένα  αντικανονικών οσµών και γεύσεων , να µην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και 
χρώµατος, να είναι Α' ποιότητας  

49 

ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ  (ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟ ΣΚΛΗΡΟ) : Τυρί τριµµένο, ελληνικής προέλευσης 
που θα έχει πλήρη και επιτυχηµένη ωρίµανση, απαλλαγµένα αντικανονικών οσµών και γεύσεων 
µε τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να µην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώµατος, 
να είναι Α' ποιότητας  

50 

ΤΥΡΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ: Τυριά ελληνικής προέλευσης µε αναγραφόµενη την προέλευσή του 
και την εταιρία που προέρχεται καθώς και τα λιπαρά του ,την ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης 
Όλα τα τυριά να είναι πρώτης ποιότητας. Να έχουν την πλήρη και επιτυχηµένη ωρίµανση, 
απαλλαγµένα αντικανονικών οσµών και γεύσεων , να µην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και 
χρώµατος, να είναι Α΄ ποιότητας. 

51 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π 1Kg: Τυρί φέτα Α΄ ποιότητας από πρόβειο και γίδινο γάλα. Στη συσκευασία 
να 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: α)«ΦΕΤΑ» (FETA) β)Προστατευµένη 
ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ) γ) Τυρί δ) Η επωνυµία και η έδρα του παραγωγού-συσκευαστή ε) 
Το βάρος τουπεριεχοµένου στ) Η ηµεροµηνία παραγωγής ζ) Στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως 
εξής: 1) Τα δυο πρώτα γράµµατα της ονοµασίας προέλευσης: ΦΕ 2) Ο αύξοντας αριθµός του 
τύπου συσκευασίας 3) Ηµεροµηνία παραγωγής. Παράδειγµα: (ΦΕ–1650-20.12.94). Το τυρί να 
προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθµό ή κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 
Αποκλείονται τα τρίµµατα. 

52 ΦΑΚΕΣ-ΦΑΣΟΛΙΑ 500gr: Να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις. Να µην 
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παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση. Να είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, 
και γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριµα, φυσιολογικού χρώµατος, στιλπνά, µη συρρικνωµένα και µε 
οµοιόµορφη εµφάνιση, απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, απεντοµωµένα µε φυσικές οικολογικές 
ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, µε ένδειξη στην συσκευασία της ηµεροµηνίας παραγωγής και 
λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. Επί της συσκευασίας να αναγράφονται επίσης οι εξής 
ενδείξεις: α) προέλευση, β) ποιότητα Α. Η συσκευασία να είναι των 500 γρ. 

53 
ΦΑΡΙΝΑ 500gr: Συσκευασία 500gr Με συσκευασία αναλλοίωτη µε ηµεροµηνία λήξης. Όχι 
υγροποιηµένο ή σβολιασµένο που δεν θα έχει καµία µυρωδιά ή έντοµα. 

54 

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 400gr: Να παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από αλεύρι οποιουδήποτε 
τύπου ή κατηγορίας εκ των επιτρεπόµενων. Να προέρχονται από κανονικά παρασκευασµένο 
άρτο. Το βάρος 
της συσκευασίας να είναι 400γρ.Συσκευασµένο, σφραγισµένο, µε αναγραφόµενες προδιαγραφές, 
πρόσφατης παραγωγής 

55 
ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΣΤΑΡΕΝΙΑ 500gr  Σε αεροστεγή συσκευασία 500gr ,από αλεύρι σίτου, να µην 
παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσµή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρές και απαλλαγµένες 
από έντοµα, ακάρεα κ.λ.π. 

 
ΟΜΑ∆Α Ε : Είδη Οπωροπωλείου CPV 15300000-1 
Τα είδη οπωροπωλείου θα είναι Α΄ ποιότητας, της εποχής νωπά και θα πληρούν τις 
προδιαγραφές της Ε.Ε. Απαγορεύεται η αποστολή και παραλαβή φρούτων και λαχανικών 
ελαττωµατικών. 
Να είναι πρόσφατης συλλογής, ακέραια υγιή και ειδικότερα χωρίς ίχνη προσβολών από 
έντοµα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες χωρίς µώλωπες, αλλοιώσεις καθώς και ζηµιές από 
παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγµένα από χώµα και ορατά ίχνη λιπασµάτων 
και φυτοφαρµάκων. Να έχουν ωριµότητα που να επιτρέπει αντοχή σε µεταφορά και 
µεταχείριση και να  
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καταναλώσεως. Να µην εµφανίζουν αλλοίωση της 
σύστασής τους και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων. 
Πρέπει όλες οι σειρές να είναι πρώτης ποιότητας και του αυτού µεγέθους. 
Τα προϊόντα θα αγοράζονται στην εποχή τους και θα είναι ελληνικής παραγωγής. 
Ελέγχονται από το ∆ελτίο Τιµών που εκδίδει εκάστοτε η ∆/νση Ανάπτυξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. 
 
