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Παντοπωλείου , Οπωροπωλείου, Αρτοποιείου,  Κρεοπωλείου , 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 

α) Όροι Διακήρυξης  

β) Τεχνικές Προδιαγραφές  

γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

δ) Παράρτημα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                    
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ.:  441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ 
Τηλ.:  2655 3 60348  
FAX: .: 2655 0 24000 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 Ο Δήμαρχος Κόνιτσας έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α). 

2. Το Ν. 4412/2016 («Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» 

3. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

4. Τα αρ. 376, αρ. 377 παρ. 1 περ. 82 και αρ. 379 του Ν. 4412/2016. 

5. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-2014): Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 

6. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-03-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό 

τύπο και άλλες διατάξεις». 

7. Το Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α’/15-09-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 6ου κεφ. Του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) _ 

Προπτωχετυτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 

8. Την Αριθ. Π1/2390/13 (ΦΕΚ – 2677 Β/21-10-2013): Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). 

9. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5_ εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)» 

10. Την ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-2012) με την οποία ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

11. Το Ν. 2307/ΦΕΚ13Α’/15-06-1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 

12. Το άρ. 1 του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως ισχύει περί 

εξαίρεσης προμηθειών από την ένταξή τους στο ΕΠΠ (Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών). 

13. Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» (ΦΕΚ Α’112/13-07-2010) και την αριθμ. πρωτ. 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-07-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

14. Τις διατάξεις του αρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α’) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ Α’161)  και λοιπές 

ρυθμίσεις». 

15. Την αριθμ. 8/2016 ενιαία μελέτη του τμήματος Προμηθειών του Δήμου Κόνιτσας, ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού 

103.034,93€ με ΦΠΑ, για την «προμήθεια τροφίμων (ειδών φρέσκου γάλακτος, παντοπωλείου, οπωροπωλείου, αρτοποιείου, 

κρεοπωλείου, κοτόπουλων – αυγών – λουκάνικων – σουβλακίων, ιχθυοπωλείου, ζαχαροπλαστείου) έτους 2017» για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κόνιτσας, της Μαθητικής Εστίας Κόνιτσας και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΠΑΠΑ. 

16. Την αριθμ. 37/24-08-2016  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΠΑΠΑ, με την οποία βεβαιώνεται η δέσμευση 

πίστωσης από τον Κ.Α. 02.10.6481 «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων» από τον προτεινόμενο για ψήφιση προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την αριθμ. 8/2016 ενιαία μελέτη για το τμήμα που τους αφορά, δηλαδή για ενδεικτικό 

προϋπολογισμό 45.604,42€ . 

17. Την αριθμ. πρωτ. 10786/15-11-2016  βεβαίωση του προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου περί ψήφισης 

σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2017. 

18. Την υπ’αριθμ. 290/21-10-2016 (ΑΔΑ: 6Η2ΓΩΛ4-ΕΦΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της 

προμήθειας και την 168/2016 (ΑΔΑ: 69Ψ9ΩΛ4-ΧΩ1) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της αριθμ 8/2016 

μελέτης και καθορισμού των όρων διακήρυξης. 

19. Ότι η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΚΕΠΑΠΑ σε βάρος του 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017. 
 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

Κόνιτσας, της Μαθητικής Εστίας Κόνιτσας και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΠΑΠΑ, για το έτος 2017»:  

α. Για τα κρέατα, πουλερικά, κατεψυγμένα, έλαια, οπωρολαχανικά με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, στη νόμιμα διαμορφούμενη 

κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, 

και 

β. Για όλα τα υπόλοιπα είδη με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην ενδεικτική τιμή του προϋπολογισμού της παρούσας 

διακήρυξης. 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 1 

Ορισμοί – Υπηρεσία που συντονίζει τον διαγωνισμό 

 

 1.1 Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω όροι έχουν την αντίστοιχη 

σημασία: 

 Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

 Εθνικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ (ή Σύστημα): Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το 

οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την διενέργεια της παρούσας ανοιχτής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου 

εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης προμήθειας. 

 Διαδικτυακός τόπος ή ηλεκτρονική πύλη ΕΣΗΔΗΣ: Διαδικτυακός Τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

στον οποίο λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ με την ονομασία στο διαδίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» και με ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.promitheus.gov.gr. 

 Ενδιαφερόμενος ή Οικονομικός φορέας: Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμός ή ένωση 

προμηθευτών που προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα διαδικασία. 

 Χρήστες: Οι οικονομικοί φορείς και οι υπάλληλοι και λειτουργοί της Αναθέτουσας Αρχής που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ 

στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. 

 Διαγωνιζόμενος: Ο ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλει προσφορά, δηλαδή είτε η μεμονωμένη επιχείρηση (φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο), είτε συνεταιρισμός, είτε ένωση προμηθευτών. 

 Τεύχη διαγωνισμού: Τα περιγραφόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας τεύχη, που μετά την υπογραφή της σύμβασης 

καθίστανται συμβατικά. 

 Επιτροπή Διαγωνισμού ή Επιτροπή ή ΕΔ: Η Επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού, η οποία συγκροτείτε με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας, εφαρμοζομένων των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων και 

αποτελείται από πιστοποιημένους χρήστες του Συστήματος. 

 

1.2 Υπηρεσία που συντονίζει τον διαγωνισμό: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

                                                                                    Οδός: Πλ. Δημαρχείου 1 

                                                                                     Τ.Κ.: 44100 

                                                                                     Τηλ: 2655360348 

                                                                                     ΦΑΞ: 2655024000 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

 

2.1 Ο Διαγωνισμός αφορά την «προμήθεια τροφίμων (ειδών φρέσκου γάλακτος, παντοπωλείου, οπωροπωλείου, 

αρτοποιείου, κρεοπωλείου, κοτόπουλων – αυγών – λουκάνικων – σουβλακίων, ιχθυοπωλείου, ζαχαροπλαστείου) έτους 2017» για 

τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κόνιτσας, της Μαθητικής Εστίας Κόνιτσας και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΠΑΠΑ, για ένα 

(1) έτος, σύμφωνα με την αριθμ. 8/2016 ενιαία μελέτη του τμήματος Προμηθειών του Δήμου Κόνιτσας. 
2.2 Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει είτε για το σύνολο του διαγωνισμού, είτε για οποιαδήποτε  

κατηγορία θέλει από τα αναφερόμενα στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, αρκεί να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. 
Η Υπηρεσία μπορεί να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το σύνολο των τροφίμων είτε σε ένα 

διαγωνιζόμενο, η προσφορά του οποίου κρίθηκε οικονομικότερη, είτε σε περισσοτέρους προμηθευτές, η προσφορά των οποίων 

κρίθηκε οικονομικότερη για κάθε κατηγορία τροφίμων. 

2.3 Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται στην υπ’αριθμ 8/2016 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών , η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Προϋπολογισμός – Συνοπτική αναφορά της διαδικασίας της προμήθειας 

3.1 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 103.034,93€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

και αφορά το σύνολο των προμηθευόμενων ειδών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Κόνιτσας, της Μαθητικής 
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Εστίας Κόνιτσας και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΠΑΠΑ για ένα (1) έτος. 

3.2 Στην αριθμ. 8/2016 ενιαία μελέτη του τμήματος προμηθειών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

διακήρυξης περιλαμβάνονται: 

 Οι φορείς (νομικά πρόσωπα) που αφορά η προμήθεια 

 Τα δημοπρατούμενα είδη ανά κατηγορία για κάθε φορέα ξεχωριστά ως εξής: 
  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2017 

Δήμος Κόνιτσας & ΚΕΠΑΠΑ 

Ν.Π.Δ.Δ. 
Συνολική 

δαπάνη (€) 
ΦΠΑ (€) Σύνολο (€) 

Α. Δήμος Κόνιτσας  50.168,50 7.262,01 57.430,51 

Β. ΚΕΠΑΠΑ 39.604,95        5.999,47 45.604,42 

Γενικό σύνολο προμήθειας 2017 89.773,45 13.261,48 103.034,93 

     
 

 
       

 Δήμος Κόνιτσας (Μαθητική Εστία & Εργατοτεχνικό Προσωπικό) 

Συγκεντρωτικά ανά κατηγορία 

Α/Α Κατηγορία Δαπάνη(€)  ΦΠΑ (€) Σύνολο (€) 

1 Φρέσκο γάλα 4.644,00  603,72  5.247,72  

2 Είδη παντοπωλείου 15.957,45 2.682,55 18.640,00 

3 Είδη οπωροπωλείου 6.763,05 879,22 7.642,27 

4 Είδη αρτοποιείου 5.010,00 651,30 5.661,30 

5 Είδη κρεοπωλείου 10.025,00 1.303,25 11.328,25 

6 Κοτόπουλα - αυγά - λουκάνικα - σουβλάκια 5.469,00 710,97 6.179,97 

7 Είδη ιχθυοπωλείου 1.100,00  143,00  1.243,00  

8 Είδη ζαχαροπλαστείου 1.200,00  288,00  1.488,00  

ΣΥΝΟΛΟ 50.168,50  7.262,01  57.430,51 

 

 

Β. ΚΕΠΑΠΑ 

Συγκεντρωτικά ανά κατηγορία 

Α/Α Κατηγορία Δαπάνη (€) ΦΠΑ (€) Σύνολο (€) 

1 Είδη παντοπωλείου 16.740,05 2.982,01 19.722,06  

2 Είδη οπωροπωλείου 4.866,90 632,71 5499,61  

3 Είδη αρτοποιείου 4.773,65 620,57 5.394,22  

4 Είδη ζαχαροπλαστείου 409,15 98,20 507,35 

4 Είδη κρεοπωλείου 9.718,00 1.263,34 10.981,34  

5 Κοτόπουλα - αυγά  3.097,20 402,64 3.499,84  

ΣΥΝΟΛΟ 39.604,95 5.999,47 45.604,42 

 

 Η περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές των δημοπρατούμενων ειδών. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α. 20-6063, 70-6481.01, 70-6481.02, 70-6481.03, 70-6481.04, 70-

6481.05, 70.6481.06, 70.6481.07 με ποσό 57.430,51€ με ΦΠΑ του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Κόνιτσας έτους 2017 και του 

02.10.6481 με ποσό 45.604,42€ με ΦΠΑ του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΠΑΠΑ.  

     Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Διεξαγωγή διαγωνισμού 

Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης που αφορούν στην διεξαγωγή του διαγωνισμού και τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής, τίθενται επί ποινή αποκλεισμού. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος με καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών στις 16/12/2016 και ώρα 11:00π.μ. ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι (22) τουλάχιστον ημερών μετά 
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την τελευταία δημοσίευση. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

25/11/2016 25/11/2016 16/12/2016 και ώρα 

11:00π.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 

Σύστημα. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Παροχή διευκρινίσεων 

 Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μπορούν να ζητούνται από τους 

ενδιαφερομένους μέχρι και δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή συγκεκριμένα 

μέχρι τις 02/12/2016. Οι πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι τις 09/12/2016, εφόσον τα σχετικά αιτήματα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα 

προαναφερόμενα. Οι διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 

μετά από τη λήψη σχετικής αίτησης. Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων που 

υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα εξετάζονται. 

 Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr , του ΕΣΗΔΗΣ. 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 pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 

παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Τεύχη διαγωνισμού 

 Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:  

α) Διακήρυξη δημοπρασίας   

β)Τεχνική περιγραφή   

γ)Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς 

δ) Συγγραφή υποχρεώσεων 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 4 της 

παρούσας διακήρυξης, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-05-

2013), στο αρ. 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ». 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 25/11/2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25/11/2016 και ώρα 03:00μ.μ.  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 16/12/2016 και ώρα 11:00π.μ. 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 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 αρ. 6 του Ν. 4155/13 και το αρ. 

6 της ΥΑ Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ». 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του 

διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, θα έχουν όμως τη δυνατότητα να την υποβάλλουν μόνο μετά το πέρας της προθεσμίας 

που έχει η αναθέτουσα αρχή για παροχή διευκρινίσεων επί όρων της διακήρυξης, η οποία είναι το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Επισημαίνεται ότι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να 

ακυρώσουν προσφορά μετά την υποβολή τους. 
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ΆΡΘΡΟ 8 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και 

σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9  

Δεκτοί στον Διαγωνισμό – Προϋποθέσεις συμμετοχής 

9.1  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές.  

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.  

γ. Συνεταιρισμοί. 

δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

9.2  Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 

χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 

 Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο ¨Εγγραφείτε ως οικονομικοί 

φορείς», για την εγγραφή τους σ’αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) 

ταυτοποιούμενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώο (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 Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 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 Identification 

Number) και τυυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ 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) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του 

Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

 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 λογαριασμού του.  

 

 

ΆΡΘΡΟ 10 

Περιεχόμενο προσφορών 

 Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

 (Α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και 

 (Β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 

 Οι προσφορές θα συνταχθούν ηλεκτρονικά ή εντύπως κατά το μέρος που τούτο απαιτείται σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης. Υπόδειγμα για την Οικονομική Προσφορά προσαρτάται στο Παράρτημα της παρούσας διακήρυξης. Η χρήση 

του υποδείγματος της οικονομικής προσφοράς είναι υποχρεωτική. 

 

 Α. (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» 

 Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύησης 

συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.  

 Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνοντα: 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά του 

άρθρου αυτού, σε μορφή αρχείου pdf σύμφωνα με τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α/29-05-2013) και το αρ. 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ». 

 
Α.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
1. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α 
σύμφωνα με την παράγραφο Ι περ. α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας το οποίο θα αναζητηθεί από την 
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υπηρεσία μας. 
γ.  Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση 

άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, 

που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α σύμφωνα με την 
παράγραφο Ι περ. α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 

έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού 

μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές.  
 Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. Σε περίπτωση μη προσκόμισής του, αυτό μπορεί να αναζητείται 
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία με βάση την αριθμ. 2458/22-2-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 267/Β’/1-3-2005). 

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι: 

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού 

ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου 

επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. Σύμφωνα με την υπ΄αριθ΄2854/1997 Απόφαση του Συμβουλίου της 

Επικράτειας και την υπ΄αριθ΄667/2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτουςοτανστον διαγωνισμό συμμετέχουν 

νομικά πρόσωπα ,υποχρέωση προσκόμισης πονικού μητρώουέχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ή οι ιδιοκτήτες αυτής 

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων, με διαφοροποίηση όσον αφορά το απόσπασμα ποινικού 

μητρώου. Όταν συμμετέχουν εταιρείες ισχύουν τα οριζόμενα στο εδάφιο β που αφορούν τους Έλληνες πολίτες. Η νόμιμη 

εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρείας. 

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.  

β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με την παρ. 7 

άρθρο 96 του Ν. 4412/2016.  

β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές 

επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή 

εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των παραγωγικών αστικών συνεταιρισμών στις εργασίες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να προσκομισθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, 

που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για 

τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική 

αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση των συμμετασχόντων, οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή 

αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα: 

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως 

και ανεπιφύλακτα. 

β.  Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
γ. Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση 

της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων 
όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο 
παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Ν.Π.Δ.Δ.. 

δ.. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και ότι σε περίπτωση που υπάρξει 
οποιοδήποτε πρόβλημα στη χρησιμοποίηση τους από τον Δήμο Κόνιτσας, ο προμηθευτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους 
με άλλο καλύτερης ποιότητας  

Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά Θεωρείται ελλιπής και δεν 
λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την οικονομική 
προσφορά. Ο κατάλογος των συνημμένων εγγράφων κατά την ως άνω ηλεκτρονική υποβολή τους στο Σύστημα, υπογράφονται 
ψηφιακά κατά περίπτωση από: 

- Το διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο 
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- Τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου. 
- Τα μέλη της ένωσης ή τον κοινό τους νόμιμο εκπρόσωπο. 

 
Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό περισσότερες από μία (1) εταιρείες ή ένωση προμηθευτών ούτε να 

συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. 
(Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, 
με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος 
εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.) 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 το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με 
υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος 

Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή  αποκλεισμού, την προμήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της κατηγορίας που συμμετέχουν. 
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών 

της κατηγορίας. 
 
Α.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 
 Η Τεχνική 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 απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στ σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. 

 Ειδικότερα η τεχνική προσφορά οφείλει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού: 
 1. Κατάσταση του διαγωνιζόμενου με όλα τα είδη της κατηγορίας ή των κατηγοριών της αρ. 8/2016 μελέτης για τις οποίες 

κατατίθεται η προσφορά, με περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και των τεχνικών προδιαγραφών αυτών. 
 2. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα εξής: 

Α. Αναφορά της  χώρας προέλευσης και κατασκευής των ειδών που προσφέρουν. 

Β. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο, το οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα είδη καθώς και τον τόπο 

εγκατάστασής του. Τεχνική Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την 

υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από το Δήμο ανυπαρξία του 

εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, τότε αυτή απορρίπτεται και η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την επιβολή ποινής 

αποκλεισμού του δηλώσαντος από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του δημοσίου για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει 

επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 
 
 Α.3 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
 
 Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» για τη 

συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf. 
 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. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά  
ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

 Επίσης προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, στο 
Πρωτόκολλο του Δήμου Κόνιτσας. Η προσκόμιση γίνεται με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 
δικαιολογητικά και θα είναι συρραμμένα και αριθμημένα κατά φύλλο με συνεχή αρίθμηση. 

 Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – 
τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στο Πρωτόκολλο του 
Δήμου Κόνιτσας εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. 

 Οι απαιτούμενες στο παρόν άρθρο υπεύθυνες δηλώσεις του προσφέροντος υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 Οι ημερομηνίες σύνταξης των υπεύθυνων δηλώσεων του προσφέροντος και των ψηφιακών υπογραφών τους πρέπει να 
συμπίπτουν με την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής προσφοράς. 

   

 Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο στο 

εξωτερικό μέρος του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα 

Α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Β) ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Πλ. Δημαρχείου 1 Κόνιτσα 44100) 

Γ) ο τίτλος της προμήθειας 

Δ) τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, τηλ. Επικοινωνίας, fax και e-mail) 

 Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ημεδαπών, αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να 

έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. 

 Σε περίπτωση ανάρτησης ή και κατάθεσης φωτοαντιγράφων αλλοδαπών εγγράφων, αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα 

και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. 

 Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) 
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εργάσιμων ημερών, η ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία 

του διαγωνισμού. 

 Στην περίπτωση όπου προσκομισθούν μεν στοιχεία από τον συμμετέχοντα, αλλά διαπιστωθεί ότι ορισμένα από αυτά που 

έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και θα έπρεπε να προσκομισθούν, δεν προσκομίσθηκαν, τότε η αναθέτουσα αρχή τα απαιτεί 

από τον προσφέροντα ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του οριστεί. 

 Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία καταληκτικής υποβολής 

των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του 

εξαμήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών, που 

προηγούνται της ημερομηνίας καταληκτικής υποβολής των προσφορών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικός χρόνος έκδοσης στα 

επιμέρους δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου. 

 

 Β. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

 Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα. 

 Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η 

οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. (Σημειώνεται ότι 

στην Προσφερόμενη Τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ οι συμμετέχοντες καλούνται να 

συμπληρώσουν την τιμή προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ). Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά επί ποινή αποκλεισμού νεπίσης και υποβάλλεται από τον ίδιο τον προσφέροντα σε περίπτωση 

φυσικού προσώπου ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού προσώπου ή τον κοινό εκπρόσωπο των μελών σε 

περίπτωση ένωσης προμηθευτών. 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. 

 Πέραν της ως άνω υποβολής, κατά τα διαλαμβανόμενα στο αρ. 11 παρ. 1.2.5 της αριθμ. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β’ 

2677) Απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο προσφέρων επισυνάπτει ηλεκτρονικά στον εν λόγω (υπο)φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά» επιπλέον του ανωτέρω αρχείου, επίσης ομοίως και επί ποινή αποκλεισμού ψηφιακά υπογεγραμμένο και 

σε μορφή αρχείου pdf, το έντυπο οικονομικής προσφοράς (συμπληρωμένο για την κατηγορία που κατατίθεται η προσφορά) του 

παραρτήματος της παρούσας διακήρυξης. Το εν λόγω έντυπο οικονομικής προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το 

προμηθευτούν σε επεξεργάσιμη μορφή word από το Σύστημα. 