ΟΜΑ∆Α ΣΤ : Κατεψυγµένα Είδη  CPV 15896000-5 
Όλα τα κατεψυγµένα είδη θα πρέπει να είναι ,σχετικά πρόσφατης καταψύξεως, άριστης 
ποιότητας µε αναγραφόµενες προδιαγραφές και ηµεροµηνία λήξης και κατά προτίµησης 
εγχώριας παραγωγής . 

1 ΑΡΑΚΑΣ-ΣΠΑΝΑΚΙ-ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ : Τα προς προµήθεια 
κατεψυγµένα λαχανικά θα είναι καθαρισµένα, κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής, Α΄ 
ποιότητας, συσκευασµένα, όπου θα αναγράφεται η ηµεροµηνία καταψύξεως και λήξεως, θα 
έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώµα και θα πληρούν τους όρους και  προδιαγραφές των 
κείµενων διατάξεων περί εµπορίας κατεψυγµένων λαχανικών αποκλειόµενης απολύτως της 
προµήθειας κατεψυγµένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της Α΄. Σε ότι αφορά την 
συσκευασία θα παραδίδονται σε συσκευασία του 1 Kg.  

2 ΖΑΜΠΟΝΟΤΥΡΟΠΙΤΕΣ-ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΕΣ : αρίστης ποιότητας 220 γραµµ. , 
τυποποιηµένα σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, να αναγράφεται η προέλευση, και τα 
συστατικά.  

3 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΒΟΥΤΥΡΟΥ: αρίστης ποιότητας  , τυποποιηµένα σε κατάλληλη αεροστεγή  
συσκευασία, να αναγράφεται η προέλευση, τα συστατικά , η ηµεροµηνία καταψύξεως και 
λήξεως. 

4 ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΛΕΥΚΗ-ΜΑΥΡΗ: 125γρ από αλεύρι Α΄ ποιότητας τυποποιηµένα σε κατάλληλη 
αεροστεγή συσκευασία, να αναγράφεται η προέλευση, τα συστατικά η ηµεροµηνία καταψύξεως 
και λήξεως 

5 ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ: 90γρ από  χοιρινό, Α΄ ποιότητας απαλλαγµένο από οστά, λίπος, κ.λ.π.  
τυποποιηµένα σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, να αναγράφεται η προέλευση, τα 
συστατικά η ηµεροµηνία καταψύξεως και λήξεως 

6 ΚΙΜΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΜΠΟΥΤΙ Να είναι κατεψυγµένο, συσκευασµένο σε κενό Α ́ ποιότητας, 
απαλλαγµένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λ.π. Να προέρχεται από ζώα υγιή και να είναι αρίστης 
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θρεπτικής κατάστασης. Το κρέας να συσκευάζεται σε ειδικές για τρόφιµα πλαστικές σακούλες µε 
καλή θυροκόλληση και κενό, αναγραφόµενες προδιαγραφές και ηµεροµηνία καταψύξεως και 
λήξεως.  

7 ΠΙΤΣΑ 480γρ από υλικά  Α΄ ποιότητας τυποποιηµένα σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, να  
αναγράφεται η προέλευση, τα συστατικά η ηµεροµηνία καταψύξεως και λήξεως Θα πρέπει να 
είναι κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής ,σχετικά πρόσφατης καταψύξεως, άριστης ποιότητας. 
 

8 ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ : αρίστης ποιότητας 170 γραµµ. , τυποποιηµένα σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία, να αναγράφεται η προέλευση, και τα συστατικά.  

9 ΨΩΜΙ hot dog 110γρ-ΨΩΜΙ χάµπουργκερ 72γρ τυποποιηµένα σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία, να αναγράφεται η προέλευση, τα συστατικά η ηµεροµηνία καταψύξεως και λήξεως 
Θα πρέπει να είναι  σχετικά πρόσφατης καταψύξεως, άριστης ποιότητας. 
 

 
ΟΜΑ∆Α Ζ : Κατεψυγµένα Ψάρια  CPV 15221000-3 

1 ΨΑΡΙ ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ Τα κατεψυγµένα ψάρια θα είναι πρώτης ποιότητας καταψυγµένα κατά 
µονάδα (IQF)  και να είναι συσκευασµένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό 
φύλλο και Β χαρτοκιβώτιο) µε τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά ( είδος ψαριού, 
ηµεροµηνία καταψύξεως, ηµεροµηνία λήξης, χώρα προέλευσης, αριθµός έγκρισης εργαστηρίου 
σε περίπτωση τεµαχισµού και επεξεργασίας). Τα προϊόντα κατά την παράδοση θα βρίσκονται σε 
κατάσταση κατάψυξης. Τα ψάρια θα είναι τυποποιηµένα κατά ίδια µεγέθη και το βάρος του κάθε 
ψαριού θα είναι ανάλογο µε το είδος και τις απαιτήσεις του φορέα. Τα χορηγούµενα 
κατεψυγµένα ψάρια θα έχουν ποσοστό επίπαγο σύµφωνα µε το σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα. 
∆εν θα πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις , δυσάρεστες οσµές, ολική ή µερική απόψυξη. 

 
ΟΜΑ∆Α Η : Είδη Κάβας (Ποτά- Αναψυκτικά)  CPV 15982000-5 
Όλα τα προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν τους όρους υγιεινής και  
ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις σχετικές 
οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. Αποκλείονται  τα προϊόντα, ανωµάλου χρώµατος-οσµής, σε 
συσκευασίες µε ρύπους, σχισµένες ή φθαρµένες ή παραµορφώσεις της µεταλλικής 
συσκευασίας. 
Γενικά όλα τα προς προµήθεια είδη θα είναι σύµφωνα µε τις αγορανοµικές διατάξεις 
και σύµφωνα µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της διακήρυξης.  
Επίσης όλα τα προς προµήθεια είδη θα έχουν µεγάλο περιθώριο ως προς την ηµεροµηνία 
λήξης τους. 
Στην προσφορά θα κατονοµάζονται τα εξής: 
Α)Για τα τυποποιηµένα και συσκευασµένα προϊόντα, εµπορικό σήµα  
Β) βιοµηχανία παραγωγής – συσκευασίας  
Γ) βάρος. 
 
ΟΜΑ∆Α Θ : Είδη Παγωτών και παγωµένων γλυκισµάτων  CPV 15555100-4 
Τόσο τα παγωτά όσο και τα παγωµένα γλυκίσµατα θα είναι άριστης ποιότητας, πρόσφατης 
σχετικά παραγωγής και άµεσης κατανάλωσης και θα πληρούν τους όρους υγιεινής και 
ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις σχετικές 
οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ και την απόφαση 369/2011 του ΑΧΣ η εθνική νοµοθεσία για 
το παγωτό (ΦΕΚ 1390 Β΄/27.04.2012).  Στη κάθε συσκευασία θα αναγράφονται αναλυτικά τα 
συστατικά και η ηµεροµηνία λήξεως. 
Η Μεταφορά των ειδών θα γίνεται µε καθαρισµένα και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα. 
 
ΟΜΑ∆Α Ι : Ελαιόλαδο  CPV 15411110-6 
Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, οξύτητας 0-1% συσκευασµένο σε ανοξείδωτη συσκευασία 5 
lt,  στην οποία θα αναφέρεται η ονοµασία, η κατηγορία, το καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής 
ή ο συσκευαστής, ο αριθµός παρτίδας, η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας και οι 
συνθήκες διατήρησης. Στη συσκευασία θα πρέπει να αναγράφεται “ελαιόλαδο εξαιρετικό 
(extra) παρθένο, οξύτητας0-1%.  
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Προµήθεια ειδών τροφίµων & γάλακτος για 
το εργατοτεχνικό προσωπικό για τις ανάγκες 

            των υπηρεσιών του ∆ήµου Σητείας και των 
            Νοµικών του Προσώπων έτους 2016-2017 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ          Πιστώσεις : Ιδ. Πόροι Φορέων   
∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ         Αρ. ∆ιακ/ξης :  4678 /17-10-2016   
                  
                  
                  
                  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΟΜΑ∆Α Α Προµήθεια Γάλακτος               

Α/Α Είδος Μ.Μ ∆ΗΜΟΣ ∆ΕΥΑΣ 
∆ΟΚΑΣ-
ΠΑΙ∆.ΣΤΑΘΜΟΙ Συνολική Ποσότητα Τιµή Σύνολο 

1 Γάλα φρέσκο παστεριωµένο λίτρα 23760 5460 4101 33321 1,37 45.649,77 
            Καθαρό Ποσό 45.649,77 
            ΦΠΑ 13% 5.934,47 

            Σύνολο Οµάδα Α 51.584,24 

                  
                  
ΟΜΑ∆Α Β Προµήθεια Ειδών Αρτοπωλείου µε ΦΠΑ 13%           

Α/Α Είδος Μ.Μ ΜΑ∆ΕΣ ΑΕ 
∆ΟΚΑΣ-ΠΑΙ∆. 
ΣΤΑΘΜΟΙ Συνολική Ποσότητα Τιµή Σύνολο   

1 Μπαγκέτα Λευκή 250 γρ τεµ 100   100 0,8 80,00   
2 Μπαγκέτα Μαύρη 250γρ τεµ 100   100 0,8 80,00       
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3 Ψωµάκι σάντουιτς  100γρ τεµ 800   800 0,45 360,00   