 Επισημαίνεται σχετικά με την συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου τα κάτωθι: 

Α. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου και να υπογράφεται ψηφιακά από: 

α) τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) 

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και 

γ) σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών από όλα τα μέλη είτε από τον ορισθέντα κοινό τους εκπρόσωπο. 

Β. Στην περίπτωση που ο προσφέρων καταθέτει προσφορά για το σύνολο των ομάδων της μελέτης, τότε συμπληρώνει όλα τα πεδία 

και όλων των κατηγοριών της οικονομικής προσφοράς. Στην περίπτωση που ο προσφέρων καταθέτει προσφορά για μία ή 

περισσότερες κατηγορίες συμπληρώνει όλα τα πεδία της κατηγορίας / των κατηγοριών για την οποία / τις οποίες υποβάλλει 

οικονομική προσφορά αφήνοντας κενά τα πεδία των υπόλοιπων κατηγοριών που δεν τον αφορούν. 

 Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε μόνο για τα είδη μιας ή 

περισσοτέρων κατηγοριών. Η προσφορά που κατατίθεται θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας. 

 Προσφορές που αφορούν μέρος των ειδών μίας κατηγορίας δεν γίνονται δεκτές. 

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. 

 Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, διενεργείται δημόσια κλήρωση 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν προσκλήσεως των Διαγωνιζομένων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές 

(οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της 

διαδικασίας. 

 Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ (€). Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και 

κάθε άλλη επιβάρυνση που θα ισχύει κατά την ημέρα της δημοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ που 

θα βαρύνει τον κάθε φορέα – Νομικό Πρόσωπο. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και την οριστική παραλαβή της συνολικής 

ποσότητας της προμήθειας. Αποκλείεται αναπροσαρμογή των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του 

προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του.  

ΆΡΘΡΟ 11 

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού – Αποσφράγιση προσφορών 

 

 11.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικές προσφορές μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ μέσα στην προθεσμία και με τον τρόπο που ορίζεται στο αρ. 4 της παρούσας διακήρυξης. 

 11.2. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 22/12/2016 και ώρα 11:00π.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. 

16PROC005451063 2016-11-25



 

 Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων 

«Δικαιολογητικά 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 «Δικαιολογητικά 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 λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενη ημερομηνία για λόγους 

ανώτερης βίας (λ.χ. απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία 

αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. 

Στην περίπτωση αυτή, ο Δήμος Κόνιτσας ενημερώνει ηλεκτρονικά όλους τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και 

ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά την νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία 

επαναλαμβάνεται. 

11.3. Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών 

 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά», η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων 

για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/2016). 

1. Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 4412/2016 και 

λαμβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία: 

-Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

-Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

-Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή 

του κάθε προσφερόμενου προϊόντος. 
2 Η κατακύρωση της προμήθειας, οπωροκηπευτικών, θα γίνει σε προμηθευτή  που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή 
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 
                3  Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η κατακύρωση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα 

καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

4. . Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης και είναι σύμφωνες με τους όρους 

και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 

 Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού, 

α) ελέγχει για κάθε έναν από τους διαγωνιζόμενους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης: 

 Την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, τα οποία αποτελούν μέρος του (υπο)φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» κατά το άρθρο 10, 

 Το δικαίωμα συμμετοχής του στη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 9, 

 Την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής που θα προσκομιστούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 

Δήμου Κόνιτσας, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσας. 

 Διευκρινήσεις επί του φακέλου συμμετοχής κάθε προσφέροντα δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή 

διαγωνισμού, σε κάθε στάδιο αυτού με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Από τις διευκρινήσεις που 

δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

β) συντάσσει Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής στο οποίο καταγράφονται όλα τα δικαιολογητικά του σχετικού 

(υπο)φακέλου, περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους της διακήρυξης. Στο 

πρακτικό, τέλος, καταγράφονται οι πληρούντες τα κριτήρια επιλογής, οι αποκλειόμενοι από τον διαγωνισμό καθώς και οι λόγοι 

αποκλεισμού εκάστου των αποκλειομένων. 

 Η Επιτροπή Διαγωνισμού κοινοποιεί ηλεκτρονικά στους διαγωνιζόμενους μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ το Πρακτικό 

ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού σε μορφή αρχείου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο (ως συνημμένο αρχείο). 

γ) Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασής τους, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει για κάθε 

έναν από τους διαγωνιζόμενους των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης: 

 Την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών της Τεχνικής Προσφοράς, τα οποία αποτελούν μέρος 

του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» κατά το άρθρο 10, 

 Τη συμμόρφωση ή απόκλιση της τεχνικής προσφοράς του προμηθευτή από τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, 

 Την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών της Τεχνικής Προσφοράς που θα προσκομιστούν στο 

Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Κόνιτσας, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 10.Α.3 

Διευκρινήσεις επί του φακέλου συμμετοχής κάθε προσφέροντα δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού, σε κάθε στάδιο αυτού, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Από τις διευκρινήσεις που 

δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

δ) συντάσσει Πρακτικό ελέγχου τεχνικής προσφοράς στο οποίο καταγράφονται όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά του σχετικού 

(υπο)φακέλου, περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους της διακήρυξης. Στο 

πρακτικό τέλος καταγράφονται οι πληρούντες τα κριτήρια επιλογής, οι αποκλειόμενοι από τον διαγωνισμό καθώς και οι λόγοι 

αποκλεισμού εκάστου των αποκλειομένων. 
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 Η Επιτροπή Διαγωνισμού κοινοποιεί ηλεκτρονικά στους διαγωνιζόμενους μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ το Πρακτικό 

ελέγχου δικαιολογητικών τεχνικών προσφορών σε μορφή αρχείου τύπου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο (ως συνημμένο αρχείο). 

ε) Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασής τους, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει 

ηλεκτρονικά τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους των οικονομικών προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 

αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

 Συγκεκριμένα η Επιτροπή 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 10.Β της παρούσας. 

 Αν υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν προσκλήσεως των Διαγωνιζομένων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίοι 

δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

 Συντάσσει Πρακτικό ελέγχου οικονομικής προσφοράς στο οποίο καταχωρούνται οι οικονομικές προσφορές, σε πίνακα 

κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά). Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την 

αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού που συγκροτείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας, με 

κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά κατηγορία ειδών. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού κοινοποιεί ηλεκτρονικά στους διαγωνιζόμενους μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ το Πρακτικό 

ελέγχου οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού σε μορφή αρχείου τύπου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο (ως συνημμένο αρχείο). 

Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλλει τα πρακτικά για το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κόνιτσας, η οποία είναι αρμόδια να εγκρίνει και αναδεικνύει τον/τους 

μειοδότη/ες. Σε περίπτωση κατάθεσης ενστάσεων, κατά οποιουδήποτε πρακτικού, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει γνωμοδότηση 

την οποία και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) 

στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική 

απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα. Οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς που υπέβαλαν ενστάσεις, ενημερώνονται ηλεκτρονικά για 

την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 12 

 

Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού – Ανακήρυξη μειοδότη 

 

 Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα αρ. 105 του Ν. 4412/2016. 

 Η κατακύρωση γίνεται στον/στους προμηθευτή/ές, η προσφορά του/των οποίου/οποίων ανταποκρίνεται στους όρους και 

τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και είναι η χαμηλότερη για κάθε μία κατηγορία του προϋπολογισμού της μελέτης από την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κόνιτσας. 

 Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής της προσφορά αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα 

με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. 

 Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζόμενους των οποίων ανοίχτηκαν οι 

οικονομικές προσφορές και στο/στους μειδότη/ες, στον οποίο αποστέλλεται επίσης ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ανακοίνωση 

κατακύρωσης για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Ισχύς Προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της 

ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 120 ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος 

μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο 

όριο 60 ημερών, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου 

παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη 

συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς. 

ΆΡΘΡΟ 14 

Εγγυήσεις 

 

 Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με το αρ. 157 του Ν. 4281/2014 και το αρ. 302 του Ν. 4412/2016, κατά το μέρος 

που αυτό δεν αντίκειται στον παραπάνω νόμο. Αν οι εγγυήσεις δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση.  

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

α. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

β. Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για είδη συγκεκριμένης κατηγορίας, προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της συγκεκριμένης κατηγορίας. 

γ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου προσφοράς που απαιτείται από την διακήρυξη. 

Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή μπορεί πριν τη λήξη της να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει την διάρκεια ισχύος της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με τον Ν. 4281/2014. 

δ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της 
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προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε (5)ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το 

ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 

β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ' 

αυτές, ότι αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016. 

δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους . Η εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε 

οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης. 

 

ΆΡΘΡΟ 15  

Ενστάσεις 

Ισχύουν τα προβλεπόμενα στα αρ. 360-365 του Ν. 4412/2016 και οι διατάξεις του Ν. 3886/2010. 

Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις – προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, 
συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου Pdf το οποίο 
φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του 
ταχυδρομείου. 

Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός αν υπάρχει 
περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά και της ένστασης όπως έχει 
προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 5 
(Διαλειτουργικότητα) της με αριθ. Π1/2390 (ΦΕΚ Β/2677_ Απόφασης. 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο 
Σύστημα οργάνων της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

- Πιστοποιημένοι χρήστες από τον φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και 
αξιολόγησης των ενστάσεων. 

- Πιστοποιημένοι χρήστες από τον φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσοουν και υπογράφουν τα κατά περίπτωση 
πρακτικά και αποφάσεις αξιολόγησης των ενστάσεων. 

Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασής τους. 