4 Ψωµί Hοτ Dog 100γρ τεµ 800   800 0,45 360,00   
5 Ψωµί τοστ σταρένιο σακί 680γρ τεµ 200 180 380 2,5 950,00   
6 Άρτος Χωριάτικος 500γρ τεµ   2300 2300 1,15 2.645,00   

            Μερικό Σύνολο 4.475,00   
            ΦΠΑ 13% 581,75   
            Σύνολο  5.056,75   
ΟΜΑ∆Α Β Προµήθεια Ειδών Αρτοπωλείου µε ΦΠΑ 24%           
Α/Α Είδος Μ.Μ ΜΑ∆ΕΣ ΑΕ Τιµή Σύνολο       

1 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΑΠΛΟ 210 γρ. τεµ 100 1,50 150,00       
2 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΣΠΕΣΙΑΛ 220 γρ τεµ 500 1,70 850,00       
3 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΠΙΦΤΕΚΙ 280 γρ τεµ 200 1,70 340,00       

4 
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 220 
γρ τεµ 

200 1,70 
340,00       

5 
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 220 
γρ τεµ 

300 1,70 
510,00       

6 
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΙΤΑ 
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 220 γρ τεµ 

300 1,70 
510,00       

7 
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΙΤΑ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 220 γρ τεµ 

300 1,70 
510,00       

8 
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΤΥΡΙ-ΖΑΜΠΟΝ 
140 γρ τεµ 

300 0,90 
270,00       

9 
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 150 
γρ τεµ 

300 1,00 
300,00       

10 
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΙΤΑ    
ΤΥΡΙ-ΖΑΜΠΟΝ 130 γρ τεµ 

200 1,00 
200,00       

11 
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 
ΜΠΙΦΤΕΚΙ 180 γρ τεµ 

200 1,00 
200,00       
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12 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΓΙΓΑΝΤΑΣ 250 γρ. τεµ 200 1,00 200,00       

13 
ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 140 
γρ. τεµ 

300 0,70 
210,00       

14 
ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΑΡΜΕΛΑ∆ΑΣ 
140 γρ. τεµ 

200 0,70 
140,00       

        Μερικό Σύνολο 4.730,00       

        ΦΠΑ 24% 1.135,20       

        Σύνολο  5.865,20       
        Γενικό Σύνολο 9.205,00       
        ΦΠΑ 1.716,95       

        Σύνολο Οµάδα Β 10.921,95       
                  
ΟΜΑ∆Α Γ   Προµήθεια Ειδών Κρεοπωλείου             

Α/Α Είδος Μ.Μ 

∆ΟΚΑΣ-
ΠΑΙ∆. 
ΣΤΑΘΜΟΙ Τιµή Σύνολο       

1 Κρέας Χοιρινό Μπούτι  κιλά 100 6,20 620,00       
2 Κρέας Μοσχαρίσιο νουα κιλά 140 9,80 1.372,00       
3 Κιµάς φρέσκος χοιρινός κιλά 150 6,20 930,00       

4 Κιµάς φρέσκος Μοσχ/σιος  κιλά 250 9,80 2.450,00       
5 Κοτόπουλο φρέσκο ολόκληρο κιλά 380 3,60 1.368,00       

        Καθαρό Ποσό 6.740,00       
        ΦΠΑ 13% 876,20       

        Σύνολο Οµάδα Γ 7.616,20       
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ΟΜΑ∆Α ∆  Προµήθεια Ειδών Παντοπωλείου µε ΦΠΑ 13% 

Α/Α Είδος Μ.Μ ΜΑ∆ΕΣ ΑΕ 
∆ΟΚΑΣ-ΠΑΙ∆. 
ΣΤΑΘΜΟΙ Συνολική Ποσότητα Τιµή Σύνολο   

1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις κιλά   20 20 1,20 24,00   

2 Αυγά τεµ   620 620 0,25 155,00   

3 Γάλα εβαπορέ 170γρ πλήρες κουτί τεµ   60 60 0,55 33,00   

4 Γάλα εβαπορέ 410γρ πλήρες κουτί τεµ 85 60 145 1,02 147,90   

5 
Γάλα εβαπορέ µερίδες συσκ. 
10τεµ  συσκ 150 0 150 1,00 150,00   

6 Γάλα µακράς διαρκείας 1lt λίτρα 60 120 180 1,50 270,00   
7 Γαλοπούλα βραστή, φέτες κιλά 40   40 6,00 240,00   
8 Γαλοπούλα καπνιστή ,φέτες κιλά   15 15 8,00 120,00   
9 Γιαούρτι κιλά   60 60 3,00 180,00   