Κάθε ενδιαφερόμενος – συμμετέχων, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 
δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α’) «Δικαστική 
προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών 
σύμφωνα με την Οδηγία 86/665 Ε.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 63 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α’51) μέσω του συστήματος και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη 
κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία, δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της 
πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, 
η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση 
παράλειψης, η προθεσμία για  την άσκηση της προδικακστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της 
συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Προσφυγές υποβάλλονται κατά όρων της διακήρυξης (ως κανονιστικής πράξης της Διοίκησης) αλλά και κατά αποφάσεων του 
οργάνου λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής με τις οποίες εγκρίνονται τα πρακτικά κάθε σταδίου του διαγωνισμού. 

Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο (οικονομική Επιτροπή του Δήμου), ύστερα από 
γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου της διοίκησης (της Επιτροπής Προσφυγών). 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το 
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ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50% της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Εάν από τα 
έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης, το ύψος του 
παραβόλου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική 
προσφυγή. Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης επί της προσφυγής. Όσον αφορά 
στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπως απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς με 
τη διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικών. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, 
όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς – χρήστες σε μορφή Pdf προσκομιζόμενα 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 
3943/2011 (ΦΕΚ Α’/66/31-03-2011) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμοδίων 
πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

Τιμές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών 

Οι προσφορέςθα δίνονται με ποσοστό έκπτωσης (%), ενιαία για κάθε κατηγορία και στο καθαρό ποσό (χωρίς ΦΠΑ) αυτής. 

1.  Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) θα αναφέρεται :  

α. Για τα κρέατα, πουλερικά, κατεψυγμένα, έλαια, οπωρολαχανικά, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 

υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, και 

β. Για όλα τα υπόλοιπα είδη, στην ενδεικτική τιμή του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης. 

 
2. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε  για ένα από τα δυο ΝΠΔΔ (δηλαδή μόνο για το Δήμο 

Κόνιτσας ή μόνο για το ΚΕΠΑΠΑ) είτε και για τα δυο ΝΠΔΔ.  
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών είτε για μέρος αυτών. Δηλαδή 
θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο για συγκεκριμένη ομάδα, με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλα 
τα είδη της κάθε ομάδας στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Προσφορά που θα αφορά μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των 
προμηθευόμενων ειδών της κάθε ομάδα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

3. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

4. Εάν στο διαγωνισμό τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό (%) είναι υπερβολικά υψηλά, οι 

προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον 

προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις (σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας 

συλλογής και επεξεργασίας των τροφίμων ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 

προσφέρων) που θα αιτιολογούν το προσφερόμενο υπερβολικό ποσοστό έκπτωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

Δασμοί Εισαγωγής 

Ο Δήμος απαλλάσσεται από την καταβολή δασμών κατά τον εκτελωνισμό σε ορισμένα είδη. Κατόπιν αυτού, η τιμή των 

ειδών αυτών δεν θα επιβαρυνθεί με αντίστοιχο ποσό δασμών εισαγωγής και επομένως οι τιμές δεν θα περιλαμβάνουν δαπάνες που 

αντιστοιχούν σε δασμούς. 

Η σχετική ατέλεια θα προσκομισθεί στο τελωνείο με μέριμνα του προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 

 Το αρμόδιο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού όργανο με γνωμοδότησή του προς την Οικονομική Επιτροπή 

που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 

α) Κατακύρωση της προμήθειας. 

β) Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους. 

γ) Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς τιμή και 

είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

δ) Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας ή ανάθεση με διαπραγμάτευση. 

ε) Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης σε περίπτωση που ο διαγωνισμός είναι άγονος δηλαδή δεν υποβληθούν προσφορές ή όσες υποβλήθηκαν δεν 

πληρούν τους όρους της διακήρυξης. 

στ) Τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους. 

 Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία απόφαση κατακύρωσης 

16PROC005451063 2016-11-25



 

κοινοποιείται με την φροντίδα των υπηρεσιών του Δήμου στα διοικητικά όργανα του νομικού προσώπου του Δήμου (ΚΕΠΑΠΑ). 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

1. Στον προμηθευτή (ή προμηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον 

τα παρακάτω στοιχεία: 

α) Το είδος. Τροφίμου ή ειδών καθαριότητας 

β) Την ποσότητα.  

γ) Την τιμή. 

δ) Το δήμο για τον οποίο προορίζεται τα είδη. 

ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών. 

στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού.  

ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο 

αποδεικτικό χαρακτήρα. 

3. Ο προμηθευτής (ή προμηθευτές)στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα 

(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας 

εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. Ο προμηθευτής μπορεί να 

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης. Όμως στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει να 

υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των ειδών υπολογίζεται από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. 

4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, 

εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην 

περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να 

κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και 

αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος 

με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

 

 

 

                                                                                            ΆΡΘΡΟ 20 

                                                                                           

                                                                                             Σύμβαση 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. 

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και 

τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.  

γ. Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα. 

 δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών.  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών.  

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή. 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 

 ια. Την παραλαβή των ειδών. 

3. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την 

προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση 

δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο ή το νομίμως 

εξουσιοδοτηθέν από αυτόν πρόσωπο. 

4. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή να παραταθεί η διάρκεια ισχύος της μέχρι και τέσσερις (4)  

μήνες όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, χωρίς να σημειωθεί υπέρβαση του συμβατικού ποσού. 

5. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό και κατ' επέκταση στη σύμβαση. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο 

μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. 

6. Ο Δήμος μπορεί να προβεί μονομερώς σε μερική αναπροσαρμογή ποσοτήτων των επιμέρους ειδών προς παραγγελία, 

αν το κρίνει απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του (π.χ. σε περίπτωση αύξησης του αριθμού των σιτισμένων 
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παιδιών κλπ), χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να γίνει υπέρβαση της συνολικής εγκριθείσης αξίας των αρχικά ενταχθέντων ειδών. 

7. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, 

κατά μέρος που κρίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης ως ασήμαντο.  

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές 

εγγυήσεις. 

 

 
                                                                                            ΑΡΘΡΟ 21 
   
                                                                                    Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει αμέσως μετά την υπογραφή της και ισχύει μέχρι ένα έτος από την ημερομηνία 
υπογραφής της. Μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. μπορεί η σύμβαση ν’ ανανεωθεί για άλλους έξι (6) 
μήνες με τους ίδιους όρους 
 

ΆΡΘΡΟ 22 

 

Προέλευση των Προσφερόμενων Τροφίμων 

1. Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την 

οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η 

αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

2. Επεξεργασία και τυποποίηση του είδους σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη 

έγκριση του Φορέα, συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις. 

3. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των παρασκευαστών των 

προσφερόμενων ειδών, τα έξοδα της ειδικά για το σκοπό αυτό συσταθεισομένης Τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή 

τους προσφέροντες κατ’ αναλογία. 

4. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης 
εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου, διενεργείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ενημέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη 

καταβολής των εξόδων εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. 
 

ΆΡΘΡΟ 23 

  

Προσκόμιση δείγματος 

 Επειδή η προσκόμιση δείγματος είναι απαραίτητη για τη διαπίστωση της ανταπόκρισης των προσφερόμενων υλικών προς 

την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου, για τον λόγο αυτό η επιτροπή αξιολόγησης θα ζητήσει δείγματα σε τόπο και χρόνο που θα 

καθοριστεί από αυτήν μετά από έγγραφη ειδοποίηση της σε εύλογο χρόνο. 

                                    

                                                                                            

ΆΡΘΡΟ 24  

Παραλαβή των τροφίμων 
1.         Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων και η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, 

γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. 

2. Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 

 

ΆΡΘΡΟ 25  

Χρόνος & τόπος παράδοσης 

 

1.  Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε χρονικό 

         διάστημα δύο (2) ημερών, να εφοδιάσει την Υπηρεσία με την παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίμων, εκτός από  

         το φρέσκο γάλα,  τα είδη κρεοπωλείου, τα σουβλάκια, τα πουλερικά, τα είδη ιχθυοπωλείου και το ψωμί των  

         οποίων η παράδοση θα γίνεται την επομένη της παραγγελίας. 
 2.  Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων Θα γίνεται περιοδικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα στους κατά 
τόπους Παιδικούς Σταθμούς και στο ΚΕΦΟ και στις υπηρεσίες του Δήμου άλογα με τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. και  του Δήμου. 
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά Θα απορρίπτεται. Ο προμηθευτής υποχρεούται 

να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους τροφίμου μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση. 
 3   Η ποσότητα των Τροφίμων με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας, θα παραδίδεται στους κατά τόπους Παιδικούς 
Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. και στις υπηρεσίες του Δήμου  κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη  τουλάχιστον μία (1) ημέρα 
νωρίτερα. Τα οπωρολαχανικά και τα κηπευτικά πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα και διατηρημένα χωρίς την προσθήκη 
επικίνδυνων συντηρητικών ουσιών. 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 
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 4. Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας περί 
συσκευασίας των τροφίμων 
 5. Η μεταφορά και παράδοση του τροφίμων θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του ή μισθωμένα από 
αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία, τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων. Τα τρόφιμα θα παραδίδονται σε χώρο ή χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία 
 6.  Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Διοικητική Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ., και το Δήμο για την ημέρα και ώρα 
που προτίθεται να παραδώσει το κάθε τρόφιμο, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα, εκτός και αν η ημέρα και ώρα 
παράδοσης είναι ορισμένη και τακτή 
 7.  ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δήμου και του Προέδρου του Νομικού Προσώπου   να 
μετατίθεται, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των 

συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του 

συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

 

ΆΡΘΡΟ 26  

 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 

 

1. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με 

τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 30 της παρούσας 

επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 

α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 

30 της παρούσας, χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα. 

β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήματος, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής 

αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.  

3.Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα 

τρόφιμα μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού που διενεργείται εις βάρος του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο 

για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο 

παρερχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος 

παραδώσει τα τρόφιμα, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση του Προέδρου ύστερα από την 

οριστική παραλαβή των υλικών. 