10 Ζαµπόν φέτες κιλά 50   50 3,60 180,00   
11 Κρέµα γάλακτος 1lt τεµ   40 40 4,80 192,00   
12 Λουκάνικα φρανκφούρτης κιλά 250   250 3,50 875,00   
13 Μακαρόνι κοφτό 500γρ τεµ   420 420 1,08 453,60   

14 Μακαρόνι κριθαράκι 500γρ τεµ   180 180 0,91 163,80   
15 Μέλι συσκ. 1 κιλού κιλά   60 60 12,00 720,00   
16 Ξύγαλο κιλά 40 15 55 6,50 357,50   
17 Ρύζι κίτρινο κιλά   145 145 3,20 464,00   

18 Ρύζι νυχάκι κιλά   92 92 2,43 223,56   
19 Τυρί Γραβιέρα κιλά   60 60 11,00 660,00   
20 Τυρί κίτρινο τριµµένο κιλά   30 30 6,40 192,00   
21 Τυρί λευκό τριµµένο κιλά   150 150 8,00 1.200,00   
22 Τυρί τοστ φέτες κιλά 60 60 120 6,40 768,00   
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23 Τυρί φέτα κιλά 35 150 185 7,96 1.472,60   
24 φακές 500γρ τεµ   320 320 1,47 470,40   
25 Φαρίνα 500γρ τεµ   180 180 0,90 162,00   
26 Φασόλια 500γρ τεµ   140 140 1,53 214,20   

            Μερικό Σύνολο 10.088,56   
            ΦΠΑ 13% 1.311,51   
            Σύνολο  11.400,07   
ΟΜΑ∆Α ∆ Προµήθεια Ειδών Παντοπωλείου µε ΦΠΑ 24%           

Α/Α Είδος Μ.Μ ΜΑ∆ΕΣ ΑΕ 
∆ΟΚΑΣ-ΠΑΙ∆. 
ΣΤΑΘΜΟΙ Συνολική Ποσότητα Τιµή Σύνολο   

1 Αλάτι ψιλό συσκ. 5 κιλά τεµ 2 12 14 2,26 31,64   
2 Αµύγδαλο ωµό  κιλά   5 5 20,45 102,25   
3 Άνθος αραβοσίτου,170γρ τεµ   270 270 0,90 243,00   

4 
Βανίλιες σε συσκ. των 5 τεµ, του 
1,5γρ το τεµ τεµ   40 40 0,45 18,00   

5 Γαρύφαλλο συσκ. 15γρ τεµ   10 10 0,70 7,00   
6 ∆άφνη συσκ.250γρ τεµ   65 65 2,80 182,00   
7 ∆ηµητριακά 500γρ τεµ   100 100 3,90 390,00   
8 Ηλιέλαιο κιλά 150   150 1,80 270,00   
9 Ζάχαρη κιλά 50 50 100 0,80 80,00   

10 Ζελεδάκια κιλά   30 30 6,00 180,00   
11 Κανέλλα Ξύλο 300γρ τεµ   50 50 3,00 150,00   
12 Καφές Ελληνικός κιλά 30   30 7,00 210,00   
13 Καφές εσπρέσσο κιλά 30   30 14,30 429,00   
14 Καφές Στιγµιαίος  κιλά 25   25 23,00 575,00   
15 Καφές φίλτρου κιλά 15   15 14,00 210,00   
16 Κέτσαπ κιλά 150   150 2,50 375,00   
17 Κύµινο συσκ. 500γρ τεµ   2 2 5,55 11,10   
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18 Μαγιονέζα κιλά 70   70 3,70 259,00   
19 Μαργαρίνη 1000γρ τεµ 10 40 50 4,25 212,50   
20 Μαρµελάδα 500 γρ τεµ   80 80 1,44 115,20   
21 Μοσχοκάρυδο συσκ.30γρ τεµ   60 60 2,00 120,00   
22 Μουστάρδα κιλά 60   60 2,00 120,00   

23 Μπαχάρι συσκ. 30γρ τεµ   65 65 1,30 84,50   
24 Μπισκότα τύπου πτι-µπερ πακ   1000 1000 1,00 1.000,00   
25 Ξύδι 400 γρ τεµ 15 90 105 0,86 90,30   
26 Πάστα ελιάς κιλά 30   30 6,20 186,00   
27 Πιπέρι, συσκ. 500γρ τεµ 5 12 17 16,52 280,84   
28 Πραλίνα φουντουκιού 400γρ τεµ 25   25 3,20 80,00   
29 Ρίγανη συσκ. 500γρ τεµ 2 8 10 4,91 49,10   