4.   Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το ποσό που έχει να 

λαμβάνει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

5.  Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

ΆΡΘΡΟ 27 

 

Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 

 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα 

που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Εάν ο 

προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 

συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του 

παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία πέντε (5) ημερών από την έκδοσή της για την επιστροφή των απορριφθέντων ειδών και 

την παραλαβή τους από τον προμηθευτή. 

Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά τη παρέλευση των πέντε (5) ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της 

αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα είδη δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, 

πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των ειδών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης δεν επιστρέφονται 

πριν την παραλαβή των ειδών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσμίας για 

την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του πενταημέρου 

και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενα είδη, πέραν του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή 

καταστρέφονται κατά την κρίση του Δήμου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και 

αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε 

και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία 

αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν 

από την εκπνοή της με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της 

συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί 

και ο προμηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο Δήμος μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της 

ποσότητας αυτής. 

3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να 

εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των ειδών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους με την προϋπόθεση ότι ο 

προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 
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ΆΡΘΡΟ 28 

  

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 

 

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, 

με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε 

τα είδη σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 29 και 30 της παρούσας. 

3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 207 και 35 του Ν. 4412/2016. 

                            ΆΡΘΡΟ 29 
  
                                                                                                 Εγγυήσεις ποιότητας 

 

1. . Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα τρόφιμα είναι αρίστης ποιότητας, 

σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων Κρατικών φορέων τροφίμων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα 

χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα 

από κάθε πλευρά για  κατανάλωση 

2. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία Θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω 

διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε 

ποσότητα τροφίμου που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 

διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό τροφίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν Θα 

υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και 

αποστολής στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, Θα βαρύνουν τον προμηθευτή 

3.  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  Δημάρχου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με απόφαση του Δημάρχου μπορεί να 

του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο 

προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες 

4. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου είδους, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις 

νόμιμες συνέπειες. 

ΆΡΘΡΟ 30 

  

Τρόπος Πληρωμής 

 

1. Η πληρωμή της αξίας του είδους στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με τμηματική πληρωμή υποχρέωσης του δήμου, με 

αντίστοιχη τμηματική τιμολόγηση των παραδοτέων ειδών από τον προμηθευτή με την έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος. 

 2. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση υπέρ ασφαλιστικών 

ταμείων σε ποσοστό 2%, φόρο εισοδήματος σε ποσοστό 1%, κράτηση σε ποσοστό 0,06% επί της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς 

ΦΠΑ) υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κράτηση ύψους 0,02% υπέρ ΕΣΗΔΗΣ η οποία υπολογίζεται επί της αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α., με το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την 

ημέρα του διαγωνισμού 

  3. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της 

Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

ΆΡΘΡΟ 31 

  
                                                                                                           Άλλα στοιχεία 

 

1.    Η Υπηρεσία δεν θα κάνει αποδεκτές και προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της κηρυχθείσης ποσότητας του κάθε 

είδους τροφίμου, κατά παρέκκλιση αυτής που ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό 

2. Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμου που αναγράφεται 

στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος τροφίμου, ο 

μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας 
                  3.  Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης, ο Δήμος μπορεί να ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων του 
προϋπολογισμού της μελέτης και της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι και 30%, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και επωφελές για την 
Υπηρεσία . Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα της υπηρεσίας, με την ίδια ακριβώς τιμή ή 
ποσοστό έκπτωσης με αυτή της προσφοράς του και για το ίδιο ακριβώς είδος. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για την 
Υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες της και την προσφορά 
του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση. 

4. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού  προϋπολογισμού, θα απορρίπτονται ως 

ασύμφορες 
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ΆΡΘΡΟ 32 

 

 Επίλυση Διαφορών 

 

1. Για κάθε πράξη του Δήμου Κόνιτσας , για την οποία ο ανάδοχος κρίνει ότι είναι βλαπτική  των συμφερόντων του, 

έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ίδιο δικαίωμα έχει ο ανάδοχος, όταν ο Δήμος 

Κόνιτσας  μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός (1) μηνός,  δεν αποφαίνεται με πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ένσταση 

ασκείται και κατατίθεται στο Δήμο Κόνιτσας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση στον 

ανάδοχο της προσβαλλόμενης πράξης. 

2. Εφόσον ο ανάδοχος δεν ικανοποιηθεί από την πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Κόνιτσας ή αυτό την απορρίψει 

σιωπηλά, δικαιούται να προσφύγει στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. 

Κάθε αξίωση του αναδόχου κατά του Δήμου Κόνιτσας κατά του αναδόχου, που δεν στηρίζεται στην απόφαση της αρμοδίας αρχής 

και για την οποία έγινε προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια, παραγράφεται, αν κατά το διάστημα της επιδικίας πέρασε διετία χωρίς 

να διακοπεί η παραγραφή 

ΆΡΘΡΟ 33 

  

Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης 

 

 Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης, σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και δύο νομαρχιακές 

εφημερίδες. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: 

www.konitsa.gr. Τον ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για τους Ο.Τ.Α. α΄ 

βαθμού, εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων, καθώς και η δαπάνη δημοσίευσης περίληψης της 

διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. Για ότι 

δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006. 

Σε περίπτωση ανάδειξης ανάδοχων περισσότερων του ενός τα έξοδα δημοσίευσης θα επιμεριστούν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 34 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 Ν. 4412/2016 

Εάν κριθεί αναγκαίο, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις 

προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 

 
 

ΆΡΘΡΟ 35 
 

Διαφορές διακήρυξης – Νομοθεσίας 
 

Σε τμήματα που η διακήρυξη παρουσιάζει ασάφειες ή ελλείψεις υπερισχύει η σχετική νομοθεσία όπως  αναφέρεται στο «Άρθρο 1» 
της παρούσης. 

 

Ο Δήμαρχος 

Ανδρέας   Παπασπύρου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ.:  441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ 
 Τηλ.:  2655360348  
FAX: : 2655324000 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ1 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με σύμφωνα με  τις διατάξεις   του Ν.4412/2016, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του    Ν 

4281/2014 κλπ. 

Η προμήθεια είναι προϋπολογισμού  103.034,93  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% & 24%, θα βαρύνει τους οικείους  

Κ.Α. 20-6063, 25-6063, 70-6481.01, 70-6481.02, 70-6481.03, 70-6481.04, 70-6481.05, 70.6481.06, 70.6481.07 του προϋπολογισμού των 

εξόδων του Δήμου Κόνιτσας έτους 2017 και του ΚΑ 02.10.6481 «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων» από τον προτεινόμενο για ψήφιση 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 του ΚΕΠΑΠΑ και αναλύεται κατά κατηγορία ως ακολούθως: 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2017 

Δήμος Κόνιτσας & ΚΕΠΑΠΑ 

Ν.Π.Δ.Δ. 
Συνολική 

δαπάνη (€) 
ΦΠΑ (€) 

Σύνολο 
(€) 

Α. Δήμος Κόνιτσας  50.168,50 7.262,01 57.430,51 

Β. ΚΕΠΑΠΑ 39.604,95        5.999,47 45.604,42 

Γενικό σύνολο προμήθειας 2017 89.773,45 13.261,48 103.034,93 

     
 

 
       

 Δήμος Κόνιτσας (Μαθητική Εστία & Εργατοτεχνικό Προσωπικό) 

Συγκεντρωτικά ανά κατηγορία 

Α/Α Κατηγορία Δαπάνη(€)  ΦΠΑ (€) Σύνολο (€) 

1 Φρέσκο γάλα 4.644,00  603,72  5.247,72  

2 Είδη παντοπωλείου 15.957,45 2.682,55 18.640,00 

3 Είδη οπωροπωλείου 6.763,05 879,22 7.642,27 

4 Είδη αρτοποιείου 5.010,00 651,30 5.661,30 

5 Είδη κρεοπωλείου 10.025,00 1.303,25 11.328,25 

6 Κοτόπουλα - αυγά - λουκάνικα - σουβλάκια 5.469,00 710,97 6.179,97 

7 Είδη ιχθυοπωλείου 1.100,00  143,00  1.243,00  

8 Είδη ζαχαροπλαστείου 1.200,00  288,00  1.488,00  

ΣΥΝΟΛΟ 50.168,50  7.262,01  57.430,51 

  Αναλυτικά:              

Ομάδα 1: Φρέσκο γάλα για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Κόνιτσας 

Α/Α Είδος  
Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 
Ενδ/κή 

τιμή 
μονάδος 

Δαπάνη (€) ΦΠΑ 13% (€) Σύνολο (€) 

1 
Γάλα Ελληνικό φρέσκο πλήρες 
3,5% λιπαρά (1lit) 

τεμ. 4.300 1,08 4.644,00  603,72  5.247,72  

Σύνολο κατηγορίας 4.644,00  603,72  5.247,72  

  
 
 
 
 

              

Ομάδα 2: Είδη παντοπωλείου για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας του Δήμου Κόνιτσας        

                     
 

 

1 
Σημειώνεται ότι συντάσσεται ενδεικτικός προϋπολογισμός για την κατά προσέγγιση εκτίμηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Υπενθυμίζεται ότι για τα 

κρέατα, πουλερικά, κατεψυγμένα, έλαια, οπωρολαχανικά, το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) από κάθε συμμετέχοντα δεν θα αφορά 

στις τιμές που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, αλλά στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης  του είδους την 

ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων ο κάθε συμμετέχων θα προσφέρει ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στις τιμές που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. 
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Α/Α Είδος  
Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 

Ενδ/κή 
τιμή 

μονάδος 
(€)  

Δαπάνη (€) 
ΦΠΑ  

13 % (€) 
ΦΠΑ 

 24 % (€) 
Σύνολο (€) 