30 Σοκολατάκια κιλά   20 20 6,00 120,00   

31 Ταχίνι µε κακάο 375 γρ τεµ   40 40 3,60 144,00   

32 Τοµατοπολτός 410 γρ τεµ   40 40 1,74 69,60   
33 Τοµατοχυµός 500γρ τεµ   360 360 0,57 205,20   
34 Τόνος 2000γρ τεµ 20 15 35 14,00 490,00   
35 Τρούφα σοκολάτα 100 γρ τεµ   24 24 1,70 40,80   
36 Φρυγανιά τριµµ 400γρ τεµ   33 33 1,18 38,94   
37 Φρυγανιά σταρένια 500γρ τεµ   60 60 2,07 124,20   

            Μερικό Σύνολο 7.294,17   
            ΦΠΑ 24% 1.750,60   
            Σύνολο  9.044,77   
            Γενικό Σύνολο 17.382,73   
            ΦΠΑ 3.062,11   

            Σύνολο Οµάδα ∆ 20.444,84   
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ΟΜΑ∆Α Ε   Προµήθεια Ειδών Οπωροπωλείου 

Α/Α Είδος Μ.Μ ΜΑ∆ΕΣ ΑΕ 
∆ΟΚΑΣ-ΠΑΙ∆. 
ΣΤΑΘΜΟΙ Συνολική Ποσότητα Τιµή Σύνολο   

1 Αγγούρια κιλά   160 160 1,04 166,40   

2 Άνηθος µάτσο   30 30 0,40 12,00   

3 Αχλάδια κιλά   150 150 2,30 345,00   

4 Καρότα κιλά   210 210 0,80 168,00   

5 Καρπούζια κιλά   120 120 0,35 42,00   

6 Κολοκύθια κιλά   80 80 1,50 120,00   

7 Κρεµµύδι φρέσκο µάτσο   22 22 0,40 8,80   

8 Κρεµµύδια κιλά   110 110 0,65 71,50   

9 Λάχανο κιλά   370 370 0,50 185,00   

10 Λεµόνια κιλά 60 105 165 2,00 330,00   

11 Μαϊντανός µάτσο   40 40 0,40 16,00   

12 Μαρούλια τεµ 100 250 350 0,48 168,00   

13 Μήλα κιλά   800 800 1,70 1.360,00   

14 Μπανάνες κιλά   300 300 1,80 540,00   

15 Νεκταρίνια κιλά   130 130 2,00 260,00   

16 Ντοµάτες κιλά 120 150 270 1,60 432,00   

17 Ντοµάτες για σάλτσα κιλά   280 280 1,10 308,00   
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18 Πατάτες κιλά   1560 1560 0,72 1.123,20   

19 Πεπόνια κιλά   120 120 1,25 150,00   

20 Πιπεριές κιλά   8 8 1,22 9,76   

21 Πορτοκάλια κιλά 300 150 450 0,50 225,00   

22 Ροδάκινα κιλά   130 130 1,42 184,60   

23 Σέλινο µάτσο   70 70 0,40 28,00   

24 Σκόρδα κεφ.   34 34 0,40 13,60   

            Καθαρό Ποσό 6.266,86   

            ΦΠΑ 13% 814,69   

            Σύνολο Οµάδα Ε 7.081,55   

                  
ΟΜΑ∆Α ΣΤ Προµήθεια Κατεψυγµένων Ειδών µε ΦΠΑ 13%           

Α/Α Είδος Μ.Μ ΜΑ∆ΕΣ ΑΕ 
∆ΟΚΑΣ-ΠΑΙ∆. 
ΣΤΑΘΜΟΙ Συνολική Ποσότητα Τιµή Σύνολο   

1 Αρακάς συσκ. 1 κιλού τεµ   220 220 2,30 506,00   
2 Λαχανικά ανάµεικτα συσκ. 1 κ. τεµ.   12 12 2,00 24,00   
3 Σπανάκι συσκ. 1 κιλού τεµ   100 100 2,10 210,00   
4 Φασολάκια στρογγυλά 1 κιλού τεµ   120 120 2,10 252,00   
5 Μπιφτέκια χοιρινά 90γρ κιλά 200   200 4,30 860,00   
6 Κιµάς χοιρινός µπούτι κιλά 40   40 6,00 240,00   

            Μερικό Σύνολο 2.092,00   
            ΦΠΑ 13% 271,96   
            Σύνολο  2.363,96   
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ΟΜΑ∆Α ΣΤ Προµήθεια Κατεψυγµένων Ειδών µε ΦΠΑ24%  
Α/Α Είδος Μ.Μ ΜΑ∆ΕΣ ΑΕ Τιµή Σύνολο       