1 Αλάτι κιλό 100 0,90 90,00   21,60  111,60  

2 Αλεύρι κιλό 140 0,90 126,00  16,38   142,38  

3 Ανάμεικτα λαχανικά (συσκ1 κιλ) κιλά 10 1,50  15,00  1,95   16,95  

4 Αρακάς κατεψυγμένος (1 κιλό) κιλό 100 1,50 150,00  19,5 0  169,50  

5 Βανίλιες τεμ. 10 0,11 1,10  0,14   1,24  

6 Βιτάμ  ατομικό 10 γραμμ τεμ 2000 0,09  180 ,00 23,40   203,40  

7 Βούτυρο ατομικό   10γρ. τεμ. 2000 0,09  180,00  23,40   203,40  

8 Γάλα  Εβαπόρε 450 γρ τεμ. 400 0,78  312,00  40,56   352,56  

9 Γάλα μ.διάρκειας 1 λίτρου >> 150 1,06  159,00  20,67   179,67  

10 Γάλα   νωπό  1 λίτρου >> 200 1,08  216,00  28,08   244,08  

11 Γαλοπούλα  Βραστή κιλό 25 11,73  293,25  38,12   331,37  

12 Γαρύφαλλο σκόνη 100 γρ τεμ. 15 0,68 10,20   2,45  12,65  

13 Γιαούρτι πρόβειο4% λ 200 γρ τεμ. 400 0,67 268,00  34,84   302,84  

14 Δημητριακά 375 γρ  απλά τεμ. 100 2,60 260,00   62,4 0 322,40  

15 Δημητριακά 375 γρ    σοκολατ τεμ. 100 3,09 309,00   74,16  383,16  

16 Ελαιόλαδο συσκ 5 λίτρ 0-1 τεμ 50 23,01  1.150,50  149,57   1.300,07  

17 Ελιές χύμα κιλό 30 4,30 129,00   30,96  159,96  

18 Ελληνικός καφές κιλό 10 9,60 96,00   23,04  119,04  

19 Ζάχαρη   1 κιλού τεμ 60 0,65  39,00   9,36  48,36  

20 Κακάο     1 κιλού τεμ. 5 5,26  26,30   6,31  32,61  

21 Κανέλα τριμμένη  φακ 100 γρ τεμ. 10 1,22  12,20   2,93  15,13 

22 Καφές φίλτρου κιλό 10 5,32  53,20   12,77  65,97  

23  Κέικ ετοιμο συσκ 600 γρ Τεμ 40 3,17  126,80   30,43  157,23  

24 Κέτσαπ  500 γρ τεμ. 100 3,25  325,00   78,00  403,00  

25 Κεφαλοτύρι ελληνικό κιλό 110 8,78  965,80   231,79  1.197,59  

26 Κομπόστα 840 γρ. τεμ. 150 1,05  157,50   37,80  195,30  

27 Κόρν φλάουερ τεμ. 20 0,70  14,00  1,82   15,82  

28  Κρασί Ρετσίνα 500 γρ >> 25 1,26  31,50   7,56  39,06  

29 
Κρέμα γάλακτος κιλού 
μαγειρικής 

τεμ. 50 5,42  271,00  35,23   306,23  

30 Κριθαράκι 500 γρ. τεμ. 220 0,88  193,60  25,17   218,77  

31 Κύμινο 20 γρ τεμ 9 0,65  5,85   1,40  7,25  

32 Λαζάνια 500 γραμμ τεμ 50 0,97  48,50  6,31   54,81  

33 Λεμόνι χυμός τεμ. 90 0,30  27,00  3,51   30,51  

34 Μαγιά μπύρας (συσκ. 3 φακ) τεμ. 20 0,82  16,40   3,94  20,34  

35 Μαγιονέζα 600 γραμμ τεμ 40 2,40  96,00   23,04  119,04  

36 Μακαρόνι κοφτό (500 γρ) τεμ. 100 0,78  78,00  10,14   88,14  

37 Μακαρόνια Νο 2 (500 γρ) τεμ. 100 0,80  80,00  10,40   90,40  

38 Μακαρόνια Νο 10 (500 γρ) τεμ. 400  0,58  232,00  30,16   262,16  

39   Μανιτάρια κονσέρβα  500 γρ τεμ. 30 1,62  48,60   11,66  60,26  

40 Μαργαρίνη 250 γρ τεμ. 200 0,88  176,00   42,24  218,24  

41 Μαρμελάδα 20 γρ. τεμ. 3000 0,08  240,00   57,60  297,60  

42 Μαρμέλαδα 4 κιλών. τεμ. 5 6,26  31,30   7,51  38,81  

43 Μέλι 20 γρ. τεμ. 3000 0,19  570,00 74,10   644,10  

44 Μουστάρδα 500 γρ Τεμ 30 1,98  59,40   14,26  73,66  

45 Μοσχοκάρυδο 20 γρ >> 10 0,96  9,60   2,30  11,90  

46 Μπαχάρι  25 γρ τεμ 10 0,78  7,80   1,87  9,67  

47 Μπείκιν Πάουντερ τεμ. 10 0,29  2,90   0,70  3,60  

48 Μπέικον  συσκ1 κιλού Τεμ 10 7,80  78,00  10,14   88,14  

49 Νές καφέ  φακ10 γρ >> 1000 0,08  80,00   19,20  99,20  
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50 Ξύδι 400 γρ τεμ. 90 0,31  27,90   6,70  34,60  

51 Πάριζα κιλό 150 5,93  889,50  115,64   1.005,14  

52 Πένες 500 γρ τεμ. 50 0,88 44,00 5,72  49,72 

53 Πιπέρι κόκκινο 100 γρ φακ. 30 1,22  36,60   8,78  45,38  

54 Πιπέρι κόκκινο συσκ 5  κιλ τεμ 1 3,95  3,95   0,95  4,90  

55 Πιπέρι μαύρο 100 γρ φακ. 40 1,62  64,80   15,55  80,35  

56 Πραλίνα φουντούκιου 600γρ. τεμ. 150 2,60  390,00   93,60  483,60  

57 Ρίγανη τριμμένη συσκ 1 κιλ >>. 2 4,80  9,60   2,30  11,90  

58 Ρύζι κίτρινο   χύμα κιλό 150 1,15  172,50  22,43   194,93  

59 Ρύζι  καρολίνα  χύμα κιλό 40 1,15  46,00  5,98   51,98  

60 Σπανάκι κατεψυγμένο (1 κιλό) κιλό 20 1,57  31,40  4,08   35,48  

61 
Σπορέλαιο-καλαμποκέλαιο          
5 λίτρ 

Τεμ 70 7,87  550,90   132,22  683,12  

62 Τοματοπολτός 500 γρ τεμ. 20 1,05  21,00   5,04  26,04  

63 Τοματοπολτός 4,5 κιλ >> 5 9,08  45,40   10,90  56,30  

64 Τοματοχυμός   500 γρ τεμ. 300 0,58  174,00   41,76  215,76  

65 Τυρί ένταμ κιλό 100 3,84  384,00  49,92   433,92  

66 Τυρί φέτα ΠΟΠ κιλό 350 6,08  2.128,00  276,64   2.404,64  

67 Φακές  ψιλές  500  γρ τεμ 200 1,55  310,00  40,30   350,30  

68 Φασολάκια κατεψ   1 κιλού τεμ 80 1,59  127,20  16,54   143,74  

69 Φασόλια μέτρια   συσκ 500 γρ τεμ 200 2,00  400,00  52,00   452,00  

70 Φασόλια γίγαντες κιλό 100 3,90  390,00  50,70   440,70  

71 Φρυγανιά τριμμένη 200 γρ τεμ. 20 0,74  14,80   3,55  18,35  

72 Φρυγανιές  600 γρ τεμ. 100 1,36  136,00   32,64  168,64  

73 Φύλλο κρούστας τεμ. 20 2,43  48,60   11,66  60,26  

74 Χυλοπίτες 500 γρ τεμ. 50 1,54  77,00   18,48  95,48  

75 Χυμός 1 λίτρου >> 600 0,80  480,00   115,20  595,20  

76 Ψάρι  παγκάσιους κατεψ κιλό 150 5,76   864,00  112,32   976,32 

77 Ψωμί για τοστ τεμ. 30 1,40  42,00   10,08  52,08 

Σύνολο κατηγορίας 15.957,45 1.355,86 1.326,69 18.640.00 

 
 
 

      

Ομάδα 3: Είδη Οπωροπωλείου για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας του Δήμου Κόνιτσας 

 Είδος  
Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 

Ενδ/κή 
τιμή 

μονάδος 
(€) 

Δαπάνη (€) ΦΠΑ 13 % (€) Σύνολο (€) 

 Αγγούρια ελληνικά κιλό 300 0,48  144,00  18,72  162,72  

 Αχλάδια Κρυστάλλια >> 100 1,91  191,00  24,83  215,83  

 Καρότα ελληνικά κιλό 50 1,09  54,50  7,09  61,59  

 Καρπούζια ελληνικά κιλό 400 0,49  196,00  25,48  221,48  

 Κολοκυθάκια ελληνικά κιλό 50 1,43  71,50  9,30  80,80  

 Κουνουπίδι >> 30 1,87  56,10  7,29  63,39  

 Κρεμμύδια ξηρά ελληνικά κιλό 350 0,71  248,50  32,31  280,81  

 Λάχανα ελληνικά κιλό 300 0,62  186,00  24,18  210,18  

 Λεμόνια ελληνικά κιλό 5 2,28  11,40  1,48  12,88  

 Μαϊντανός τεμ 100 0,62  62,00  8,06  70,06  

 Μανταρίνια ελληνικά κιλό 250 0,70  175,00  22,75  197,75  

 Μελιτζάνες κιλό 60 1,42  85,20  11,08  96,28  

 Μήλα στάρκιν ελληνικά κιλό 400 1,50  600,00  78,00  678,00  

 Μπανάνες κιλό 250 1,78  445,00  57,85  502,85  

 Νεκταρίνια ελληνικά κιλό 200 1,36  272,00  35,36  307,36  

 Παντζάρια >> 10 1,43  14,30  1,86  16,16  

 Πατάτες κιλό 2500 0,68  1.700,00  221,00  1.921,00  

 Πεπόνια ελληνικά κιλό 150 1,13  169,50  22,04  191,54  
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 Πιπεριές  Ελληνικές κιλό 80 1,55  124,00  16,12  140,12  

 Πορτοκάλια ελληνικά κιλό 300 1,60  480,00  62,40  542,40  

 Πράσσα >> 15 1,39  20,85  2,71  23,56  

 Ροδάκινα >> 200 1,33  266,00  34,58  300,58  

 Σαλάτα μαρούλι ελληνικό τεμ 100 0,67  67,00  8,71  75,71  

 Σέλινο ελληνικό κιλό 5 2,25  11,25  1,46  12,71  

 Σκόρδα ελληνικά τεμ. 50 0,37  18,50  2,41  20,91  

 Σταφύλια σταφίδα ελληνικά κιλό 80 1,92  153,60  19,97  173,57  

 Τομάτες κιλό 500 1,53  765,00  99,45  864,45  

 Τσάι βουνίσιο κιλό 5 34,97  174,85  22,73  197,58  

Σύνολο κατηγορίας 6.763,05 879,22 7.642,27 

        

Ομάδα 4: Είδη αρτοποιείου για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας του Δήμου Κόνιτσας 

Α/Α Είδος  
Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 

Ενδ/κή 
τιμή 

μονάδος 
(€) 

Δαπάνη (€) ΦΠΑ 13 % (€) Σύνολο (€) 

1 Άρτος χωριάτικος 1 κιλού  κιλό 3.000 1,61  4.830,00  627,90  5.457,90  

2 Ψωμάκια για σάντουιτς τεμ. 600 0,30  180,00  23,40  203,40  

Σύνολο κατηγορίας 5.010,00 651,30 5.661,30 

        

Ομάδα 5: Είδη κρεοπωλείου για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας του Δήμου Κόνιτσας 

Α/Α Είδος  
Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 

Ενδ/κή 
τιμή 

μονάδος 
(€) 

Δαπάνη (€) ΦΠΑ 13% (€) Σύνολο (€) 

1 Κρέας μόσχου νωπό α/ο κιλό 650 9,04  5.876,00 763,88 6.639,88 

2 Κρέας χοιρινό νωπό α/ο κιλό 300 4,61  1.383,00 179,79 1.562,79 

3 Μπριζόλες χοιρινές νωπές κιλό 600 4,61  2.766,00 359,58 3.125,58 

Σύνολο κατηγορίας 10.025,00 1.303,25 11.328,25 

        

Ομάδα 6: Κοτόπουλα - αυγά - λουκάνικα – σουβλάκια για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας του Δήμου Κόνιτσας 

Α/Α Είδος  
Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 

Ενδ/κή 
τιμή 

μονάδος 
(€) 

Δαπάνη (€) ΦΠΑ 13 % (€) Σύνολο(€)  

1 Κοτόπουλα νωπά κιλό 1.500 2,60  3.900,00  507,00  4.407,00  

2 Αυγά τεμ. 1.800 0,18  324,00  42,12  366,12  

3 Λουκάνικα χωριάτικα κιλό 80 4,00  320,00  41,60  361,60  

4 Σουβλάκια χοιρινά νωπά 80γρ τεμ. 2.500 0,37  925,00  120,25  1.045,25  

Σύνολο κατηγορίας 5.469,00 710,97 6.179,97 

 
 
 
 

       

Ομάδα 7: Είδη ιχθυοπωλείου για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας του Δήμου Κόνιτσας 

Α/Α Είδος  
Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 

Ενδ/κή 
τιμή 

μονάδος 
(€) 

Δαπάνη (€) ΦΠΑ 13 %(€)  Σύνολο (€) 

1 Πέστροφα νωπή κιλό 220 5,00  1100,00  143,00  1243,00  

Σύνολο κατηγορίας 1.100,00  143,00  1.243,00  

 
 

       

Ομάδα 8: Είδη ζαχαροπλαστείου για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας του Δήμου Κόνιτσας 

Α/Α Είδος  
Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 

Ενδ/κή 
τιμή 

μονάδος 
(€) 

Δαπάνη (€) ΦΠΑ 24 % (€) Σύνολο (€) 

1 
Γλυκά διάφορα 180γραμ. 
(πάστα, μπακλαβάς, κλπ) 

τεμ. 800 1,50  1.200,00  288,00  1.488,00  

Σύνολο κατηγορίας 1.200,00  288,00  1.488,00  
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Β. ΚΕΠΑΠΑ 

Συγκεντρωτικά ανά κατηγορία 

Α/Α Κατηγορία Δαπάνη (€) ΦΠΑ (€) Σύνολο (€) 

1 Είδη παντοπωλείου 16.740,05 2.982,01 19.722,06  

2 Είδη οπωροπωλείου 4.866,90 632,71 5.499,61  

3 Είδη αρτοποιείου 4.773,65 620,57 5.394,22  

4 Είδη ζαχαροπλαστείου 409,15 98,20 507,35 

5 Είδη κρεοπωλείου 9.718,00 1.263,34 10.981,34  

6 Κοτόπουλα - αυγά  3.097,20 402,64 3.499,84  

ΣΥΝΟΛΟ 39.604,95 5.999,47 45.604,42 

  Αναλυτικά:           

Ομάδα 9: Είδη παντοπωλείου για τις ανάγκες του ΚΕΠΑΠΑ 

Α/Α Είδος  
Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 

Ενδ/κή 
τιμή 

μονάδος 
(€) 

Δαπάνη (€) 
ΦΠΑ 

13 % (€) 
ΦΠΑ 

24 %(€) 
Σύνολο (€) 

1 Αλάτι κιλό 50 0,90 45,00    10,80  55,80  

2 Αλεύρι κιλό 70 0,90 63,00  8,19   71,19  

3 Βανίλιες φακελακια τεμ. 50 0,11  5,50    1,32 6,82  

4 
Γάλα  Εβαπόρε 450 
γρ τεμ. 500 0,78  390,00  50,70   440,70  

5 
Γάλα μ.διάρκειας 1 
λίτρου >>  100 1,06  106,00  13,78   119,78  

6 Γαλοπούλα  Βραστή κιλό 30 11,73 351,90  45,75   397,65  

7 
Γαρύφαλλο σκόνη 
100 γρ τεμ. 20 0,68 13,60    3,26  16,86  

8 
Μίγμα μπαχαρικών 
100 γρ. τεμ. 10 0,71 7,10    1,70  8,80  

9 
Γιαούρτι αγελαδινό 
1000 γρ τεμ. 100 0,67 67,00  8,71   75,71  

10 
Δημητριακά 375 γρ  
απλά τεμ. 250 2,6 650,00    156,00  806,00  

11 
Δημητριακά 375 γρ    
σοκολατ τεμ. 100 3,09 309,00    74,16  383,16  

12 
Ελαιόλαδο συσκ 5 
λίτρ 0-1 τεμ 150 23,01  3.451,50  448,70   3.900,20  

13 Ελιές χύμα κιλό 60 4,30 258,00    61,92  319,92  

14 
Ελιές χωρίς 
κουκούτσι κιλό 10 4,03 40,30    9,67  49,97  

15 
Στιγμιαίος Καφές 
200 γρ. τεμ. 20 4,32 86,40    20,74  107,14  

16 Ελληνικός καφές κιλό 10 9,60 96,00    23,04  119,04  

17 Ζάχαρη   1 κιλού τεμ 70 0,65  45,50    10,92  56,42  
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18 Κακάο     1 κιλού τεμ. 15 5,26  78,90    18,94  97,84  

19 
Κανέλα τριμμένη  
φακ 100 γρ τεμ. 20 1,22  24,40    5,86  30,26  

20 Καφές φίλτρου κιλό 50 5,32  266,00    63,84  329,84  

21 Κέτσαπ  500 γρ τεμ. 150 3,25  487,50    117,00  604,50  

22 
Κεφαλοτύρι 
ελληνικό κιλό 150 8,78  1.317,00    316,08  1.633,08  

23 Κόρν φλάουερ τεμ. 5 0,70  3,50    0,84 4,34  

24 
 Κρασί Ρετσίνα 500 
γρ >>  15 1,26  18,90    4,54  23,44  

25 Κριθαράκι 500 γρ. τεμ. 350 0,88  308,00  40,04   348,04  

26 Κύμινο 20 γρ τεμ 20 0,65  13,00    3,12  16,12  

27 
Πορτοκαλάδες 1 1/2 
λίτρου τεμ. 100 1,13  113,00    27,12  140,12  

28 
Μπισκότα τύπου πτι 
μπερ τεμ. 20 0,86  17,20    4,13  21,33 

29 Χυμούς φρούτων τεμ. 300 0,48  144,00    34,56  178,56  

30 Λεμονάδες 1 1/2 τεμ. 20 1,13  22,60    5,42  28,02  

31 Λεμόνι χυμός τεμ. 50 0,30  15,00    3,60 18,60  

32 Μέντα φακελλάκια τεμ. 10 13,00 130,00    31,20 161,20  

33 
Μαγιά μπύρας 
(συσκ. 3 φακ) τεμ. 20 0,82  16,40    3,94  20,34  

34 
Μακαρόνι κοφτό 
(500 γρ) τεμ. 200 0,78  156,00  20,28   176,28  

35 
Μακαρόνια Νο 2 
(500 γρ) τεμ. 80 0,80  64,00  8,32   72,32  

36 
Μακαρόνια Νο 10 
(500 γρ) τεμ. 200 0,58  116,00  15,08   131,08  

37 Μαργαρίνη 250 γρ τεμ. 150 0,88  132,00    31,68  163,68  

38 Μαρμελάδα 500 γρ τεμ. 120 6,26  751,20    180,29  931,49  

39 
Κουβερτούρα 125 
γρ. τεμ. 20 1,24  24,80    5,95  30,75  

40 
Ζελές διαφόρων 
γεύσεων τεμ. 20 1,50  30,00    7,20  37,20  

41 Κρέμα Αραβοσίτου τεμ. 5 1,25  6,25    1,50  7,75  

42 Γάλα Ζαχαρούχο  τεμ. 20 1,38  27,60  3,59   31,19  

43 
Σοκολατένιο 
ρόφημα 500γρ. τεμ. 30 3,20  96,00    23,04  119,04  
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44 Μουστάρδα 500 γρ Τεμ 50 1,98  99,00    23,76  122,76  