1 Ζαµπονοτυρόπιτες 220γρ τεµ 500 0,90 450,00       
2 Κρουασάν βουτύρου τεµ 300 0,60 180,00       
3 Μπαγκέτα Λευκή 125γρ τεµ 300 0,42 126,00       
4 Μπαγκέτα µαύρη 125γρ τεµ 300 0,45 135,00       
5 Πίτσα 480γρ τεµ 300 2,18 654,00       
6 Σπανακοτυρόπιτα 220 γρ τεµ 200 0,70 140,00       
7 Τυρόπιτες 170γρ τεµ 600 0,50 300,00       
8 Ψωµί hot dog 110γρ τεµ 1200 0,35 420,00       
9 Ψωµί χάµπουργκερ 72γρ τεµ 1200 0,35 420,00       

        Μερικό Σύνολο 2.825,00       
        ΦΠΑ 24% 678,00       
        Σύνολο  3.503,00       
        Γενικό Σύνολο 4.917,00       
        ΦΠΑ 949,96       

        
Σύνολο Οµάδα 
ΣΤ 5.866,96       

                  
ΟΜΑ∆Α Z   Προµήθεια Κατεψυγµένων Ψαριών              

Α/Α Είδος Μ.Μ 

∆ΟΚΑΣ-
ΠΑΙ∆. 
ΣΤΑΘΜΟΙ Τιµή Σύνολο       

1 Ψάρι πέρκα φιλέτο, κατεψυγµένο κιλά 500 7,50 3.750,00       
        Καθαρό Ποσό 3.750,00       
        ΦΠΑ 13% 487,50       

        Σύνολο Οµάδα Ζ 4.237,50       
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ΟΜΑ∆Α Η   Προµήθεια Ειδών Κάβας(Ποτά-Αναψυκτικά) µε ΦΠΑ 13%         

Α/Α Είδος Μ.Μ 
ΜΑ∆ΕΣ 
ΑΕ Τιµή Σύνολο       

1 Νερό 0,5 λ τεµ 2000 0,18 360,00       
2 Νερό 0,75λ τεµ 2500 0,20 500,00       
3 Νερό 1λ τεµ 900 0,30 270,00       
4 Νερό ψύκτη 10λ τεµ 40 2,30 92,00       

        Μερικό Σύνολο 1.222,00       
        ΦΠΑ 13% 158,86       
        Σύνολο 1.380,86       
                  
ΟΜΑ∆Α Η   Προµήθεια Ειδών Κάβας(Ποτά-Αναψυκτικά) µε ΦΠΑ 24%         

Α/Α Είδος Μ.Μ 
ΜΑ∆ΕΣ 
ΑΕ Τιµή Σύνολο       

1 Αναψυκτικά 330γρ τεµ 2000 0,45 900,00       
2 Αναψυκτικά 500γρ ΡΕΤ τεµ 1000 0,75 750,00       
3 Αναψυκτικά τύπου κολα 0,33λ τεµ 1500 0,50 750,00       

4 
Αναψυκτικά τύπου κολα 0,50λ 
ΡΕΤ τεµ 1500 0,75 1.125,00       

5 ∆υναµωτικά ροφήµατα τεµ 300 1,50 450,00       
6 Κρασί Άσπρο 375γρ τεµ 100 1,20 120,00       
7 Κρασί Άσπρο 200γρ τεµ 100 1,10 110,00       
8 Κρασί ασκός 20λ τεµ 20 30,00 600,00       
9 Κρασί ασκός 10λ τεµ 30 15,00 450,00       

10 Μπύρα κουτί 330γρ τεµ 800 0,75 600,00       
11 Μπύρα κουτί 500γρ τεµ 700 1,10 770,00       
12 Μπύρα φιάλη 0,50λ τεµ 400 1,10 440,00       
13 Νερό Ανθρακούχο 0,5 λ  τεµ 400 0,35 140,00       
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14 Σόδα 330 γρ τεµ 200 0,40 80,00       
15 Τσάι κουτί 0,33λ τεµ 600 0,70 420,00       
16 Τσάι ΡΕΤ 0,50λ τεµ 600 1,00 600,00       
17 Χυµοί διάφοροι 0,33λ τεµ 400 0,55 220,00       
18 Χυµός Ανάµικτος 0,33λ τεµ 300 0,80 240,00       
19 Ρετσίνα τεµ 500 1,10 550,00       

        Μερικό Σύνολο 9.315,00       
        ΦΠΑ 24% 2.235,60       
        Σύνολο  11.550,60       
        Γενικό Σύνολο 10.537,00       
        ΦΠΑ 2.394,46       
        Σύνολο Οµάδα Η 12.931,46       
                  