45 Μοσχοκάρυδο 20 γρ >>  20 0,96  19,20    4,61  23,81  

46 Μπαχάρι  25 γρ τεμ 10 0,78  7,80    1,87  9,67  

47 Μπείκιν Πάουντερ τεμ. 50 0,29  14,50    3,48  17,98  

48 Ξύδι 400 γρ τεμ. 300 0,31  93,00    22,32  115,32  

49 Κοραλλάκι 500 γρ τεμ. 150 0,88 132,00  17,16   149,16  

50 
Πιπέρι κόκκινο 100 
γρ φακ. 50 1,22  61,00    14,64  75,64  

51 Πιπέρι μαύρο 100 γρ φακ. 50 1,62  81,00    19,44  100,44  

52 
Πραλίνα 
φουντούκιου 600γρ. τεμ. 100 2,60  260,00    62,40  322,40  

53 
Ρίγανη τριμμένη 
συσκ 1 κιλ >>. 10 4,80  48,00    11,52  59,52  

54 Πεπονάκι κιλό 30 1,00  30,00  3,90   33,90  

55 Ρύζι Καρολίνα κιλό 100 1,00  100,00  13,00   113,00  

56 Ρύζι κίτρινο   χύμα κιλό 100 1,15  115,00  14,95   129,95  

57 Ρύζι νυχάκι Α΄  χύμα κιλό 250 1,15  287,50  37,38   324,88  

58 

Σπορέλαιο-
καλαμποκέλαιο          
5 λίτρ Τεμ 100 7,87  787,00    188,88  975,88  

59 
Τοματοπολτός 500 
γρ τεμ. 400 1,05  420,00    100,80  520,80  

60 
Τοματοχυμός   500 
γρ τεμ. 100 0,58  58,00    13,92  71,92  

61 Τυρί ένταμ κιλό 120 3,84  460,80  59,90   520,70  

62 Τυρί φέτα ΠΟΠ κιλό 200 6,08  1.216,00  158,08   1.374,08  

63 
Φακές  ψιλές  500  
γρ τεμ 300 1,55  465,00  60,45   525,45  

64 
Φασολάκια κατεψ   
1 κιλού τεμ 100 1,59  159,00  20,67   179,67  

65 
Φασόλια μέτρια   
συσκ 500 γρ τεμ 150 2,00  300,00  39,00   339,00  

66 Φασόλια γίγαντες κιλό 20 3,90  78,00  10,14   88,14  

67 
Φρυγανιά τριμμένη 
200 γρ τεμ. 20 0,74  14,80    3,55  18,35  

68 Φύλλο κρούστας τεμ. 30 2,43  72,90    17,50  90,40  

69 Σφολιάτα 800gr τεμ. 10 2,50  25,00    6,00  31,00  

70 Ανθότυρο κιλό 30 2,70 81,00 10,53  91,53 
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71 
Μακαρόνια Νο 10 
(500γρ) τεμ. 30 0,85 25,50 3,32  28,82 

72 
Ψάρι  παγκάσιους 
κατεψ κιλό 150 5,76  864,00  112,32   976,32  

  16.740,05 1.223,94 1.758,07  19.722,06  

        

Ομάδα 10: Είδη  Οπωροπωλείου για τις ανάγκες του ΚΕΠΑΠΑ 

Α/Α Είδος  
Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 
Ενδ/κή 

τιμή 
μονάδος 

Δαπάνη 
(€) 

ΦΠΑ 13% (€) ΣΥΝΟΛΟΝ (€) 

1 Αγγούρια ελληνικά κιλό 60 0,48 28,80  3,74  32,54  

2 Αχλάδια κρυστάλλια ελληνικά κιλό 200 1,91 382,00  49,66  431,66  

3 Βερίκοκα ελληνικά κιλό 60 2,33 139,80  18,17  157,97  

4 Καρότα ελληνικά κιλό 10 1,09 10,90  1,42  12,32  

5 Καρπούζια ελληνικά κιλό 40 0,49 19,60  2,55  22,15  

6 Κεράσια ελληνικά κιλό 40 3,10 124,00  16,12  140,12  

7 Κολοκυθάκια ελληνικά κιλό 20 1,43 28,60  3,72  32,32  

8 Κρεμμύδια ελληνικά ξηρά κιλό 200 0,71 142,00  18,46  160,46  

9 Λάχανα ελληνικά κιλό 25 0,62 15,50  2,02  17,52  

10 Λεμόνια ελληνικά κιλό 200 2,28 456,00  59,28  515,28  

11 Μαϊντανός κιλό 50 0,62 31,00  4,03  35,03  

12 Μανταρίνια ελληνικά κιλό 100 0,70 70,00  9,10  79,10  

13 Μήλα Στάρκιν ελληνικά κιλό 400 1,50 600,00  78,00  678,00  

14 Μπανάνες κιλό 200 1,78 356,00  46,28  402,28  

15 Νεκταρίνια ελληνικά κιλό 80 1,36 108,80  14,14  122,94  

16 Πατάτες κιλό 1000 0,68 680,00  88,40  768,40  

17 Πεπόνια ελληνικά κιλό 40 1,13 45,20  5,88  51,08  

18 Πιπεριές Ελληνικές κιλό 30 1,55 46,50  6,05  52,55  

19 Πορτοκάλια ελληνικά κιλό 200 1,60 320,00  41,60  361,60  

20 Ροδάκινα ελληνικά τεμ. 50 1,33 66,50  8,65  75,15  

21 Σαλάτα μαρούλι ελληνικό κιλό 100 0,67 67,00  8,71  75,71  

22 Σέλινο ελληνικό κιλό 3 2,25 6,75  0,88  7,63  

23 Σκόρδα ελληνικά κιλό 35 0,37 12,95  1,68  14,63  

24 Σταφύλια σταφίδα ελληνικά κιλό 50 1,92 96,00  12,48  108,48  

25 Τομάτες κιλό 500 1,53 765,00  99,45  864,45  

27 Φασολάκια κιλό 100 2,48 248,00  32,24  280,24  

Σύνολο κατηγορίας 4.866,90  632,71 5.499,61  

        

Ομάδα 11: Είδη αρτοποιείου για τις ανάγκες του ΚΕΠΑΠΑ 

Α/Α Είδος  
Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 
Ενδ/κή τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη (€) ΦΠΑ (13%) (€) Σύνολο (€) 

1 Άρτος χωριάτικος 1 κιλού  κιλό 2.965 1,61 4.773,65  620,57  
 

5.394,22  
 

Σύνολο κατηγορίας 4.773,65  620,57  
 

5.394,22  
 

Ομάδα 12: Είδη ζαχαροπλαστείου για τις ανάγκες του ΚΕΠΑΠΑ 

Α/Α Είδος  
Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 
Ενδ/κή 

τιμή 
μονάδος 

Δαπάνη (€) ΦΠΑ ( 24 %) (€) Σύνολο (€) 

1 Γλυκά κεράσματος κιλό 35 11,69 409,15  98,20  507,35  

Σύνολο κατηγορίας 409,15  98,20  507,35  

 
 
 
Ομάδα 13: Είδη κρεοπωλείου για τις ανάγκες του ΚΕΠΑΠΑ 

Α/Α Είδος  
Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 
Ενδ/κή τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη (€) ΦΠΑ (13%) (€) Σύνολο (€) 
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1 

Κρέας-κιμάς μόσχου νωπός 
α/ο(Μηρός,-Κιλότο-Καπάκι-
Ποντικός μηρού-Σπάλα-
Σπαλομπριζόλα) 

κιλό 1.075 9,04 9.718,00  1.263,34  10.981,34  

Σύνολο κατηγορίας 9.718,00  1.263,34  10.981,34  

        

 
 
 

      

Ομάδα 14: Κοτόπουλα - αυγά για τις ανάγκες του ΚΕΠΑΠΑ 

Α/Α Είδος  
Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 
Ενδ/κή 

τιμή 
μονάδος 

Δαπάνη (€) 
ΦΠΑ (13%) 

(€) 
Σύνολο (€) 

1 Κοτόπουλα νωπά κιλό 1.122 2,60 2.917,20  379,24  3.296,44  

2 Αυγά  Ελληνικά 70 γρ τεμ. 1.000 0,18 180,00  23,40  203,40  

Σύνολο κατηγορίας 3.097,20  402,64  3.499,84  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

  

 
 
 

 

  

 

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κόνιτσας, της Μαθητικής Εστίας 
Κόνιτσας και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΠΑΠΑ, για το έτος 2017» 

 
Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

 

Της επιχείρησης ………………………………………………………………, έδρα ……………………………………, οδός …………………… 

αριθμός ………………………………, τηλέφωνο …………………………………………, fax …………………………………………………… 

Επί των συνολικών καθαρών ποσών (ανά κατηγορία) του προϋπολογισμού της Μελέτης. 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

Α. Δήμος Κόνιτσας (Μαθητική εστία & Υπηρεσίες Δήμου)  

Α/Α Κατηγορία 

 
ΠΡΟΥΠ/ΙΣΜΟΣ 

ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘ/ΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Φρέσκο γάλα 4.644,00 € ………%   

2 Είδη παντοπωλείου 15.957,45 € ………%   

3 Είδη οπωροπωλείου 6.763,05 € ………%   

4 Είδη αρτοποιείου 5.010,00 € ………%   

5 Είδη κρεοπωλείου 10.025,00 € ………%   

6 Κοτόπουλα - αυγά - λουκάνικα - σουβλάκια 5.469,00 € ………%   

7 Είδη ιχθυοπωλείου 1.100,00 € ………%   

8 Είδη ζαχαροπλαστείου 1.200,00 € ………%   

ΣΥΝΟΛΟ 50.168,50 €    

        

Β. ΚΕΠΑΠΑ 

Α/Α Κατηγορία 

 
ΠΡΟΥΠ/ΙΣΜΟΣ 

ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘ/ΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Είδη παντοπωλείου 16.740,05 € ………%   

2 Είδη οπωροπωλείου 4.866,90 € ………%   

3 Είδη αρτοποιείου 4.773,65 € ………%   

4 Είδη ζαχαροπλαστείου 409,15 € ………%  

5 Είδη κρεοπωλείου 9.718,00 € ………%   

6 Κοτόπουλα - αυγά  3.097,20 € ………%   

ΣΥΝΟΛΟ 39.604,95 €    

 

Το Φ.Π.Α για τα παραπάνω είδη είναι 13% & 24%. 

Κόνιτσα …../…../2016 

             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

16PROC005451063 2016-11-25
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