ΟΜΑ∆Α Θ   Προµήθεια Ειδών Παγωτών και παγωµένων γλυκισµάτων          

Α/Α Είδος Μ.Μ 
ΜΑ∆ΕΣ 
ΑΕ Τιµή Σύνολο       

1 Γρανίτα γεύση φράουλας τεµ 250 1,10 275,00       

2 Γρανίτα τροπικές γεύσεις τεµ 200 1,30 260,00       

3 Γρανίτα διάφορες γεύσεις τεµ 350 1,10 385,00       

4 
Γρανίτα λεµόνι & φράουλα µε 
σιρόπι φράουλας τεµ 200 0,80 160,00       

5 καφές παγωµένος τεµ 130 1,20 156,00       

6 κυπελάκι βανίλια-κεράσι τεµ 150 1,30 195,00       
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7 κυπελάκι βανίλια-µπισκότο τεµ 130 1,40 182,00       

8 
κυπελάκι βανίλια µε σιρόπι 
φράουλα &σοκολάτα τεµ 130 1,20 156,00       

9 
κυπελάκι βανίλια µε ξηρούς 
καρπούς τεµ 120 1,20 144,00       

10 
κυπελάκι βανίλια µε 
σοκολάτα&αµύγδαλα τεµ 150 1,10 165,00       

11 κυπελάκι καϊµάκι & µαστιχέλαιο τεµ 100 1,10 110,00       

12 
κυπελάκι καραµέλα & ξηρούς 
καρπούς τεµ 150 1,30 195,00       

13 
κυπελάκι βανίλια,κακάο & 
δηµητριακά τεµ 140 1,20 168,00       

14 κυπελάκι παγωτό µε παιχνίδι τεµ 300 1,30 390,00       

15 
κυπελάκι σοκολάτα & 
κοµµ.σοκολάτας τεµ 150 1,50 225,00       

16 ξυλάκι σοκολάτα µε αµύγδαλα τεµ 150 1,20 180,00       

17 
ξυλάκι βανίλια & λεπτή 
σοκολ.εξωτ. τεµ 150 1,20 180,00       

18 

ξυλάκι φουντούκι 
,κοµµ.φουντουκιού σε 
σοκολ.γάλακτος τεµ 200 1,10 220,00       

19 
ξυλάκι βανίλια καραµέλα & 
σοκολ.γάλακτος τεµ 200 1,30 260,00       

20 
ξυλάκι βανίλια φράουλα & 
σοκολάτα τεµ 200 1,20 240,00       

21 ξυλάκι βανίλια,σοκολ.κλασσικό τεµ 200 1,20 240,00       

22 ξυλάκι λευκή σοκολάτα τεµ 150 1,10 165,00       
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23 
ξυλάκι βανίλια σοκολάτα µε 
κοµµ.σοκολάτας τεµ 200 1,20 240,00       

24 
ξυλάκι παιδικό σοκολάτα-
µπανάνα τεµ 200 1,10 220,00       

25 
παγωτοσοκολάτα 
καραµέλα&σοκολάτα τεµ 220 1,20 264,00       

26 
πύραυλος βανίλια & σιρόπι 
σοκολ. τεµ 250 1,30 325,00       

27 
πύραυλος βανίλια µε κοµµ.σοκολ. 
Σε σοκολ.γάλακτος µε αµύγδ. τεµ 200 1,30 260,00       

28 
πύραυλος βανίλια σοκολ. & 
γέµιση σοκολ. τεµ 200 1,20 240,00       

29 πύραυλος σοκολ. & σιρόπι σοκολ. τεµ 200 1,50 300,00       

30 

Πύραυλος βανίλια µε σιρόπι 
σοκολ. & λευκό σοκολατάκι µε 
ξηρό καρπό τεµ 300 1,20 360,00       

31 
σάντουιτς βανίλια & 
σοκολ.παιδικό τεµ 200 1,20 240,00       

32 
πύραυλος βανίλια µε µπισκότα 
σοκολ. τεµ 200 1,20 240,00       

33 
πύραυλος βανίλια µε κοµµ. 
Σοκολ.&δηµητριακά τεµ 200 1,20 240,00       

      Καθαρό Ποσό 7.580,00       

      ΦΠΑ 24% 1819,2       

      Σύνολο Οµάδα Θ 9.399,20       
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ΟΜΑ∆Α Ι    Ελαιόλαδο  

Α/Α Είδος Μ.Μ 

∆ΟΚΑΣ-
ΠΑΙ∆. 
ΣΤΑΘΜΟΙ Τιµή Σύνολο       

1 Ελαιόλαδο 5λιτ τεµ 61 22,00 1.342,00       

        Καθαρό Ποσό 1.342,00       

        ΦΠΑ 13% 174,46       

        Σύνολο Οµάδα Ζ 1.516,46       
                  
                  

  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 

113.370,36 
          

  ΦΠΑ 18.230,00           

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 131.600,36           
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